Nyhetsbrev december 2012

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 nyhetsbrevet direkt i din maillåda.

Året som gått
Under vårt andra verksamhetsår har vi lagt stor kraft på att fortsätta utveckla vårt arbetssätt och
skapa förutsättningar för att hålla en jämn och hög kvalitet i vårt arbete, såväl i upphandlingen som
i förvaltningen av våra ramavtal. Nedan redovisas ett axplock av våra insatser under året:
• Ramavtal har tecknats inom områdena tryckeritjänster, översättningstjänster, taxiresor,
konferenshotell och kursgårdar, mobiltelefoner, nätverksprodukter, telefoniprodukter, klient
(datorer, läsplattor, bildskärmar och tunna klienter) samt servrar, lagring och närliggande
produkter och tjänster. Välbesökta seminarier om nya och befintliga ramavtalsområden har
genomförts löpande under året. Ett av dessa seminarier gällande ärende- och
dokumenthanteringssystem sändes även via www.avropa.se. I augusti anordnades en så kallad
Reseinfodag som handlade om olika reserelaterade ramavtal.
• Fortsatt utveckling av webbplatsen www.avropa.se i syfte att öka användarvänligheten. Ett
intensivt utvecklingsarbete har pågått under hösten och en uppdaterad version av webbplatsen
ska lanseras till våren.
• Fortsatt fokus på uppföljning av ramavtalen. Leverantörsrevisioner har genomförts hos 43
leverantörer under året i syfte att säkerställa att leverantörerna lever upp till kontraktuella
åtaganden.
• Färdigställande av fler mallar/blanketter som stöd för avrop. Idag finns avropsmallar för sju
stycken ramavtalsområden. Ytterligare fem stycken har tagits fram och testas för närvarande.
Dessa kommer att läggas ut på webbplatsen www.avropa.se inom kort.
• Medverkan i ett projekt om så kallade transformativa lösningar som leds av den statliga
Upphandlingsutredningen. Med transformativa lösningar avses sådana metoder som genererar
minst 80 procent lägre energiförbrukning jämfört med konventionella metoder.
• Utveckling av en webbaserad e-tjänst för leverantörernas försäljningsredovisning.
• En leverantörsenkät har nyligen genomförts och resultatet kommer att sammanställas inom kort.
En enkät riktad till statliga myndigheter, kommuner och landsting har nyligen skickats ut. Syftet
med enkätundersökningarna är att få ett underlag för verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete

så att vi kan erbjuda bästa möjliga stöd för våra intressenter. Myndighetsenkäten, som skickades
ut för första gången för ett år sedan, sänds till ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting
men den kan även nås direkt via www.avropa.se. Vi är mycket tacksamma för att få del av era
synpunkter!

Avropadagen 2012
Årets Avropadag den 23 oktober erbjöd, förutom en gemensam inledning, tre olika
fördjupningspass med vardera tre spår. Vid planeringen av upplägget hade vi stor nytta av de
enkätsvar som lämnades i samband med förra årets Avropadag. Gensvaret från Avropadagen var
klart positivt – hela 97 procent svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med Avropadagen som
helhet. Vår utgångspunkt är att Avropadagen ska vara ett årligt återkommande evenemang och ni
som vill är varmt välkomna nästa år igen.

Nya ramavtal
Nätverksprodukter
Upphandlingen Nätverksprodukter är avslutad och ramavtalen började gälla den 27 november
2012. Det innebär att det är möjligt att göra avropsförfrågan på Nätverksprodukter.
Ramavtalsleverantörer för Nätverksprodukter är:
Atea Sverige AB
Caperio AB
Cygate AB
IPnett AB
Network Services Norden AB
TDC Sverige AB
Kontaktperson: hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se

Pågående arbeten
IT-konsulttjänster
Förstudierapporten "IT-konsulttjänster 2012" är nu klar och rapporten finns i sin helhet tillgänglig
att läsa via www.avropa.se. Enligt förstudien rekommenderas att en ny upphandling ska
genomföras för att täcka statliga myndigheters behov i hela landet när det gäller
anskaffningsbehov av IT-resurskonsulttjänster. En upphandling planeras preliminärt att startas i
januari och annonseras under första kvartalet 2013.
Inom konsultområdet finns för närvarande även följande ramavtal för att stödja myndigheternas
anskaffningar av olika konsulttjänster: Managementkonsulttjänster samt ramavtal inom
avgränsade produkt- och tjänsteområden som innehåller IT-konsulttjänster som exempelvis
produktavtalen inom klienter (PC), servrar och lagring, skrivare och tjänsteavtalen inom IT-drift, Eförvaltningsstödjande tjänster och datakommunikation, nätverk och telefoni (Danteavtalen).
Ramavtalen avseende Uppdragskonsulter gäller dessutom till den 31 augusti 2013 med
möjlighet till ytterligare ett års förlängning till den 31 augusti 2014.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se
Molntjänster
Inom Statens inköpscentral händer det mycket just nu runt s.k. molntjänster. Den pågående
upphandlingen "Kontorsstöd som molntjänst" följs med stort intresse och vi ser med spänning
fram emot att få öppna anbuden den 15 januari 2013.
Juristnätverket ADBJ arrangerade en nätverksträff den 4 december där personuppgiftslagen i
förhållande till molntjänster diskuterades. Konstruktionen i "Kontorsstöd som molntjänst"
framhölls som en inspirationskälla för övriga.
Den 3 december samlades nordiska ministerrådets arbetsgrupp för molntjänster för ett
heldagsmöte. Målsättningen är att före sommaren publicera så kallade ”best practices” från

offentlig sektor i hela Norden. Detta borde kunna vara till hjälp för både offentlig sektor likväl som
privata företag när det gäller att köpa molntjänster på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt vis.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se
Litteratur
Upphandlingen Litteratur har annonserats. Sista dag för att lämna anbud är den 28 januari 2013.
Planerad start för nytt avtal är mars 2013.
Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden:
• Anbudsområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur
• Anbudsområde B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur
• Anbudsområde C: Juridisk litteratur
Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med tre leverantörer per anbudsområde, om det är
möjligt.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se
Tolkförmedlingstjänster
Upphandlingen av Tolkförmedlingstjänster har annonserats. Sista anbudsdag är den 31 januari
2013. Beslut om tilldelning beräknas till april 2013.
Kontaktperson: anna.lundmark@kammarkollegiet.se
Konferenstjänster
Tilldelningsbeslut fattades den 7 december 2012 gällande upphandlingen Konferenstjänster.
Upprättande av ramavtal har påbörjats.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se
Flygresor utrikes
Upphandlingen beräknas annonseras inom kort.
Kontaktperson: mathias.torpadie@kammarkollegiet.se
Hygien- och städprodukter
Upphandlingen beräknas annonseras i januari 2013.
Kontaktperson: petra.krause@kammarkollegiet.se

Övrigt
Överprövningar
Upphandlingen Flyttjänster har överprövats till
Förvaltningsrätten och är för tillfället stoppad i väntan på
besked från domstolen. När det gäller upphandlingen
Fordonsförhyrning är Förvaltningsrättens dom överklagad till
Kammarrätten, som har meddelat prövningstillstånd.
Upphandlingen får inte avslutas innan Kammarrätten har fattat
beslut. Domar har meddelats i upphandlingen
Personaluthyrning och Statens inköpscentral har vunnit samtliga. Vi inväntar nu tio dagars
avtalsspärr och planerar därefter att skriva på ramavtalen.
Slutligen vill vi passa på att önska alla våra läsare God Jul och Gott Nytt År!

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

