Nyhetsbrev februari 2014

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
Ramavtal kort för identifiering och behörighetskontroll klara för avrop
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tecknat ramavtal inom området Kort för
identifiering och behörighetskontroll med följande fem ramavtalsleverantörer:
Cygate AB
Gemalto AB
Oberthur Technologies Sweden AB
PartnerSec AB
Technology Nexus Secured Business Solutions AB
Avropsform är förnyad konkurrensutsättning.
Ramavtalsområdet omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll,
samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Vidare ingår också olika tjänster
kopplade till korten så som kontroll av korts giltighet, spärrning av kort, kodning av kortens
elektroniska del samt kodning av andra bärare. Dessutom omfattas beställningsstation samt
andra tillbehör kopplade till korten.
Läs mer på www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ IT-och-telekom1/ Tjanstekortoch-andra-ID-handlingar/ Kort-for-identifiering-och-behorighetskontroll/
Kontaktperson: Jan.lundh@kammarkollegiet.se

Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
Sedan den 20 januari 2014 finns nu återigen ramavtalet Elektronikutrustning och
elektronikkomponenter att avropa ifrån. Avtal är tecknat med endast en leveranör, Elfa
Distrelec AB. Avtalstid 20140120 t o m 20150119, med förlängningsoption max t o m
2018-01-19.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Avtalsförlängningar
Följande ramavtal inom programvaruområdet är förlängda:
 Ramavtalet Licensförsörjning 2010 är förlängt t.o.m. 20150331 och kan förlängas i
ytterligare fyra månader vid behov.
 Ramavtalet Öppna programvaror 2010 är förlängt maximalt t.o.m. 20150331.
 Ramavtalet ITutbildning 2010 är förlängt maximalt t.o.m. 20150630.
För mer information om nya upphandlingar inom områdena Licensförsörjning 2010, Öppna
programvaror 2010 och ITutbildning 2010, se förstudien som finns på Avropa.se.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Följande ramavtal inom området teknisk utrustning är förlängda:
 Ramavtalet för AVprodukter är förlängt med 1 år och gäller t.o.m. 20150228.
Kontaktperson: karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se

Följande ramavtal inom området managementkonsulttjänster är förlängda:
 Ramavtalet för managementkonsulttjänsten Verksamhets och organisationsutveckling
(område A) är förlängt t.o.m. 20150131.
Kontaktperson: jan.lundh@kammarkollegiet.se

Information om nya ramavtal
Under våren äger ett antal informationsseminarium om det nya ramavtalet Tolkförmedlings och
översättningstjänster rum på olika platser i landet:
Göteborg 4 mars
Malmö 5 mars
Jönköping 6 mars
Norrköping 7 mars
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Förstudierapporten Programvaror och tjänster 2013 klar
Förstudien Programvaror och tjänster 2013 är nu klar och rapporten är publicerad. Med anledning
av detta hölls informationsseminarium den 21 februari i Stockholm.
Ta del av förstudierapporten på www.avropa.se/Upphandlingar/Programvaror-2013-/
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Managementtjänster 2014
Förstudierapport om Managementkonsulttjänster 2013 publicerades i slutet av november månad
förra året. I anslutning till detta anordnades ett informationsseminarium.
Arbete pågår med förberedelser inför upphandling enligt rekommendationerna i rapporten,
www.avropa.se/ Upphandlingar/ Managementkonsulttjanster-2013/
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Ramavtalet ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulttjänster
Som tidigare meddelats kommer ramavtalet ITkonsulttjänster 2009, uppdragskonsulttjänster
upphöra i slutet av augusti 2014 och inte direkt att ersättas av ett motsvarande ramavtal.
Istället avvaktar Statens inköpscentral, bl.a. utifrån utfallet från förstudieprojektet
Programvaror och tjänster 2013 där mängden konsulttjänster, inklusive uppdragsformen,
föreslås utökas, innan ett ställningstagande till ett eventuellt nytt ramavtal tas.
Detta innebär att behovet av uppdragskonsulttjänster som det har utformats i det befintliga
ramavtalet inte kan erhållas från Statens inköpscentral när ramavtalet upphör. Om inte ett nytt
liknande ramavtal upphandlas så kommer motsvarande konsulttjänster att återfinnas på något
av våra andra ramavtal.
Kontaktperson: hans.sundstrom@kammarkollegiet.se

Förstudien kring ramavtalsområdet för batterier
Statens inköpscentral har avslutat förstudien kring ramavtalsområdet för batterier. Det
nuvarande ramavtalet gäller avrop av större kvantiteter från staten och erbjuder olika primär
och sekundärbatterier (engångsbatterier respektive laddningsbara) samt batteriladdare. Utöver
batterier kan även batteriladdare, fick, hand och pannlampor samt konsultation avropas.
Projektgruppens uppgift var att efter halva förstudiens genomförande lämna en lägesrapport
med en analys av myndigheternas behov utifrån det nuvarande ramavtalsområdet.
Lägesrapporten var ett första underlag för projektets styrgrupp att fatta beslut om
ramavtalsområdet fortsatt ska ingå bland de statliga ramavtal som Statens inköpscentral
upphandlar.
Analysen visar att efterfrågan i huvudsak har avsett primärbatterier av konsumenttyp (1,5V
AA/AAA) samt en marginell efterfrågan på sekundärbatterier. Övriga produkter har i princip inte
efterfrågats. Drygt 80 % av volymerna har avropats från två myndigheter.
Styrgruppen har beslutat att omfattningen i volymer och antal avropande kunder inte möter
kriterierna för att en ny motsvarande upphandling ska genomföras av Statens inköpscentral.

Styrgruppen konstaterar samtidigt att mindre kvantiteter av efterfrågade batterier kan avropas
på ramavtalen för Allmänt kontorsmateriel respektive Elektronikutrustning och
elektronikkomponenter. Det nuvarande ramavtalet för batterier gäller till den 1 november 2014.
Kontaktperson: lars.thur@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
IT-utbildning 2010
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området för ITutbildning. Ramavtalet för ITutbildning 2010 löper som längst till och med den 30
juni 2015.
Nuvarande ramavtalet omfattar:
 Möjlighet att för myndigheterna genom avrop kunna skriva kontrakt med en
”utbildningspartner”,
- Inventera vilken IT-kompetens som finns i organisationen samt vilka utbildningar som
kundens personal behöver gå för att möta organisationens framtida behov,
 Utbildningar på olika områden inom IT,
 Inventera vilka utbildningar som är genomförda för vilken personal,
 Ytterligare möjlighet att avropa enstaka utbildningstillfällen från ramavtalet.
Kontaktperson: gustavo.navarro@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 i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Glasögon 2013
En förstudie pågår 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/
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området allmänt kontorsmateriel. I befintligt ramavtal ingår ett stort antal
förbrukningsvaror och kontorsvaruartiklar som används inom den dagliga verksamheten. Även
varor och produkter som köps mer sällan som till exempel kontorsinventarier och
förbrukningsinventarier kan införskaffas här.
För beställning av batterier i större volymer och när det finns behov av specialbatterier,
ficklampor etc. finns ett enskilt ramavtal. För beställning av kontors och kopieringspapper i
större volymer finns också ett separat ramavtal. Nuvarande ramavtal tecknades den 22

augusti 2011 och gäller till den 21 augusti 2015.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorsmateriel-2014-/
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Möbler
Nuvarande avtal består av tre ramavtal:
 Möbler  Direkt
 Möbler  Design och Funktion
 Möbler  Helhet
Avtalen för Möbler – Direkt samt Design och Funktion löper till och med 20150915 och Möbler
– Helhet tom 20151214.
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området möbler. Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Mobler-2014/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik
En förstudie har påbörjats inom området säkerhetsteknik. Det nuvarande ramavtalet gällande
säkerhetsteknik består av tre olika tjänsteområden; säkerhetsteknik för brandskydd,
konsulttjänster och säkerhetssystem.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Sakerhetsteknik/
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2014
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom
området Hotelltjänster. Ramavtalet för Hotelltjänster löper som längst till och med den 30 juni
2014.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
Arkiv och förvaringslösningar
Befintligt ramavtal inom området löper efter maximal förlängning ut den 28 februari 2014.
Upphandling av arkivoch förvaringslösningar pågår och tilldelningsbeslut förväntas kunna
fattas under juni 2014.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/ Upphandlingar/ Arkivhylloroch-Forvaringslosningar/
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Belysningsarmaturer
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området Belysningsarmaturer. Beslut har tagits om att ny
upphandling kommer att genomföras. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag har
påbörjats. Nuvarande ramavtal löper ut den 28 februari 2014.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Belysningsarmaturer/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området bevakningstjänster. Beslut har tagits om att ny
upphandling kommer att genomföras. Uppstart av projektet är påbörjad.
Nuvarande ramavtal tecknades 20101122 och går ut 20141025.
Ramavtalsområdet består av två olika tjänsteområden; stationär och ronderande bevakning
samt skyddsvakter. Larmcentraltjänster går att avropa från bägge tjänsteområdena.

Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Bevakningstjanster-/
Kontaktperson: goran.alilovic@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 och dess tidsplan på www.avropa.se/ Upphandlingar/
Dryckesautomater-med-tillhorande-varor-och-tjanster/
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2013
Tilldelningsmeddelande skickades i december 2013. Avtalssignering pågår.
Följande anbudsområden omfattas:
Anbudsområde A. Konferenshotell/KursgårdHelpension
Anbudsområde B. Slott/HerrgårdHelpension
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

Kontorspapper
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området Kontorspapper. Beslut har tagits om att ny upphandling
kommer att genomföras. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag har påbörjats.
Nuvarande ramavtal löper ut 20141031.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorspapper1/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området Ljuskällor. Beslut har tagits om att ny upphandling kommer
att genomföras. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag har påbörjats. Nuvarande
ramavtal löper ut 20140630.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Ljuskallor/
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Medieförmedlingstjänster
Befintliga ramavtal gick ut 20130430 (delområde 1) respektive 20130531 (delområde 2).
Tilldelningsbeslut skickades i januari 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Upphandlingar/Forstudie-Annonsformedling
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Prenumerationer
Nuvarande ramavtal inom området Prenumerationer löper efter maximal förlängning ut den 30
september 2014. Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar
/Prenumerationer-2013/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Värdeskåp och dokumentskåp
Nuvarande ramavtal inom områdena värdeskåp och dokumentskåp löper efter maximal
förlängning ut den 3 september 2014. En förstudie har genomförts för att undersöka
förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området.
Beslut har tagits om att ny upphandling kommer att genomföras men inte när upphandlingen
kommer att starta. För de myndigheter som vet om att de behöver avropa skåp under hösten

2014 rekommenderar Statens inköpscentral att myndigheterna genomför avrop före den 3
september för det fall det kommer att uppstå avtalslöst tillstånd.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/ Upphandlingar/ Vardeskap-och-dokumentskap-/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Profil- och presentartiklar
Upphandlingen profil och presentartiklar, delområde B  gåvokort är överprövad och dom
inväntas från förvaltningsrätten.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Medieförmedlingstjänster
Förvaltningsrätten har den 28 januari 2014 meddelat att upphandlingen Medieförmedlingstjänster
är överprövad. Statens inköpscentral kommer löpande informera om vad som händer i
processen på www.avropa.se och i kommande nyhetsbrev.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Konferenstjänster 2013  Arlanda
Förvaltningsrätten har den 29 januari 2014 meddelat att upphandlingen Konferenstjänster
Arlanda är överprövad. Statens inköpscentral kommer löpande informera om vad som händer i
processen på www.avropa.se och i kommande nyhetsbrev.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Hygien och städprodukter
Upphandlingen av Hygien och städprodukter 2012 är överprövad av en anbudsgivare.
Efter en första rättsprocess gick Statens inköpscentral ut med nytt tilldelningsbeslut 13 januari
2014. Detta tilldelningsbeslut är begärt att överprövas av Förvaltningsrätten och skriftväxling
pågår i målet. Statens inköpscentral kommer löpande informera om vad som händer i
processen på www.avropa.se och i kommande nyhetsbrev.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Övrigt
Ökad uppföljning av ramavtal
Statens inköpscentral lägger stor vikt vid att följa upp ingångna ramavtal och
ramavtalsleverantörer i syfte att säkerställa att uppställda krav och avtalade villkor efterlevs.
Under 2013 ökade vi antalet leverantörsrevisioner ytterligare jämfört med året innan, från 43 till
73 revisioner inom 9 olika ramavtalsområden. Vår förhoppning är att såväl avropande
organisationer som befintliga och potentiella ramavtalsleverantörer ska uppleva att
uppföljningen långsiktigt främjar den goda affären.
För mer information om verksamhetens utfall 2013 hänvisas till Kammarkollegiets
årsredovisning.

Konferenser och seminarier
Leverantörsdag
Statens inköpscentral arrangerar en dag för leverantörer inom IT och telekom i Stockholm den
20 mars. Seminariet är kostnadsfritt och antal platser begränsat. Anmäl dig via Avropa.
www.avropa.se/ Om-inkopscentralen/ Aktuella_seminarier/ Leverantorsdag-den-20-mars-2014for-ramavtalsleverantorer-inom--IT-och-Telekom/

Nybörjarseminarium om Avropa
Hur avropar man från statliga ramavtal? Under våren anordnar Statens inköpscentral ett antal
introduktionstillfällen som vänder sig till nybörjare inom myndigheter, kommuner och landsting.

Anmäl dig på Avropa till seminarierna som äger rum den 7 mars, 16 maj och 13 juni.
www.avropa.se/ Om-inkopscentralen/ Aktuella_seminarier/

Statens inköpscentral på SOIdagarna i Umeå
Statens inköpscentral finns på plats under SOIdagarna i Umeå den 2426 mars. Du är
välkommen att besöka vår monter där vi gärna berättar mer om vårt uppdrag att upphandla och
förvalta ramavtal för statliga myndigheter, kommuner och landsting.

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

