Nyhetsbrev december 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.

Statens inköpscentral har vunnit
"Kommunikation som tjänst" i
förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten har den 6 december 2013 meddelat dom i upphandlingen av Kommunikation
som tjänst. Domen innebär att ansökningen om överprövning har avslagits. Statens inköpscentral
avvaktar nu tio dagars avtalsspärr därefter skriver Statens inköpscentral direkt på ramavtalet.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Aktuellt om ramavtal
Tolkförmedlingstjänster nu klart för avrop
Ramavtalet för tolkförmedlingstjänster är klart för avrop. Ramavtalet började gälla den 1 november
2013 och gäller t.o.m. den 31 oktober 2015. Ramavtalet kan förlängas ytterligare maximalt två år
och löper då som längst t.o.m. den 31 oktober 2017.
Ramavtalet omfattar tillhandahållande och förmedling av tolkar för utförande av uppdrag avseende
kontakttolkning och telefontolkning till de avropsberättigade myndigheterna. Inom begreppet
kontakttolkning innefattas även videotolkning. Under ramavtalsperioden kan även tolkning via
webb komma att bli aktuellt.
Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilka följer Sveriges länsindelning. Statens inköpscentral
har tecknat avtal med tre leverantörer per avtalsområde. Ramavtalet är rangordnat vilket innebär att
den avropande myndigheten i första hand ska kontakta den ramavtalsleverantör som är
rangordnat som nummer ett i aktuellt län.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Tilldelningsbeslut fattat i upphandlingen IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Statens inköpscentral fattade den 26 november 2013 tilldelningsbeslut i upphandlingen ITkonsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra.
Ramavtalet för Region Västra omfattar statliga myndigheter inom Västra Götalands län och
Hallands län. Ramavtalet har både avropsordningen förnyad konkurrensutsättning och avrop
enligt rangordning.
Vilket förfarande som ska tillämpas är avgränsat enligt följande:
Avrop för konsultuppdrag som är upp till maximalt 160 timmar ska ske enligt rangordning utifrån
fastställda villkor
Avrop för konsultuppdrag som överstiger 160 timmar ska alltid ske via en förnyad
konkurrensutsättning
Arbetet med utvärdering av anbud för de övriga regionernas upphandlingar inom projekt ITkonsulttjänster Resurskonsulter 2013 pågår. Dessa tilldelningsbeslut kommer att bli något
försenade utifrån den utsatta tidplanen.
Upphandlingen
Vid anbudstidens utgång hade 49 anbudsgivare inkommit med anbud. Anbuden omfattade allt
ifrån ett av de sju anbudsområdena till att omfatta alla sju anbudsområden. Totalt omfattade de 49
anbuden sammanlagt 702 underleverantörer.
Ansökan om överprövning av fattat tilldelningsbeslut har inkommit till Förvaltningsrätten. Vidare
information om upphandlingarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 kommer löpande att
publiceras på www.avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Flygresor, inrikes
Nytt ramavtal för Inrikes Flyg började den 1 dec, 2013. Avtalet löper ett år med option på 36
månaders förlängning. Ramavtal tecknades med Flyglinjen, Malmö Aviation, Nextjet, Norwegian,
SAS och Sverigeflyg. Avtalet omfattar 49 direktlinjer inom Sverige.
Se www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ Resor-och-boende1/ Flygresor/ Flygresorinrikes1/ för mer information.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Textila mattor upphandlas ej
Ramavtalsområdet Textila mattor kommer efter att nuvarande ramavtal gått ut, 2014-02-28, ej att
upphandlas som fristående statligt ramavtal av Statens inköpscentral. Behovet av ett samordnat
statligt ramavtal inom detta område kan inte anses vara tillräckligt stort för att motivera en
fristående upphandling.
Detta innebär att de myndigheter som på kort sikt har behov inom området får upphandla detta i
egen regi. På längre sikt kan det dock bli aktuellt för Statens inköpscentral att inkludera textila
mattor i ett större ramavtalsområde.
Kontaktperson: annika.bondesson@kammarkollegiet.se

Ramavtalet IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulttjänster
Ramavtalet som upphör i slutet av augusti 2014 kommer inte direkt att ersättas av ett motsvarande
ramavtal. Istället avvaktar Statens inköpscentral utfallet från förstudieprojektet Programvaror 2013
innan ställningstagandet till ett eventuellt nytt ramavtal tas. Det innebär att uppdragskonsulttjänster
inte kan erhållas från Statens inköpscentral när ramavtalet upphör. Om inte ett nytt ramavtal
upphandlas så kommer motsvarande konsulttjänster att återfinnas på andra ramavtal.
Kontaktperson: hans.sundstrom@kammarkollegiet.se

Bohagstransporter upphandlas ej
Statens inköpscentral har beslutat att inte längre upphandla ramavtalsområdet

Bohagstransporter. Detta ramavtal går ut 30 april 2014. Utnyttjandet av löpande ramavtal sker till
största delen av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kommer i fortsättningen upphandla
ramavtalsområdet för myndighetens eget behov. För övriga myndigheter med behov av
bohagstransporter får upphandling ske i egen regi efter det befintliga ramavtalet löper ut.
Kontaktperson: annika.bondesson@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Belysningsarmatur och Ljuskällor
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
områdena Belysningsarmatur och Ljuskällor. Ramavtalet för belysningsarmaturer löper som
längst till och med den 28 februari 2014 och ramavtalet för ljuskällor löper som längst till och med
den 30 juni 2014.
Ramavtalet för belysningsarmaturer består av bl.a:
Arbetsplatsarmaturer för kontorsarbete med fot eller fäste
Golvarmatur
Väggarmatur
Takarmatur
Pendel/plafond
Specialarmatur för arbetsplatser
Ramavtalet för ljuskällor består av bl.a:
Lysrör/tändare
Lågenergilampor
Halogenlampor
Smålampor
Fordonslampor
LED-lampor
Avtalet omfattar inte traditionella glödlampor från 15W och uppåt.
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Belysningsarmatur-och-Ljuskallor/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området Bevakningstjänster. Det nuvarande ramavtalet gällande bevakningstjänster löper som
längst till och med den 25 oktober 2014 och består av två olika tjänsteområden;
Stationär och ronderande bevakning, ex:
Ronderande väktare
Stationära väktare, t.ex. in och utpassering samt receptionisttjänst
Larmcentraltjänster
Ordningsvakter
Personskydd, temporärt
Skyddsvakter, ex:
Ronderande skyddsvakter
Stationära skyddsvakter
Larmcentraltjänster
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/Upphandlingar/Bevakningstjanster/
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området säkerhetsteknik. Det nuvarande ramavtalet gällande säkerhetsteknik består av tre olika
tjänsteområden; säkerhetsteknik för brandskydd, konsulttjänster och säkerhetssystem.
Säkerhetsteknik, brandskydd
Det nuvarande ramavtalet löper som längst till och med den 30 april 2015. Detta delområde
omfattar idag produkter och tjänster inom säkerhetsteknik och brandskydd. Ramavtalen inom
detta område är rangordnade vilket innebär att man i första hand ska vända sig med avrop till den
leverantör som rangordnats som nummer ett. Leverantörerna är antagna per region.
Säkerhetsteknik, konsulttjänster säkerhetsteknik
Det nuvarande ramavtalet löper som längst till och med den 30 april 2015. Detta delområde
omfattar idag tjänsteområden för säkerhetsteknik som till exempel: Projekteringstjänst avseende
säkerhetssystem, besiktningstjänst avseende säkerhetssystem och utbildningstjänst avseende
säkerhetssystem och brandskydd. Avrop sker enligt en fast rullande rangordning, dvs. respektive
leverantör tilldelas halvårsvis första plats i rangordningen enligt ett rullande schema. Ramavtalen
är rikstäckande.
Säkerhetsteknik, säkerhetssystem
Det nuvarande ramavtalet löper som längst till och med den 30 april 2015 per region och till och
med 2015-12-06 för rikstäckande. Detta delområde omfattar idag bland annat produktområden
som inbrottslarm, överfallslarm och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc.
Följande tilläggstjänster kan offereras, men är inte obligatoriska: Brandlarm, CCTV och
fjärrsupport av installerade system. Avrop sker per region eller rikstäckande genom förnyad
konkurrensutsättning.
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/Upphandlingar/Sakerhetsteknik/
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Brev- och paketförmedling
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom områdena Brev- och paketförmedlingstjänster.
Ramavtalet gällande brevförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 oktober
2015 och omfattar:
Brevsändningar
Utrikesbrev
REK brev
Expressbrev
Värdeförsändelse (tilläggstjänst)
Svarspost - frisvar (tilläggstjänst)
Ramavtalet gällande paketförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 mars 2015
och omfattar:
Förmedling av inrikes paket
Förmedling av utrikes paket
Postpaket Inrikes (tilläggstjänst)
Postpaket Utrikes (tilläggstjänst)
Hempaket (tilläggstjänst)
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Brev--och-paketformedling-/ .
Om du är intresserad av att delta en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Glasögon 2013
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området glasögon. I befintligt ramavtal ingår bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

Nuvarande ramavtal tecknades den 1 januari 2011 och gäller till den 31 december 2014. Läs mer
om förstudien på: www.avropa.se/Upphandlingar/Glasogon-2013/
Om du är intresserad av att delta en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området Kontorspapper.
Ramavtalet gällande kontorspapper löper som längst till och med den 31 oktober 2014 och
omfattar:
Kontors- och kopieringspapper (vitt), nu även 75 g
Papper för fyrfärgskopiering motsvarande 4CC
Färgat papper
Arkivbeständigt papper
Återvunnet papper (100 % recycled)
Aktomslag (arkivgodkänt), nytt på ramavtalet
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorspapper/
Om du är intresserad av att delta en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Värdeskåp och Dokumentskåp 2013
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området Värdeskåp och Dokumentskåp. Nuvarande ramavtal tecknades 2010-09-04 och går
ut 2014-09-03.
Ramavtalsområdet är uppdelat i två avtalsområden:
Värdeskåp
Dokumentskåp
Läs mer om förstudien på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Vardeskap-och-Dokumentskap-2013-/

Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Hotell- och Konferenstjänster 2014
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för nya ramavtalsupphandlingar
inom områdena Hotell- och Konferenstjänster 2014.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Managementkonsulttjänster 2013
Förstudien Managementkonsulttjänster 2013 är nu klar och rapporten är publicerad. Synpunkter
mottages gärna till nedanstående kontaktperson.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Arkiv- och förvaringslösningar
Nuvarande ramavtal inom området Arkivhyllor och skåp löper efter maximal förlängning ut den 28

februari 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Upphandlingar/Arkivhyllor-ochForvaringslosningar/
Kontaktperson: anna.lundmark@kammarkollegiet.se

Dryckesautomater med tillhörande varor och tjänster
Befintligt ramavtal för Kaffe- och vattenautomater, vendingtjänster, löper ut 30 juni 2014. En
upphandling har startats och planeras att innefatta automater för varm dryck (kaffe, te, choklad)
samt vattenautomater.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Dryckesautomater-medtillhorande-varor-och-tjanster/
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
Upphandlingen av ramavtal för elektronikutrustning och elektronikkomponenter pågår.
Tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas under januari 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Upphandlingar/Elektronikkomponenter/
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Konferenstjänster 2013
Upphandling av konferenstjänster pågår. Nuvarande ramavtal löper ut 2013-12-31. Utvärdering
pågår och tilldelning är planerad i december. Följande anbudsområden omfattas:
Anbudsområde A. Konferenshotell/Kursgård-Helpension
Anbudsområde B. Slott/Herrgård-Helpension
Anbudsområde C. Dagkonferens
Anbudsområde D. Timdebitering
För att läsa mer om vilka orter som ingår i upphandlingen:
www.avropa.se/Upphandlingar/Konferenstjanster-20131/
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Medieförmedlingstjänster
Befintliga ramavtal gick ut 2013-04-30 (delområde 1) respektive 2013-05-31 (delområde 2).
Utvärdering av anbud pågår. Under januari planerar vi att kunna gå ut med tilldelningsbeslut.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/ Upphandlingar/ Forstudie-Annonsformedling/
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Digitala mötesrum
Upphandlingen Digitala mötesrum annonserades den 27 november 2013 genom ett öppet
förfarande. Upphandlingen innefattar produkter, tjänster och funktionstjänster för
videokonferensutrustning och andra varianter av elektroniska och tekniskt baserade möten.
Upphandlingen avser att förenkla anskaffning och främja resfria möten för statliga myndigheter,
kommuner och landsting med fokus på miljöbesparande.
Med Digitala möten avses: Videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska
möten.
Med Videokonferens avses: En typ av elektronisk audiovisuell lösning där mötesdeltagare med
olika geografiska placeringar ansluts.

Med Produkt avses: Hårdvara och programvara så som projektorer, konferensbryggor,
konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc.
Med Funktionstjänst avses: Ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla ingående
delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen. Kunden äger i
huvudsak inte ingående produkter som specifikt krävs för leveransen.
Med Tjänst avses: Konsulttjänster och produktnära tjänster
Upp till sex stycken anbudsgivare kommer att erhålla ramavtal. Sista dag att inkomma med anbud
är den 30 januari 2014. Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2014.
Avrop kommer att ske med förnyad konkurrensutsättning och avropande organisation kommer att
kunna kravställa utifrån upphandlingsunderlaget och en så kallad kravkatalog.
Organisationen kan välja att avropa enligt följande:
Avrop av produkter för eget ägande med eller utan tjänster
Avrop av en funktionstjänst
Avropande organisation kan även kombinera sätten och dela upp avrop. Anbudsgivaren ska kunna
leverera enligt båda sätten. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av
produkten och det är tillåtet att avropa tjänster för produkter som kunden anskaffat tidigare.
Avgränsning
Ny- eller ombyggnad av lokaler samt kontorsmöbler så som konferensbord, stolar och aulamöbler
etc. omfattas inte av upphandlingen.
De produkter som ingår i upphandlingen kan angränsa mot andra ramavtalsområden. I det
hänseende liknande produkter, tjänster och/eller funktionstjänster inom detta ramavtal kan
avropas från annat ramavtal ska det ramavtal användas som motsvarar det väsentligaste syftet
med anskaffningen. Den inredning som kan avropas inom detta ramavtal är begränsad till
inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov.
Kontaktperson: renee.sjolund@kammarkollegiet.se
Prenumerationer 2013
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området prenumerationer. Beslut har tagits om att ny upphandling kommer att genomföras.
Uppstart av projektet är planerat till januari 2014.
Nuvarande ramavtal tecknades 2010-11-08 och går ut 2014-09-30.
Ramavtalsområdet är uppdelat på två avtalsområden:
Svenska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form
Utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT)
Kammarrätten har den 28 november 2013 meddelat prövningstillstånd till de anbudsgivare som
överklagat Förvaltningsrätten i Stockholms domar angående upphandlingen av Operatörs och
transmissionstjänster. Statens inköpscentral kommer löpande informera om vad som händer i
processen på www.avropa.se och i kommande nyhetsbrev.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Hygien- och städprodukter 2012
Upphandlingen av Hygien- och städprodukter 2012 är överprövad av en anbudsgivare.

Förvaltningsrätten meddelade den 4 oktober 2013 dom i upphandlingen av hygien- och
städprodukter 2012.
Kammarrätten har den 11 oktober 2013 meddelat att förvaltningsrättens dom har överklagats.
Kammarrätten, som senare kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har förordnat
interimistiskt att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har
bestämts.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Profil- och Presentartiklar Anbudsområde B - Gåvokort
Statens inköpscentral har rättat upphandlingen och fattat nytt tilldelningsbeslut den 2013-11-20.
Upphandlingen är överprövad hos Förvaltningsrätten och skriftväxling pågår. Statens inköpscentral
kommer löpande informera om vad som händer i processen på www.avropa.se och i kommande
nyhetsbrev.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Övrigt
Enkät till myndigheter
Inom kort kommer vi att gå ut med vår årliga kundenkät. Den skickas direkt till myndigheter via mail
men det finns även möjlighet för dig att besvara enkäten via Avropa.

God Jul och Gott nytt år
Vi vill önska alla läsare av nyhetsbrevet en God Jul och Gott nytt år!

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

