Nyhetsbrev augusti 2013

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
Ramavtalet Dokumenthantering 2012 klart för avrop
Ramavtalet omfattar utrustning som skrivare, multifunktionsprodukter och skannrar. Vidare ingår
programvaror för central printserverlösning, övervakning, statistik, pull print eller likvärdigt,
skanning och säkerhet.
Flexibelt ramavtal
Tjänsterna avser hela livsscykeln alltifrån anskaffning till avveckling. Exempel på tjänster är service
och underhåll, integration samt olika typer av rådgivning. Ramavtalet och den tillhörande
kravkatalogen medger flexibilitet så att avropande organisationer ska kunna precisera sina egna
behov utifrån verksamhetens krav.
Avtal finns med följande leverantörer:
Canon Svenska AB
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
Kyocera Document Solutions Nordic AB
Ricoh Sverige AB
Toshiba TEC Sverige AB
Xerox Sverige AB
Kontaktperson: yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen Kommunikation som tjänst
2013
Tilldelningsbeslut fattades den 16 augusti i upphandlingen Kommunikation som tjänst (KST). Nu
löper en avtalsspärr till och med den 27 augusti. Ramavtalen kommer att gälla i två år med upp till
36 månaders förlängning.
De leverantörer som Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med är:
Borderlight AB

DGC Access AB
TDC Sverige AB
Tele2 Sverige AB
Telenor Sverige AB
TeliaSonera Sverige AB
I upphandlingsunderlaget återfinns bland annat tre fiktiva avrop vars syfte var att utvärdera
anbuden samt att ge exempel på underlag, information och kravställning inför kommande avrop.
Ett av avropen omfattar IPv6 som tjänst där avropande organisationer har en lösning för sin
datakommunikation som börjar bli omodern och inte klarar av IPv6. Målsättningen i det fiktiva
avropet är att byta ut i princip hela datakommunikationslösningen mot en modern lösning genom
ett komplett migreringsprojekt.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen Flygresor inrikes
Tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen Flygresor inrikes 2013. Statens inköpscentral iakttar
tio dagars avtalsspärr, ramavtal tecknas tidigast den 27 augusti 2013. Avtalsstart är den 1
december 2013.
Tre leverantörer per destination och avreseort
Ramavtalen gäller i 12 månader med möjlig förlängning vid ett eller flera tillfällen i högst 36
månader. Ramavtalet består av över 36 destinationer och avreseorter. Avtal har tilldelats till högst
tre leverantörer per destination och avreseort. Totalt har 4 leverantörer tilldelats avtal.
Förnyad konkurrenssättning
Avrop från detta Ramavtal sker genom en förnyad konkurrensutsättning. En bokningsförfrågan
görs utav avropande myndighet anlitad resebyrå till de ramavtalsleverantörer som ramavtal
tecknats med på aktuellt anbudsområde. Förfrågan sker via ett bokningssystem. Den
ramavtalsleverantör som vid förfrågan erbjuder den resa som bäst överensstämmer med
resenärens önskemål avseende avreseort, klass, destination och restid och/eller tidtabell och
som har lägst pris avropas.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Molntjänster i Norden
Nordiska ministerrådets inofficiella IT-chefsgrupp har under två år haft en arbetsgrupp som har
studerat hur offentlig sektor i Norden kan nyttja s.k. molntjänster.
Introduktionsfilmer om molntjänster
Den första fasen resulterade i en rapport som gav förslag på fördjupning inom vissa områden.
Den andra fasen resulterade i ett antal filmer som introducerar tittaren till olika aspekter av
molntjänster och som typiskt anses problematiska. I filmerna berättar personer från
organisationer som har gjort lyckade lösningar om hur de gick till väga. I filmen om upphandling
deltar Daniel Melin där han berättar om Statens inköpscentrals upphandling "Kontorsstöd som
molntjänst".
Ta del av filmerna och rapporten på Nordens webbplats: www.norden.org/cloudcomputing
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Upphörande ramavtal för Tjänstekort och ID-handlingar
Ramavtalet för Tjänstekort och andra ID-handlingar går ut 2013-08-31. Nytt ramavtal som bl.a.
täcker dessa behov kommer att finnas tillgängliga under våren 2014.
De statliga myndigheter som har behov av kort måste innan ramavtalet går ut avropa leveransavtal
för perioden tills de nya ramavtalen finns tillgängliga.
Mer information och mall för leveransavtal finns tillgängliga på www.avropa.se.

Pågående upphandlingar
Hotelltjänster 2013
I upphandling av hotelltjänster pågår avtalsskrivande och elektronisk signering av avtalen. Avrop
och andra rutiner sker enligt tidigare avtal.
Kontaktperson: kjell.kimstrom@kammarkollegiet.se

Profil- och Presentartiklar
Utvärdering av inkomna anbud pågår. Tilldelningsbeslut planeras ske i början av september.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Medieförmedlingstjänster
Annonsförmedlingstjänster/Medieförmedling beräknas annonseras inom kort. Annonsering sker i
upphandlingsverktyget TendSign.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
Upphandling av ramavtal för elektronikutrustning och elektronikkomponenter beräknas
annonseras under hösten. Annonsering sker i upphandlingsverktyget TendSign.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Flygresor inrikes
För att säkerställa att avropande myndigheter ges möjlighet att avropa flygresor inrikes till så
många destinationer i Sverige som möjligt har Statens inköpscentral valt att annonsera en
kompletterande upphandling benämnd "Flygresor inrikes 2013:2", innefattande de destinationer
där ramavtal saknas.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
I förstudierna kartlägger vi myndigheters behov, synpunkter och erfarenheter samt
marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i denna
fas. Hör gärna av er till angivna kontaktpersoner om ni har synpunkter på området.

Programvaror 2013
Statens inköpscentral kommer i höst att arbeta med ett förstudieprojekt avseende
programvaruområdet. Då programvaruområdet har förändrats mycket under senare år och
upplägget av Statens inköpscentrals ramavtal gjordes för flera år sedan, behöver ramavtalen
anpassas till hur programvaruområdet ser ut idag.
Dessutom går flera av de nuvarande ramavtalen inom programvaruområdet mot sitt slut eller har
redan avslutats. Dessa ramavtal är:
IT-drifttjänster Hosting 2010 avslutades 2013-05-13
Öppna programvaror 2010 löper som längst 2015-03-31
Licensförsörjning 2010 löper som längst 2015-07-31
E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 löper som längst 2015-11-09
Kontorsstöd som molntjänst löper som längst 2017-02-28
Förstudien ska bl.a. utreda behov, marknad, utbud, teknikutveckling, upphandlingsstrategi och
avropsformer.

Var med och påverka
I höst kommer det att bli möjligt att vara med och svara på en enkät och på så sätt bidra till
förstudien. För leverantörer kommer enkäten att läggas ut på www.avropa.se. För myndigheter
kommer den antingen läggas ut på www.avropa.se eller skickas ut via e-post.
Förstudien beräknas vara klar första kvartalet 2014.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Vending- och dryckesautomater
En förstudie inför upphandling av Vending- och dryckesautomater pågår och beräknas vara klar
under fjärde kvartalet 2013. Förstudien avser kaffeautomater, vattenautomater, varumaskiner och
fruktlådor.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Värdeskåp och Dokumentskåp
En förstudie inför upphandling Värdeskåp och Dokumentskåp ska påbörjas och beräknas vara
klar till årsskiftet.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Arkivhyllor och skåp
En förstudie inför upphandling Arkivhyllor och skåp har påbörjats och beräknas vara klar under
fjärde kvartalet 2013.
Kontaktperson: anna.lundmark@kammarkollegiet.se

Glasögon
En förstudie inför upphandling av Glasögon avses påbörjas i november 2013.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
En förstudie inför upphandling Kontorspapper avses påbörjas i september 2013.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Textila mattor
En förstudie inför upphandling av Textila mattor har påbörjats och beräknas vara klar under fjärde
kvartalet 2013.
Kontaktperson: jeanette.bergh@kammarkollegiet.se

Batterier
En förstudie inför upphandling av Batterier planeras för hösten 2013.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Belysningsarmatur och Ljuskällor
En förstudie inför upphandling av Belysningsarmatur och Ljuskällor planeras för hösten 2013.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Prenumerationer
En förstudie inför upphandling av Prenumerationer påbörjas i september och beräknas vara klar
till årsskiftet.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster
En förstudie inför upphandling av Bevakningstjänster påbörjas i september och beräknas vara klar
till januari 2014.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Brev- och Paketförmedling
En förstudie inför upphandling av Brev-och Paketförmedling planeras för hösten 2013.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Tolkförmedlingstjänster
Sju anbudsgivare har begärt överprövning av upphandlingen av tolkförmedlingstjänster.
Skriftväxlingen i målet är avslutad och dom inväntas från förvaltningsrätten.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Hygien- och städprodukter 2012
Upphandlingen av Hygien- och städprodukter 2012 är överprövad av en anbudsgivare.
Skriftväxlingen i målet är klar och vi inväntar dom från förvaltningsrätten.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Förvaltningsrätten har meddelat dom gällande upphandlingen Digitala möten
Förvaltningsrättens dom innebär att upphandlingen ska göras om. Domen har överklagats av
Kammarkollegiet till Kammarrätten som nu har meddelat att prövningstillstånd inte ska beviljas.
Vilket innebär att Förvaltningsrättens dom kvarstår. Vi hänvisar tills vidare till ramavtalet AVprodukter 2012 och återkommer inom kort med mer information.
Kontaktperson: renee.sjolund@kammarkollegiet.se

Operatörs- och transmissionstjänster 2013
Upphandlingen operatörs- och transmissionstjänster är som tidigare meddelats överprövad av två
anbudsgivare. Skriftväxlingen i båda målen avklarades innan semesterperioden och domar bör
därför komma i närtid.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Övrigt
Reseinfodagen
Den 2 september 2013 anordnar Statens inköpscentral ett seminarium inom reserelaterade
ramavtal. Seminariet äger rum på Radisson Blu Waterfront, Stockholm. Mer information och
anmälan finns på www.avropa.se. Välkomna!

Avropadagen
Den 26 september 2013 anordnar Statens inköpscentral en avropadag. Seminariet vänder sig till
myndigheter, kommuner och landsting och äger rum på Stockholm City Conference Centre,
Stockholm. Mer information och anmälan finns på www.avropa.se. Välkomna!

Informationsseminarium om ramavtalen inom område Telefoni, AV/Video
och datakommunikation
Den 13 september 2013 anordnar Statens inköpscentral ett informationsseminarium om
ramavtalen KST-Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila operatörstjänster samt
transmissionstjänster, Telefoniprodukter 2012, Nätverksprodukter 2012, Mobiltelefoner 2012 och
AV-produkter 2012.
Seminariet vänder sig till användare av ramavtalen hos myndigheter, kommuner och landsting och
äger rum på konferensanläggningen Spårvagnshallarna, Stockholm. Mer information och
anmälan finns på www.avropa.se. Välkomna!

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

