Nyhetsbrev april 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.

Nya ramavtal för flyttjänster
Statens inköpscentral har upphandlat nya ramavtal för flyttjänster för att tillgodose behovet av
flyttjänster inom den statliga förvaltningen. Upphandlingen har varit föremål för överprövning och
Förvaltningsrätten har dömt till Kammarkollegiets fördel. Därefter har, för vissa delar,
anbudsgivare överklagat till Kammarrätten. Efter rättslig prövning är det nu möjligt att teckna
ramavtal inom flertalet avtalsområden. För de fåtal avtalsområden där den rättsliga prövningen
ännu inte är klar innebär det att ramavtal inte kan tecknas på dessa områden.
Konkurrensverket genomför för närvarande en granskning av flyttbranschen i syfte att klarlägga om
några överträdelser mot konkurrensreglerna har skett (se Konkurrensverkets hemsida,
www.konkurrensverket.se). Om utredningen skulle utmynna i fällande domar mot någon eller
några av de leverantörer som finns med på de statliga ramavtalen kommer avtalet med denna
leverantör eller dessa leverantörer att hävas, i enlighet med avtalsvillkoren och gällande
lagstiftning.
Inom Statens inköpscentral finns en enhet som ger stöd vid avrop samt genomför löpande
leverantörs- och avtalsuppföljning under hela avtalsperioden. Ramavtalen för flyttjänster löper på
två år med option på 24 månaders förlängning.

Ramavtalsområdet AV-produkter
Nu är det möjligt att avropa audio visuella produkter, AV-produkter och tillkommande tjänster via
det nya ramavtalsområdet för AV-produkter.
Ramavtalsområdet inkluderar produkter och tjänster och gäller från och med 2013-02-26 – till och
med 2014-02-28 med en förlängningsoption till och med 2017-02-28.
Exempel på produkter som kan avropas är projektorer, skärmar och monitorer, interaktiva
skrivtavlor, hörlurar och headset, analoga och digitala kameror samt videokameror. Till dessa
produkter hör även tillbehör och förbrukningsvaror.

Exempel på tjänster är installation, service, support, utbildning, destruktion med flera tjänster.
Upphandlingen är utformad för att kunden ska kunna kravställa sina egna unika krav via den
kravkatalog som upphandlingen inkluderar. Kravkatalogen innehåller ett antal olika områden inom
vilka kunden kan precisera egna ”ska- eller bör-krav”. Ett exempel är miljö, energiförbrukning eller
användbarhet och tillgänglighet. Kravkatalogen finns tillgänglig på www.avropa.se
Avropsform är förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att alla ramavtalsleverantörer ska
tillfrågas vid avrop samt att villkoren fastställs i kontraktet (leveransavtalet). Avrop kan med fördel
sändas ut via den funktionsbrevlåda som www.avropa.se erbjuder.
Ramavtalsleverantörerna är:
Aktiebolaget Tabula
Atea Sverige AB
AV Syd AB
DAV Partner AB
Ricoh Sverige AB
Villkoren mellan kund och ramavtalsleverantör regleras via de Allmänna villkoren för AV-produkter.
Dessa villkor finns tillgängliga på www.avropa.se
Vägledning, mallar och checklistor kommer att göras tillgängliga på www.avropa.se under våren
som stöd vid kommande avrop. Ramavtalsområdet återfinns på www.avropa.se under kategorin
Teknisk utrustning.
Ramavtalsområdet omfattar inte inredning för mötes- och konferensrum såsom skriv- och
anslagstavlor, film- och overheaddukar, sken- och listsystem. Totalentreprenad respektive
projektering i samband med ny- eller ombyggnad av lokaler omfattas inte heller.
Produkter som avropas ägs av den avropande kunden och produkterna kan inte avropas som
tjänst, hyras eller leasas. Tjänster som avropas avser tjänst kopplat till AV-produkter som ägs av
den avropande kunden.
Mer information finns på www.avropa.se
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Aktuellt om ramavtal
Fordon
I upphandlingen av fordonsförhyrning tecknar nu Statens inköpscentral ramavtalen med tilldelade
leverantörer, Sweden Rent a Car AB (Avis), First Rent A Car Aktiebolag (Hertz) och Nordic
MasterCar AB (Sixt) och publicering sker löpande på www.avropa.se
Flyttjänster
I upphandlingen Flyttjänster pågår avtalstecknande med vinnande leverantörer i 16 län. Avtalen
och information om avrop för dessa publiceras löpande på www.avropa.se
Upphandlingen täcker 21 län varav 5 är överprövade och för de överprövade kan inte avtal tecknas
för närvarande.
Litteratur
Ramavtal för Litteratur är nu tecknade och information finns på www.avropa.se. Bara att beställa!
Personaluthyrning
Som tidigare meddelats har vi nu tecknat ramavtal inom området Personaluthyrning.
Upphandlingen täcker 9 regioner och tre yrkesområden. Yrkesområdena Personal och ekonomi
och IT är helt klara för avrop i hela Sverige. För yrkesområdet Kontorsadministration är avtal
tecknade enbart för regionerna 1, 2, 3, 4, 8, och 9 pga en överprövning. Information kan läsas på
www.avropa.se.

För det i de tre regionerna 5, 6 och 7 överprövade yrkesområdet kontorsadministration har nu
förvaltningsdomstolen dömt till Statens inköpscentrals fördel och avtal kommer att tecknas även
inom dessa områden snarast möjligt efter att avtalsspärren löpt ut.
Kontaktperson: annika.bondesson@kammarkollegiet.se
Dokumenthantering 2012
Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Dokumenthantering 2012 –
skrivare, MFP, programvaror och tjänster.
Följande företag har erbjudits ramavtal genom tilldelningsbeslut den 27 mars 2013:
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: irene.andersson@kammarkollegiet.se
Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster
Tilldelningsbeslut fattades den 11 april i upphandlingen Fasta och mobila operatörstjänster samt
transmissionstjänster. Nu löper en avtalsspärr till och med den 23 april. Ramavtalen kommer att
gälla i två år med upp till 24 månaders förlängning.
De leverantörer som Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med är:
Borderlight AB
DGC Access AB
IP-Only Telecommunication Networks AB
TDC Sverige AB
Tele2 Sverige AB
TeliaSonera Sverige AB
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Annonsförmedlingstjänster - Medieförmedling
Upphandling av annonsförmedlingstjänster annonseras inom kort på www.avropa.se
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se
Flygresor utrikes
För upphandlingen Flyg utrikes har tilldelningsbeslut meddelats. Avtal kan tecknas tidigast 201304-26.
Kontaktperson: annika.bondesson@kammarkollegiet.se
Flygresor inrikes
Upphandling av Flyg inrikes annonseras inom kort på www.avropa.se
Hygien och Städprodukter
I upphandlingen Hygien- och städprodukter pågår utvärdering.
Kontaktperson: anna.soderholm@kammarkollegiet.se
Hotelltjänster 2013
Hotelltjänster 2013 har annonserats i form av tre upphandlingar. Upphandlingarna avser samma
geografiska områden men inbjudan gäller anbud för olika kvalitetskategorier. Sista anbudsdag för
alla tre är 2013-04-22

Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se
Profil och Presentartiklar
Upphandling av Profil och Presentartiklar annonseras i början på maj på www.avropa.se
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se
Tolkförmedlingstjänster
Utvärdering av inkomna anbud pågår.
Kontaktperson: anna.lundmark@kammarkollegiet.se

Seminarier om molntjänster
Under våren 2013 anordnar vi seminarier i Göteborg, Malmö, Sundsvall och Stockholm för de
användare som är intresserade av att göra avrop från ramavtalen Licensförsörjning 2010, Öppna
programvaror 2010 samt Kontorsstöd som molntjänst 2012.
Tyngdpunkten kommer att vara information och råd inför avrop från nya ramavtalet för programvara
som tjänst, Kontorsstöd som molntjänst.
Seminarierna vänder sig till användare av ramavtalen hos myndigheterna. Anmäl dig till
seminarierna på www.avropa.se
Göteborg den 29 april kl 13.00-16-00,
Malmö den 2 maj kl 13.00-16.00,
Sundsvall den 28 maj kl 13.00-16.00
Stockholm den 10 juni kl 13.00-16.00

Kommunikation som tjänst (KST)
Upphandlingen gällande KST annonserades med öppet förfarande den 15 april och anbud ska
inkomma senast den 31 maj. Vi räknar med att ramavtal finns på plats under hösten 2013.
Upphandlingen omfattar paketerade tjänster för data- och telekommunikation. Anbudsgivaren ska
samordna och ansvara för alla ingående delar i leveransen inklusive den bakomliggande tekniska
plattformen. Kunden får inte äga någon ingående utrustning i leveransen med undantag av
telefoner och klienter. Områden som omfattas är:
WAN
paketerade funktioner och tjänster för att koppla ihop kundens LAN och andra olika typer av
nätverk, så att användare och datorer på en plats kan kommunicera med andra användare och
datorer på andra platser.
Internet
paketerade funktioner och tjänster för att koppla ihop kundens LAN med internet, så att användare
och datorer kan kommunicera med andra användare och datorer på internet.
LAN
paketerade funktioner och tjänster för ett nätverk för datakommunikation begränsat till en byggnad,
eller en grupp av byggnader, och som använder ett protokoll i datalänksskiktet av t.ex. Ethernet.
Digitala möten
paketerade funktioner för röst och videokonferenser där kunden inte äger produkter eller plattform
utan köper detta som en paketerad tjänst. Digitala möten kan endast avropas i kombination med
ett komplett avrop av annat område inom ramavtalet.
Telefoni
paketerade funktioner för tal mellan två eller flera parter via ett kommunikationsnät och med

tilläggsfunktioner för bild och dataöverföring t.ex. SMS, mobildata samt MDM (mobile device
magagement).
Kontaktcenter
paketerade funktioner där en grupp personer, på ett samlat sätt, hanterar kundärenden via t.ex.
internet, e-post, telefon, SMS och fax. Även call center och telefonisttjänst ryms inom detta område
och anbudsgivaren ansvarar för att bemanna funktionen.
Unified Communications ryms även inom denna upphandling. Det är en kombination av
ovannämnda områden och omfattar paketerade funktioner för samlad kommunikation.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Upphandling av kort för
identifiering och behörighetskontroll
Statens inköpscentrals nuvarande ramavtal inom området Tjänstekort och andra id-handlingar
löper efter maximal förlängning ut den 31 augusti 2013. Ramavtalsområdet omfattar kort för fysisk
identifiering och behörighetskontroll såsom id-kort och tjänstekort. Men det omfattar också
smartkort som kan användas för elektronisk identifiering och behörighetskontroll det vill säga
korten har t.ex. ett chip, beröringsfri teknik eller magnetband.
En förstudie gjordes på området hösten 2012 och beslut har fattats att göra en ny upphandling på
området. Upphandlingsarbetet startades i mars i år och beräknas avslutas i januari 2014.
Annonsering beräknas ske efter sommaren.
Ramavtalen kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser med fullmakt och
andra organisationer med anknytning till staten samt landsting och kommuner som lämnat
fullmakt.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Flyttjänster
I upphandlingen Flyttjänster är tilldelningsbeslutet för 5 av 21 län överprövat till Kammarrätten.
För dessa län; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Stockholm kan inga
avtal tecknas.
Dokumenthantering
Förvaltningsrätten har den 9 april 2013 meddelat att ansökan kommit in om överprövning av
tilldelningsbeslutet för upphandlingen Dokumenthantering 2012. Upphandlingen kan
förnärvarande inte avslutas med att ramavtalen påtecknas. Information om den pågående
processen kommer att lämnas löpande på www.avropa.se.

Vinterns användarundersökning
Statens inköpscentral har nu för andra året i rad genomfört en webbaserad
användarundersökning för att få ett bra underlag för verksamhetens fortsatta inriktning och
utveckling.
Enkäten, som skickades ut till ett stort antal statliga myndigheter samt kommuner och landsting,
har framförallt besvarats av personer som arbetar med upphandling, inköp, administration samt
IT.
Av förra årets undersökning framgick tydligt att det fanns ett stort behov av att utveckla webbplatsen

www.avropa.se och det har varit ett av våra mest prioriterade utvecklingsprojekt under 2012. Vi har
fått mycket positiv återkoppling från såväl avropande organisationer som leverantörer efter
lanseringen av ”nya Avropa” i februari i år.
Hela 88 % av respondenterna i årets undersökning svarade att de hade fått den hjälp de behövde
när de var i kontakt med oss men trots detta är det främst förenklingar och utökat stöd som står i
fokus enligt det samlade resultatet. Vissa förenklingar avser själva regelverket och kan därför inte
åtgärdas av oss men det finns också önskemål om förenklingar av våra avropsblanketter etc.
Dessutom finns det stor efterfrågan på informationsseminarier kring olika ramavtalsområden.
Mot bakgrund av framförda önskemål kommer vi, förutom alla pågående och planerade
ramavtalsupphandlingar, att prioritera fortsatt förenklingsarbete samt utökat utbud av olika typer av
informationsseminarier.
Stort tack för alla värdefulla synpunkter!

Nya rutiner för
försäljningsredovisning
Vi har upprättat nya, mer effektiva rutiner för våra ramavtalsleverantörers
försäljningsredovisning. I höstas lanserades en e-tjänst där ramavtalsleverantörernas
omsättning enkelt kan redovisas elektroniskt i ett webbformulär istället för att, som tidigare,
skickas via brev eller e-post.
Den som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan fortfarande skicka in
försäljningsredovisningen manuellt. Från och med april månad har vi effektiviserat den manuella
hanteringen och formuläret där omsättningen fylls i har förenklats.
Läs mer om tjänsten och de nya rutinerna på www.avropa.se/Forleverantorer/Forsaljningsredovisning/

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

