Nyhetsbrev augusti 2014

Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som
myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller uppdraget hela den offentliga sektorn, dvs. även kommuner och
landsting. Statens inköpscentral ger ut cirka sex nyhetsbrev per år.
På www.avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din
maillåda.

Aktuellt om ramavtal
Många konsulttjänster på kommande ramavtalen inom Programvaror och tjänster 2014
Fullmaktsinbjudan till kommuner och landsting pågår och avslutas i slutet av augusti.
Ersättarna till ramavtalen Licensförsörjning, Öppna programvaror, Kontorsstöd som molntjänst
och E-förvaltningsstödjande tjänster är de fyra planerade upphandlingarna inom Programvaror
och tjänster 2014 där mängden konsulttjänster, inklusive uppdragsformen, också utökas.
Gemensamt för upphandlingarna är att det inte finns någon begränsning avseende hur
programvaran levereras och installeras då upphandlingarna bland annat omfattar proprietära och
öppna programvaror, appliances, appar, molntjänster och kundunika tjänsteleveranser. De
konsulttjänster som ingår i samtliga av dessa fyra upphandlingarna är projektledning, installation
och konfiguration, migrering, anpassning, systemutveckling, integration, test, förvaltning,
systemadministration, utbildning, avveckling samt licensrådgivning.
Två av upphandlingarna i Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd och Grundläggande IT
har nu startat
Under 2014 och 2015 kommer upphandlingarna Informationsförsörjning och Systemutveckling
också att genomföras. Särskilt upphandlingen Systemutveckling kommer tillsammans med
pågående upphandling av IT-Konsulttjänster Resurskonsulter 2013, i huvudsak ersätta ramavtalet
IT-konsulttjänster 2009. Upphandlingen Systemutveckling omfattar bl.a. programvaror och
molntjänster med tillhörande konsulttjänster som används för systemutveckling och
systemförvaltning.
Erbjudan att delta i upphandlingarna genom fullmakt till de fyra upphandlingarna har skickats ut till
kommuner och landsting. Fullmaktsinbjudan kommer att avslutas den 31/8 2014.
Kontaktperson fullmakter: emelie.hojer@kammarkollegiet.se
Läs mer om upphandlingarna på http://www.avropa.se/ Upphandlingar/ Programvaror-ochtjanster-2014---Kontorsstod/ och http://www.avropa.se/ Upphandlingar/ Programvaror-och-tjanster2014---Grundlaggande-IT/
Kontaktpersoner: daniel.melin@kammarkollegiet.se, ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Förstudierapporten IT-utbildning 2014
Statens inköpscentral har under våren 2014 genomfört en förstudie för att utreda om
förutsättningar finns för en ny upphandling inom området för IT-utbildning. Statens inköpscentral
har analyserat den föregående upphandlingen, hur det nuvarande ramavtalet fungerar, trender och
juridiska aspekter, samt sökt identifiera problemområden och olika sätt att i kommande ramavtal
bättre möjliggöra för offentlig sektor att avropa olika typer av IT-utbildningar.
Ett av det mest framträdande problem som identifierats i förstudien är hanteringen av
underleverantörer i nuvarande ramavtal. Flertalet leverantörer ansåg att kravet på att en
underleverantör endast ska finnas på ett anbud, inte är anpassat efter vad som är norm i
branschen, i synnerhet som de flesta lärare driver egna konsultföretag.
För att underlätta för avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer lämnar Statens
inköpscentral olika förslag att förenkla för myndigheterna vid avrop, bl.a. föreslås möjligheten att
göra samlade avgränsade avrop under ett definierat värde och område, för vissa specifika kurser.
Statens inköpscentral föreslår även möjligheten att dela in kommande upphandling i regionala
indelningar och delområden för att underlätta deltagande från mindre och nystartade leverantörer.
Ramavtalet har använts av såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting och är ett
mycket uppskattat ramavtal av både myndigheterna och leverantörerna. Eftersom den existerande
indelningen täcker myndigheternas behov föreslås ingen ny indelning av befintliga områden. Det
kommande ramavtalen bör liksom nuvarande ramavtal innehålla ett brett utbud av IT-utbildningar
riktade till enskilda anställda hos myndigheterna.
Förstudien finns att läsa på http://www.avropa.se/upload/Förstudie IT-utbildning 2014.pdf
Kontaktperson: gustavo.navarro@kammarkollegiet.se

Överprövningar och status - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013
Statens inköpscentral genomför fem parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet ITresurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem
upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner.
Ett första tilldelningsbeslut fattades i slutet av november 2013 avseende upphandlingen: ”ITkonsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra”, vilket bl.a. överprövades av de fyra
anbudsgivare vars anbud förkastades av Statens inköpscentral. Dessa överprövningar avsåg
onormalt låg prissättning.
Den 9 juli 2014 meddelade förvaltningsrätten domar i samtliga fyra fall. Förvaltningsrätten biföll
alla de fyra anbudsgivarnas ansökningar om överprövning. Detta innebär att Statens inköpscentral
förordnades om rättelse innebärande att de fyra förkastade anbuden ska beaktas i en ny
anbudsutvärdering. Statens inköpscentral har därefter den 18 juli 2014 överklagat samtliga fyra
domar och yrkat att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd med upphävande av
förvaltningsrättens dom och därmed avslå ansökningarna om överprövning. Nu inväntar Statens
inköpscentral på beslut om ett eventuellt prövningstillstånd från kammarrätten.
Eftersom Statens inköpscentrals generella ståndpunkt är att inte acceptera s.k. nollbud och
onormalt låg prissättning i anbud i ramavtalsupphandlingar fortsätter vi motverka och, när det är
möjligt, förkasta onormalt låga anbud. Statens inköpscentral tror inte att leveranskapaciteten med
dessa låga prissättningar kan garanteras till rätt kvalitet över en ramavtalstid på exempelvis fyra år.
Planering kommande tilldelningsbeslut
Snarast ny information finns så kommer detta att läggas ut på www.avropa.se
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Förlängt taxiavtal

Taxiavtalet är förlängt och gäller fram till och med den 31 mars 2015. Läs mer på
http://www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ Resor-och-boende1/ Taxi-ochfordonsuthyrning/ Taxiresor-med-tillhorande-tjanster/
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Kontorsmateriel 2014
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området allmänt kontorsmateriel.
I befintligt ramavtal ingår ett stort antal förbrukningsvaror och kontorsvaruartiklar som används
inom den dagliga verksamheten. Även varor som köps mer sällan som till exempel
kontorsinventarier och förbrukningsinventarier kan införskaffas här. För beställning av batterier i
större volymer, samt för beställning av specialbatterier, ficklampor etc. finns ett enskilt ramavtal.
För beställning av kontors- och kopieringspapper i större volymer finns också ett separat ramavtal.
Nuvarande ramavtal tecknades den 22 augusti 2011 och gäller som längst till och med den 21
augusti 2015.
I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter
samt marknadens utbud. Läs mer om förstudien på
www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorsmateriel-2014-/.
Förstudien förväntas vara klar i augusti 2014.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området Taxitjänster. Det nuvarande ramavtalet benämns Taxiresor med tillhörande tjänster och
löper efter maximalt utnyttjade optioner ut den 30 september 2015. Ramavtalet omfattar
bokningar av taxiresor via telefon, internet och resebyrå. Läs mer om förstudien på
www.avropa.se/Upphandlingar/ Taxitjanster-nuvarande-ramavtalbenamns- Taxiresor-medtillhorande-tjanster-/
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Företagshälsovård
En förstudie har påbörjats med syfte att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området Företagshälsovårdstjänster. Förstudien har inletts och mer
information finns på www.avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Glasögon 2013
Utvärdering av anbud i upphandlingen av bildskärms- och skyddsglasögon pågår och tilldelning
beräknas ske under september månad. Det nya ramavtalet börjar löpa tidigast den 1 januari 2015.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på www.avropa.se/Upphandlingar/Glasogon20131/

Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Arkiv- och förvaringslösningar
Statens inköpscentral har delat in området Arkiv- och förvaringslösningar i sex stycken separata
upphandlingar, enligt följande:
- (A) Förvaringslösningar för arkiv- och museiförråd
Upphandlingen omfattar varor inom Förvaringslösningar för arkiv- och museiförråd som
exempelvis kompaktarkiv, fristående arkivhyllor, förvaring av fotografiskt material, förvaring av små
museiföremål, förvaring av konst och målningar och förvaring av datamedia.
- (B) Biblioteksinredning
Upphandlingen omfattar varor för Biblioteksinredning som exempelvis fristående bibliotekshyllor,
medieförvaring, studiebord, tidskriftshyllor, kartskåp och återlämningsfack.
- (C) Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter
Upphandlingen omfattar varor för post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter som
exempelvis postsorteringsenheter, vägghängd förvaring, arbetsbänk med förvaring,
källsorteringsskåp och materialskåp.
- (D) Klädförvaring och småfacksskåp
Upphandlingen omfattar varor inom Klädförvaring och småfacksskåp som exempelvis olika slags
klädskåp, förvaringsfack, personfackskåp och specialskåp.
- (E) Skåp för hängmappar och ritningar
Upphandlingen omfattar varor inom området Skåp för hängmappar och ritningar som exempelvis
hängmappsskåp, vertikalskåp, flankskåp, ritningsskåp och registerskåp.
- (F) Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö
Upphandlingen omfattar varor inom Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö som
exempelvis förvaringsskåp, förrådsskåp, lagerhyllor, hyllställ, packbord, lyftbord, smådelshyllor
och kemikalieskåp.
Tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas under september månad.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Arkivhyllor-ochForvaringslosningar1/
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Vattenautomater med tillhörande tjänster
Det förra ramavtalet för vattenautomater löpte ut den 30 juni 2014. Förfrågningsunderlag för
upphandling av ett nytt ramavtal på området annonserades i maj 2014. Sista dag för att ankomma
med anbud var i juni 2014.
Tilldelningsbeslut planeras i augusti 2014.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på: http://www.avropa.se/ Upphandlingar/
Vattenautomater-med-tillhorande-tjanster1/
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
Befintligt ramavtal inom området löper ut den 31 oktober 2014. Upphandling av Kontorspapper
pågår och tilldelningsbeslut fattas under augusti 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ Kontorochinredning/ Forbrukningsvaror/ Kontorspapper/

Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Befintligt ramavtal inom området löper ut den 3 september 2014. Ny upphandling är igång och
annonsering planeras till i början av september 2014.
Området kommer att bli avtalslöst under en period. Ha i åtanke att avropa innan nuvarande
ramavtal löper ut om ni har behov av varor som täcks av detta avtal. Leverans kan dock ske efter
ramavtalets giltighetstid.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ Skydd-ochsakerhet1/ Sakerhetsteknik/ Sakerhetsteknik-brandskydd/
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik
Upphandling av Säkerhetsteknik har påbörjats. Det nuvarande ramavtalet går ut den 30 april 2015.
Ramavtalsområdet består idag av tre olika tjänsteområden: Säkerhetssystem (regionalt och
rikstäckande ramavtal), Konsulter säkerhetsteknik (rikstäckande ramavtal) och Brandskydd
(regionalt ramavtal). Annonseringen av upphandlingen är planerad till november-december 2014
och tilldelningen till mars 2015." De nya ramavtalen är planerade att kunna användas from 1 maj
2015.
Läs mer om upphandlingen på http://avropa.se/Upphandlingar/Sakerhetsteknik1/
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Möbler 2014
Befintliga ramavtal för Möbler löper ut den 15 september 2015.
Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och
upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.
Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet med upphandlingen kommer att
påbörjas inom kort.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Brevförmedlingtjänster
Förfrågningsunderlag är framtaget och klart och annonserades den 22 augusti.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Paketförmedlingstjänster
Upphandlingsarbetet fortskrider och upphandlingen planeras att annonseras i oktober 2014.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Drivmedel 2015
Befintligt ramavtalet för Drivmedel löper ut den 30 november 2014, med möjlighet till förlängning
till och med den 30 november 2015.
Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och
upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.
Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har

påbörjats.
Läs mer om upphandlingen på http://avropa.se/Upphandlingar/Drivmedel-2015/
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
Befintligt ramavtalet för Tjänstefordon och förmånsbilar löper ut den 31 oktober 2014, med
möjlighet till förlängning till och med den 31 oktober 2015.
Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och
upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.
Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har
påbörjats.
Läs mer om upphandlingen på http://avropa.se/ Upphandlingar/ Tjanstefordon-och-formansbilar2015/
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster
Nuvarande upphandling om bevakningstjänster pågår. Det nuvarande ramavtalet går ut den 25
oktober 2014. Ramavtalsområdet består idag av två olika tjänsteområden: stationär och
ronderande bevakning samt skyddsvakter. Larmcentraltjänster går att avropa från bägge
tjänsteområdena.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Bevakningstjanster-/.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Det förra ramavtalet för kaffeautomater löpte ut den 30 juni 2014. Förfrågningsunderlag för
upphandling av nytt ramavtal på området annonserades i maj 2014 och sista anbudsdag var i juni
2014.
I juli 2014 inkom en ansökan om överprövning av upphandlingen innan tilldelningsbeslut. 15
augusti meddelade förvaltningsrätten sin dom till Statens inköpscentrals fördel.
Läs mer om överprövningen, upphandlingen och dess tidsplan på: http://www.avropa.se/
Upphandlingar/ Kaffeautomater-med-tillhorande-varor-och-tjanster/
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Upphandling av hygien- och städprodukter är begärt överprövat sedan juni 2013
Statens inköpscentrals andra tilldelningsbeslut i upphandlingen, meddelat i januari 2014, är
begärt överprövat. I juni 2014 dömde förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel men
domen överklagades till kammarrätten. Statens inköpscentral inväntar nu besked om huruvida
klagande part kommer att beviljas prövningstillstånd.
Läs mer om överprövningen, upphandlingen och dess tidsplan på: http://www.avropa.se/
Upphandlingar/ Hygien--och-stadprodukter/

Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Upphandling av ljuskällor är överprövad sedan juli 2014.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Ljuskallor/.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Prenumerationer
Upphandling av Prenumerationer är överprövad sedan augusti 2014.
Läs mer om upphandlingen på http://www.avropa.se/ Upphandlingar/ Prenumerationer-2013/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Övrigt
Dags för vår årliga Reseinfodag
Den 8 september äger den årliga Reseinfodagen rum i Stockholm. Programmet vänder sig under
förmiddagen till ramavtalsleverantörer inom reseområdet. Från klockan 11.30 välkomnar vi även
myndigheter som får möjlighet att besöka leverantörernas utställningar. En gemensam lunch följs
under eftermiddagen av information till anställda på myndigheter som hanterar anskaffning av
hyrbilar, hotell och konferens.
Läs mer och anmäl dig senast den 31 augusti på http://www.avropa.se/Ominkopscentralen/Aktuella_seminarier/Inbjudan-till-informationstraff-om-ramavtalet-Kort-foridentifiering-och-behorighetskontroll-den-19-maj-20141/
Kontaktpersoner: ingela.mildton-patzell@kammarkollegiet.se,
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Har du anmält dig till Avropadagen den 26 september?
Avropadagen bjuder på ett varierat program där du får insyn i Statens inköpscentrals pågående
arbete, däribland planerade och pågående upphandlingar, samt befintliga ramavtal. Upplägget
med seminarier i olika spår ger dig under eftermiddagen möjlighet att få ökad kunskap om
ramavtalsområden som berör ditt arbete. Är du exempelvis intresserad av digitala mötesrum,
tryckeritjänster eller juridiska frågeställningar? Då är du välkommen att lyssna på presentationer
som hålls av ansvarig ramavtalsförvaltare. Våra jurister finns också plats med sin expertkunskap.
Läs mer om programmet och välj spår på www.avropa.se. Välkommen!
Kontaktperson: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Nybörjarseminarier om Avropa – nya tillfällen i höst
Vill du lära dig mer om hur man avropar från statliga ramavtal? Höstens nybörjarseminarier om
avrop från våra ramavtal vänder sig till anställda i myndigheter, kommuner och landsting och äger
rum följande dagar: 12 september (fullbokat), 10 oktober (fullbokat) och 7 november (platser kvar).
Ytterligare ett nybörjarseminarium kommer att äga rum i början av december.
www.avropa.se/ Om-inkopscentralen/ Aktuella_seminarier/
Kontaktperson: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Nästa nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev skickas ut den 31 oktober.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.
E-post: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se Telefon: +46 (0)8-700 07 70
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet

