Nyhetsbrev oktober 2013

Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som
myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På
IT-området 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
Små och stora företags deltagande på ramavtalen
Statens inköpscentral har under sommaren 2013 genomfört en analys över små och medelstora
företags deltagande på de samordnade statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.
Analysen visar representationen av mikroföretag samt små och medelstora företag på de
samordnade ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral antingen som avtalade
leverantörer, återförsäljare och/eller underleverantörer.
• 85 % av de avtalade leverantörerna utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag.
• 94 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare utgörs av mikroföretag, små och medelstora
företag
• 85 % av de avtalade leverantörernas underleverantörer utgörs av mikroföretag, små och
medelstora företag
För detaljerad information se analys.

Tilldelningsbeslut har fattats i den kompletterande upphandlingen av Flygresor inrikes
För att säkerställa att avropande myndigheter ges möjlighet att avropa flygresor inrikes till så
många destinationer i Sverige som möjligt valde Statens inköpscentral att genomföra en
kompletterande upphandling benämnd "Flygresor inrikes 2013:2", innefattande de destinationer
där ramavtal saknas.
Tilldelningsbeslut har nu fattats i denna upphandling vilket innebar att ytterligare 13 destinationer
nu kommer att finnas med på det avtal som börjar gälla den 1 december 2013. Statens
inköpscentral iakttar tio dagars avtalsspärr. Ramavtal kommer att tecknas tidigast den 21 oktober
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 kommer nu att bestå av sammanlagt 49 destinationer och avreseorter. Avtal
har tilldelats till högst tre leverantörer per destination och avreseort. Totalt har 6 leverantörer
tilldelats avtal för ramavtalet flygresor inrikes.
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

Pågående upphandlingar
Hotelltjänster 2013
I upphandling av hotelltjänster pågår avtalsskrivande och elektronisk signering av avtalen.
Kontaktperson: kjell.kimstrom@kammarkollegiet.se

Profil- och Presentartiklar
Avtalen gällande Profil- och Presentartiklar anbudsområde A är nu klara för avrop. Anbudsområde
B Gåvokort är överprövad hos Förvaltningsrätten och för tillfället stoppad i väntan på besked från
domstol.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
Upphandling av ramavtal för elektronikutrustning och elektronikkomponenter har annonseras,
sista anbudsdag är den 18 november 2013. Tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas under
januari 2014.
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.

Uppdragstjänster 2013
Rapporten Förstudie Uppdragstjänster 2013 är nu klar och finns att ta del av på www.avropa.se/
Upphandlingar/ Uppdragskonsulttjanster-2013/
Projektet Förstudie Uppdragstjänster 2013 avser en översyn av området för ramavtalen ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulttjänster. De befintliga ramavtalen är rikstäckande, endast
för staten, tecknade med sju leverantörer och löper ut 31/8-2014.
Ny benämning tydliggör syftet
Istället för uppdragskonsulttjänster har projektet valt att konsekvent använda begreppet
uppdragstjänster för att tydliggöra att det avser ett köp av en tjänst som ska levereras i form av ett
definierat resultat eller funktion. Resultatet är den primära leveransen och behov av
uppdragstjänster ska därmed inte förväxlas med de konsulttjänster som avses i de fem pågående
regionala upphandlingarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013.

Den faktiska efterfrågan på renodlade uppdragstjänster har inte motsvarat Statens inköpscentrals
förväntningar som angavs i upphandlingen 2009. Det har gjorts relativt många avrop på de
befintliga ramavtalen som är av resurskaraktär.
Ingen ny ramavtalsupphandling
Trots risken för en ramavtalslös period beslutas att ingen ny motsvarande ramavtalsupphandling
ska startas i avvaktan på utfall från förstudieprojektet Programvaror och tjänster 2013. Olika
alternativ måste sättas i ett större sammanhang där förhållandet mellan samtliga relevanta
ramavtal och förstudier rörande programvaror och konsulttjänster utreds för att bäst stimulera och
möta efterfrågan på uppdragstjänster som leveransform.
Kontaktperson: lars.thur@kammarkollegiet.se

Managementkonsulttjänster 2013
Ramavtalet Managekonsulttjänster 2010 gäller t.o.m. den 31 oktober 2014. Ramavtalet omfattar
följande områden:
Område A,Verksamhets- och organisationsutveckling
Område B, Chef- och ledarutveckling
Område C, Analys
Område A kan förlängas till längst den 31 januari 2015 och område B till 30 april 2015. Ramavtalet
gäller bara för statliga myndigheter.
Myndighet - var med och påverka!
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för eventuell ny
ramavtalsupphandling. Arbetet innebär bl.a. att hämta in behov och synpunkter från statliga
myndigheter samt att undersöka marknaden.
För myndigheter finns möjlighet att lämna synpunkter och besvara en myndighetsenkät genom
förstudiens informationssida på www.avropa.se. Myndigheten kan också anmäla intresse av att
delta i projektets referensgrupp. Vi välkomnar fler personer i referensgruppen.
För leverantörer finns också en enkät på förstudiens informationssida. För information om
förstudien, klicka här. En rapport om förstudien beräknas finnas klar under november månad.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2014
En förstudie inför upphandling av Hotelltjänster har påbörjats. En enkät till myndigheter har
skickats 2 oktober med sista svarsdag 18 oktober.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Konferenstjänster 2014
En förstudie inför upphandling av Konferenstjänsetr har påbörjats. En enkät till myndigheter har
skickats 2 oktober med sista svarsdag 18 oktober.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
En förstudie inför upphandling Kontorspapper har påbörjats och beräknas vara klar 2014. Enkät till
avropande myndigheter har skickats ut. Om du är intresserad av att delta en referensgrupp,
vänligen hör av dig till nedanstående kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Textila mattor
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom

området.
Kontaktperson: jeanette.bergh@kammarkollegiet.se

Belysningsarmatur och Ljuskällor
En förstudie inför upphandling av Belysningsarmatur och Ljuskällor har påbörjats och beräknas
vara klar december 2013. Enkät till avropande myndigheter har skickats ut. Om du är intresserad
av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@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 har påbörjats 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 påbärjas i oktober/november 2013.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

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

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

Bevakningstjänster
En förstudie inför upphandling av Bevakningstjänster har påbörjats och beräknas vara klar till
januari 2014.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Brev- och Paketförmedling
En förstudie inför upphandling av Brev- och Paketförmedling planeras för hösten 2013.

Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Avtalsförlängningar
Förlängning av ramavtal för bevakningstjänster
Ramavtalen för bevakningstjänster kommer att förlängas med 1 år fr o m 1 nov. Detta är det sista
förlängningsåret och en förstudie inför kommande ramavtalsupphandling har påbörjats.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Tolkförmedlingstjänster
Förvaltningsrätten meddelade den 20 september 2013 domar i upphandlingen av
tolkförmedlingstjänster, dnr 96-7-2012. Domarna innebär att samtliga ansökningar om överprövan
har avslagits.
Kammarrätten har den 27 september 2013 meddelat att förvaltningsrättens dom angående
upphandlingen av tolkförmedlingstjänster, dnr 96-7-2012, 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: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Hygien- och städprodukter 2012
Upphandlingen av Hygien- och städprodukter 2012 är överprövad av en anbudsgivare.
Förvaltningsrätten har den 4 oktober 2013 meddelat dom i upphandlingen av hygien- och
städprodukter 2012. Statens inköpscentral åläggs att rätta upphandlingen genom att utesluta en
av anbudsgivarna.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Operatörs och transmissionstjänster 2013
Upphandlingen operatörs och transmissionstjänster är som tidigare meddelats överprövad av två
anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet togs för 5 månader sen och skriftväxlingen i båda målen är
sedan länge avklarad varför domar bör därför komma i närtid.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Kommunikation som tjänst 2013
Tilldelningsbeslut fattades den 16 augusti i upphandling Kommunikation som tjänst (KST).
Upphandlingen överprövades av en leverantör. Skriftväxlingen i målet är avslutad. Eftersom
processen och frågeställningarna i själva överprövningen är enkel och tydlig förväntas dom i målet
kunna komma relativt snart.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Övrigt
Avropa-dagen 2013

Sedan år 2011 arrangerar Statens inköpscentral Avropadagen för myndigheter, kommuner och
landsting. Den 26 september var det dags igen. Denna gång huserade vi i City Conference
Centers fina lokaler på Norra Latin. Det var en glad och lättsam stämning som präglade eventet
och synpunkterna på tillställningen var generellt mycket positiva.
Dagen var uppdelad i tre seminarieblock med olika spår (föreläsningar) att välja mellan. Det var
högt tryck på flera seminarier, bland annat på möbelseminariet. Dokumentation från Avropa-dagen
återfinns på www.avropa.se/ Om-inkopscentralen/ Aktuella_seminarier/ Avropadagen-2013/

Seminarier hösten 2013
Dokumenthantering 2013
Den 7 november 2013 anordnar Statens inköpscentral ett informationsseminarium om
ramavtalen Dokumenthantering 2012 - Skrivare/MFP.
Seminariet äger rum på Stockholm City Conference och vänder sig till användare av ramavtalen
hos myndigheter, kommuner och landsting. Mer information och anmälan finns att ta del av på
www.avropa.se/Om-inkopscentralen/Aktuella_seminarier/Informationsseminarium-om-ramavtalDokumenthantering-2012/

Profil- och presentartiklar 2013
Den 7 november 2013 anordnar Statens inköpscentral ett informationsseminarium om
ramavtalen Profil- och presentartiklar 2013.
Seminariet äger rum på Stockholm City Conference och vänder sig till användare av ramavtalen
hos statliga myndigheter. Mer information och anmälan finns att ta del av på www.avropa.se/ Ominkopscentralen/ Aktuella_seminarier/ Informationsseminarium-om-ramavtal-Profil-ochpresentartiklar/

Flyttjänster 2013
Den 7 november 2013 anordnar Statens inköpscentral ett seminarium för användare av ramavtalet
Flyttjänster 2013.
Seminariet äger rum på Stockholm City Conference och vänder sig till användare av ramavtalen
hos statliga myndigheter. Mer information och anmälan finns att ta del av på www.avropa.se/ Ominkopscentralen/ Aktuella_seminarier/ Informationsseminarium-om-ramavtal-Flyttjanster-/

Informationsseminarium och dialogmöte för leverantörer inom hotell- och
konferensanläggningar
Statens inköpscentral kommer under hösten 2013, mellan den 19 november och 5 december, att
genomföra informationsseminarier/dialogmöten för leverantörer inom hotell- och
konferensanläggningar, för både befintliga ramavtalsleverantörer och de som är intresserade av
att bli ramavtalsleverantör. Seminarierna vänder sig endast till leverantörer av hotell- och
konferensanläggningar (ej leverantörer av boknings- och förmedlingstjänster). Antalet platser är
begränsat.
Du kan läsa mer om dessa seminarier på www.avropa.se

Förenklad försäljningsredovisning för våra ramavtalsleverantörer
Statens inköpscentral har nu vidareutvecklat e-tjänsten för försäljningsredovisning genom att
lägga till möjligheten att även kunna använda personliga e-legitimationer.
Via e-tjänsten, som funnits sedan hösten 2012, kan ramavtalsleverantörerna enkelt redovisa sin
omsättning direkt i ett webbformulär istället för att skicka in redovisningen via brev eller e-post.
Webbformuläret är förifyllt med grundläggande uppgifter och ramavtalsleverantörerna behöver
endast fylla i omsättningen för perioden och signera redovisningen elektroniskt.

För att använda e-tjänsten krävs en e-legitimation. Tidigare godtogs endast e-tjänstelegitimation
från Steria men från och med oktober 2013 fungerar det även med personlig e-legitimation
(BankID, mobilt BankID, Telia etc).
För mer information om e-tjänsten, se www.avropa.se/For-leverantorer/Forsaljningsredovisning/
Kontaktperson: ulrika.blom@kammarkollegiet.se

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

