Nyhetsbrev juni 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
Digitala mötesrum klart för avrop
Upphandlingen Digitala mötesrum är avslutad. Ramavtalen är påskrivna och det är nu klart för
avrop.
Ramavtalet Digitala mötesrum omfattar produkter, konsulttjänster, produktnära tjänster och
funktionstjänst gällande anskaffning av hela eller delar till digitala mötesrum. Med digitala möten
avses videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Med
funktionstjänst avses att 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.
Ramavtalet medger olika anskaffningsformer. Det vill säga att kunden kan avropa produkter för
eget ägande och/eller att kunden kan avropa som tjänst (funktionstjänst).
Ramavtalet inkluderar även inredning för digitala möten. Det innebär att man från detta ramavtal
kan avropa en komplett lösning för både teknik och inredning av exempelvis videokonferenser.
Ramavtalet är miljösparande genom den möjlighet till ”resfria möten”, som tekniklösningarna
medför. Miljökrav på tjänster och produkter har självklart också ställts. Vid kommande avrop finns
det möjlighet att precisera och ställa ytterligare miljökrav.
Avrop kommer att ske via förnyad konkurrensutsättning med stöd från en så kallad kravkatalog.
Kravkatalogen preciserar de områden som den avropande myndigheten kan utveckla egna krav
inom.
De anbudsgivare som har ramavtal med Statens Inköpscentral är:
Atea Sverige AB
AudiocomPendax AB
DAV Partner AB
Ricoh Sverige AB
SV Visual Communication AB
STV Svenska Video & Tele Konsult Aktiebolag

Kontaktperson: karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Ramavtalen för översättningstjänster förlängs med 1 år från och med den 1 juli 2014. Se även
www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ Ovriga-tjanster/ Oversattningstjanster/ .
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Nytt ramavtal inom Belysningsarmaturer
Detta ramavtalsområde omfattar belysningsarmaturer i form av arbetsplatsarmaturer,
inredningsarmaturer, samt vissa specialarmaturer som förstoringslampor. Gemensamt för
samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp. Läs mer på www.avropa.se/ Hittaramavtal/ Ramavtalsomraden/ Kontor-och-inredning/ Mobler-och-inredning/
Belysningsarmaturer/ .
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Medieförmedlingstjänster
Statens inköpscentral har den 1 juni tecknat ramavtal gällande Medieförmedlingstjänster (tidigare
kallad Annonsförmedlingstjänster). Det nya ramavtalet syftar till att tillgodose avropande
organisationers behov av Annonseringsverktyg, Platsannonser och Kungörelser i print och digital,
samt Informations- och Annonskampanjer.
Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter; vissa stiftelser och organisationer med
anknytning till staten, samt av kommuner och landsting som lämnat fullmakt. Avrop sker genom
rangordning vad gäller samtliga områden, förutom Informations- och Annonskampanjer där
rangordning gäller upp till 500 000 kronor, men där avrop över denna summa ska ske genom
förnyad konkurrensutsättning.
Mer information finns på www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Ovrigatjanster/Medieformedlingstjanster/.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Uppdaterad vägledning inom IT-driftstjänster publiceras inom kort
Statens inköpscentral har tagit fram en ny vägledning för avrop av IT-driftstjänster: Helhetsdrift,
Påplatsdrift och Användarnära funktioner. De tre ramavtalsområdena omfattar 25 ramavtal och 17
leverantörer. Helhetsdrift innebär att ramavtalsleverantören svarar för helhetsåtaganden som
omfattar IT-drifttjänster inom flera infrastrukturområden (servrar, datalagring, kommunikation och
klienter).
Påplatsdrift innebär i sin tur att ramavtalsleverantören svarar för drift och/eller support av
myndighetens IT-miljö genom bemanning på plats hos myndigheten. Användarnäratjänster
handlar om att ramavtalsleverantören svarar för användarnära funktionsåtaganden avseende
klienter.
För mer information se www.avropa.se/ Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ IT-och-telekom1/ ITtjanster/ .
Kontaktpersoner: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se och hansolov.ohrner@kammarkollegiet.se

Managementtjänster

Annonsering av upphandling av Managementtjänster 2014, verksamhets- och
organisationsutveckling, planeras ske i början av augusti månad.
Länk till upphandlingen www.avropa.se/Upphandlingar/Managementtjanster-2014/.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Ramavtalet IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulttjänster och upphandlingarna inom
området Programvaror och tjänster 2014
Som tidigare meddelats kommer ramavtalet IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulttjänster att
upphöra i slutet av augusti 2014. Det ersätts inte direkt av ett motsvarande ramavtal. Detta innebär
att behovet av uppdragskonsulttjänster som det har utformats i det befintliga ramavtalet inte kan
erhållas från Statens inköpscentral när ramavtalet upphör.
Konsulttjänster kommer bland annat återfinnas inom området Programvaror och tjänster 2014 där
mängden konsulttjänster, inklusive uppdragsformen, utökas i de fyra planerade upphandlingarna.
Gemensamt för upphandlingarna är att det inte finns någon begränsning avseende hur
programvaran levereras och installeras då upphandlingarna bland annat omfattar proprietära och
öppna programvaror, appliances, appar, molntjänster och kundunika tjänsteleveranser.
De konsulttjänster som ingår i samtliga av dessa fyra upphandlingarna är projektledning,
installation och konfiguration, migrering, anpassning, systemutveckling, integration, test,
förvaltning, systemadministration, utbildning, avveckling samt licensrådgivning.
Två av upphandlingarna i Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd och Grundläggande IT har
nu startat. Under 2014 och 2015 kommer upphandlingarna Informationsförsörjning och
Systemutveckling också att genomföras. Särskilt upphandlingen Systemutveckling kommer delvis
att ersätta ramavtalet IT-konsulttjänster 2009. Denna upphandling omfattar bland annat
programvaror och molntjänster med tillhörande konsulttjänster som används för systemutveckling
och systemförvaltning.
Typiska områden som omfattas är: IDE (Integrated Development Environment),
källkodsredigering, avlusare, kompilator, testprogramvara, versionshantering, Configuration
Management, modelleringsverktyg, utvecklingsramverk, databaser, PaaS (Platform as a Service),
objekt-relationell mappning, mellanprogramvara, programvara för meddelandeköer,
applikationsserver, webbserver, SOA (Service Oriented Architecture), transaktionsmonitor,
informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering.
Erbjudan att delta i upphandlingarna genom fullmaktsinbjudan till de fyra upphandlingarna har
skickats ut och avslutas under tidig höst 2014.
Kontaktpersoner: daniel.melin@kammarkollegiet.se och
ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Förstudierapporten IT-drift 2013
Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya
upphandlingar ska genomföras inom IT-drifttjänster och för att ta fram förslag på eventuell
inriktning och omfattning.
Målet med förstudien var att presentera ett underlag som ger stöd och rekommendationer inför ett
kommande beslut om huruvida upphandlingar ska genomföras inom IT-drift. ”IT-drifttjänster 2010”
bestod av fyra ramavtal; Hosting, Användarnära funktioner, Påplatsdrift och Helhetsdrift.
Ramavtalet för Hosting löpte ut 2013, Användarnära funktioner och Påplatsdrift löper ut 2015.
Helhetsdrift löper ut 2017. Ramavtalen omsatte 2013 totalt ca 560 miljoner kr, varav Helhetsdrift
stod för över 75 %.

Förstudien är nu klar och finns att läsa på www.avropa.se/Upphandlingar/IT-drift-2013-/
.
I förstudien rekommenderas att ramavtalen Påplatsdrift och Användarnära funktioner inte
upphandlas på nytt. Påplatsdrift har övervägande nyttjats för försörjning av resurskonsulter,
tjänster utan något ansvar för drift på plats hos kund. Det finns bättre lämpade ramavtal för detta
behov. Gällande Användarnära funktioner bör behovet täckas in i kommande ramavtal för klienter
och skrivare, som i framtiden föreslås även omfatta köp av produkter som tjänst med drift. Det
rekommenderas att en ny upphandling gällande Helhetsdrift bör genomföras när ramavtalet löper
ut.
För att höja svarsfrekvensen vid avrop bör upphandlingen delas upp, exempelvis avseende storlek
på kund. Det rekommenderas även att genomföra en upphandling som omfattar infrastruktur som
molntjänst, såsom serverkapacitet och lagring i molnet, samt drift med utveckling och support av
kundens befintliga applikationer.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik
Förstudien inom området säkerhetsteknik fortgår. Det nuvarande ramavtalet gällande
säkerhetsteknik består av tre olika tjänsteområden: säkerhetsteknik för brandskydd,
konsulttjänster och säkerhetssystem. Pågående ramavtal har förlängts till och med 2015-04-30.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Sakerhetsteknik/.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Företagshälsovård
En förstudie har påbörjats med syfte att undersöka förutsättningarna för en ny
ramavtalsupphandling inom området Företagshälsovårdstjänster. Förstudien har just inletts och
mer information kommer att finnas på www.avropa.se inom kort.
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson. Information om det tidigare ramavtalet från 2012 går att finna här www.avropa.se/
Hitta-ramavtal/ Ramavtalsomraden/ Ovriga-tjanster/ Foretagstjanster/ Foretagshalsovard-2012/ .
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Möbler
En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för nya upphandlingar inom
ramavtalsområdet Möbler.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Mobler-2014/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel 2014
En förstudie pågår 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 som köps mer sällan som till exempel kontorsinventarier och förbrukningsinventarier
kan införskaffas här. För beställning av batterier i större volymer och vid 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 som längst till och med den 21 augusti 2015.

Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Kontorsmateriel-2014-/.
För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande
organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud.
Referensgruppsarbete är en viktig del i detta arbete. Om du är intresserad av att delta i en
referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående kontaktperson.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
inom området Taxitjänster. Det nuvarande ramavtalet benämns Taxiresor med tillhörande tjänster
och löper efter maximalt utnyttjade optioner ut den 30 september 2015. Ramavtalet omfattar
bokningar av taxiresor via telefon, internet och resebyrå.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/ Upphandlingar/ Taxitjanster-nuvarande-ramavtalbenamns-Taxiresor-med-tillhorande-tjanster-/ .
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
avseende tjänstefordon och förmånsbilar. Ramavtalsområdet omfattar person- och transportbilar
upp till 3,5 ton. Befintliga ramavtal löper ut den 31 oktober 2015.
I förstudien kommer bland annat en behovs- och marknadsanalys att genomföras. Har du
erfarenheter och synpunkter från befintligt ramavtal är vi tacksamma om du återkopplar dessa till
oss. Du kan anmäla deltagande i en referensgrupp eller lämna synpunkter till nedanstående
kontaktperson.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/ Upphandlingar/ Tjanstefordon-och-formansbilar-2015/.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Drivmedel 2015
En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling
avseende drivmedel. Ramavtalsområdet omfattar stationstankning, biltvätt samt biltillbehör (oljor,
spolarvätska, m.m.). Befintliga ramavtal löper ut den 30 november 2015.
I förstudien kommer bland annat en behovs- och marknadsanalys att genomföras. Har du
erfarenheter och synpunkter från befintligt ramavtal är vi tacksamma om du återkopplar dessa till
oss. Du kan anmäla deltagande i en referensgrupp eller lämna synpunkter till nedanstående
kontaktperson.
Läs mer om förstudien på www.avropa.se/Upphandlingar/Drivmedel-2015-/
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Pågående upphandlingar
IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Statens inköpscentral genomför fem parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet ITresurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem
upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner.
Ett första tilldelningsbeslut fattades i slutet av november 2013 avseende upphandlingen: ”ITkonsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra", vilket överprövades av ett antal
anbudsgivare. Dessa överprövningar avser onormalt låg prissättning och Statens inköpscentral
väntar fortfarande på ett avgörande från Stockholm förvaltningsrätt.
Planering för kommande tilldelningsbeslut
Med anledning av att ett avgörande från Förvaltningsrätten dröjer har Statens inköpscentral
beslutat att avvakta med att fatta ytterligare tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslut för
upphandlingarna ”Region Sydöstra” och ”Norra och Uppsala-Örebro” planeras därför att skjutas
upp och fattas under sen-sommararen, det vill säga efter semesterperioden. Därefter under tidig
höst ”Region Stockholm och Gotland” och sen ”Region Södra”.
Så snart ny information finns eller när ett avgörande från Förvaltningsrätten i Stockholms
inkommer, läggs detta ut på www.avropa.se.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster
Nuvarande upphandling om bevakningstjänster pågår. Det nuvarande ramavtalet går ut den 25
oktober 2014. Ramavtalsområdet består idag av två olika tjänsteområden: stationär och
ronderande bevakning samt skyddsvakter. Larmcentraltjänster går att avropa från bägge
tjänsteområdena. Planerad annonsering sker i juni.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Bevakningstjanster-/.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Prenumerationer
Ramavtalsområdet Prenumerationer är annonserad, sista dag för att lämna anbud är 2014-06-23.
Läs mer på www.avropa.se/Upphandlingar/Prenumerationer-2013/
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Glasögon 2013
Upphandlingen av bildskärms- och skyddsglasögon har annonserats i TendSign. Sista
anbudsdag är den 17 juni 2014. Tilldelning beräknas ske under september månad. Det nya
ramavtalet börjar löpa tidigast den 1 januari 2015.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på www.avropa.se/Upphandlingar/Glasogon20131/.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Befintligt ramavtal för kaffeautomater löper ut den 30 juni 2014. Förfrågningsunderlag för
upphandling av nytt ramavtal på området annonserades den 8 maj 2014.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på www.avropa.se/ Upphandlingar/
Dryckesautomater-med-tillhorande-varor-och-tjanster/ .
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Vattenautomater med tillhörande tjänster
Befintligt ramavtal för vattenautomater löper ut den 30 juni 2014. Förfrågningsunderlag för
upphandling av nytt ramavtal på området annonserades den 8 maj 2014.
Läs mer om upphandlingen och dess tidsplan på www.avropa.se/ Upphandlingar/
Dryckesautomater-med-tillhorande-varor-och-tjanster/ .
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
Befintligt ramavtal inom området löper ut den 31 oktober 2014. Upphandling av Kontorspapper
pågår och tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas under augusti 2014.
Läs mer om upphandlingen på: www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Kontor-ochinredning/Forbrukningsvaror/Kontorspapper/.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Befintligt ramavtal inom området löper ut den 3 september 2014. Ny upphandling är igång och
annonsering planeras till augusti 2014.
Området kan komma att bli avtalslöst under en period. Ha i åtanke att avropa innan nuvarande
ramavtal löper ut om ni har behov av varor som täcks av detta avtal. Leverans kan dock ske efter
ramavtalets giltighetstid.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-ochsakerhet1/Sakerhetsteknik/Sakerhetsteknik-brandskydd/?value=9117
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Tilldelningsbeslut för upphandling Ljuskällor fattades den 3 juni. Avtalsspärren löper till och med
den 13 juni.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Ljuskallor/.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Belysningsarmaturer - Avtal klart för avrop
Avtalet för Belysningsarmaturer har undertecknats idag den 3 juni 2013 med följande fyra
ramavtalsleverantörer:
Wästberg Lighting AB
Glamox Luxo Lighting AB
Waldmann Ljusteknik AB
Ateljé Lyktan AB
Ramavtalet omfattar belysningsarmaturer i form av arbetsplatsarmaturer för kontorsarbete såsom
skrivbordsarmaturer, golvarmaturer och takarmaturer (pendel-armaturer). Därtill kommer
inredningsarmaturer för trivselbelysning samt vissa specialarmaturer som exempelvis
förstoringslampor. Gemensamt för samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp.
Armaturer för fast installation ingår inte.

Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Belysningsarmaturer/.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Brevförmedling- och Paketförmedlingstjänster
Upphandlingsfasen har påbörjats när det avser Brevförmedling- och Paketförmedlingstjänster.
Annonsering planeras att ske i september 2014 och tilldelning under januari/februari 2015.
Ramavtalet gällande brevförmedlingstjänster löper som längst till och med den 31 mars 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)
Om du är intresserad av att delta i en referensgrupp, vänligen hör av dig till nedanstående
kontaktperson.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Arkiv- och förvaringslösningar
Statens inköpscentral har delat in området Arkiv- och förvaringslösningar i sex stycken separata
upphandlingar, enligt följande:
- (A) Förvaringslösningar för arkiv- och museiförråd
Upphandlingen omfattar varor inom Förvaringslösningar för arkiv- och museiförråd som
exempelvis kompaktarkiv, fristående arkivhyllor, förvaring av fotografiskt material, förvaring av små
museiföremål, förvaring av konst och målningar, förvaring av datamedia.
- (B) Biblioteksinredning
Upphandlingen omfattar varor för Biblioteksinredning som exempelvis fristående bibliotekshyllor,
medieförvaring, studiebord, tidskriftshyllor, kartskåp, återlämningsfack.
- (C) Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter
Upphandlingen omfattar varor för Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter som
exempelvis postsorteringsenheter, vägghängd förvaring, arbetsbänk med förvaring,
källsorteringsskåp, materialskåp.
- (D) Klädförvaring och småfacksskåp
Upphandlingen omfattar varor inom Klädförvaring och småfacksskåp som exempelvis olika slags
klädskåp, förvaringsfack, personfackskåp, specialskåp.
- (E) Skåp för hängmappar och ritningar
Upphandlingen omfattar varor inom området Skåp för hängmappar och ritningar som exempelvis
hängmappsskåp, vertikalskåp, flankskåp, ritningsskåp, registerskåp.
- (F) Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö
Upphandlingen omfattar varor inom Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö som

exempelvis förvaringsskåp, förrådsskåp, lagerhyllor, hyllställ, packbord, lyftbord, smådelshyllor,
kemikalieskåp.
Upphandlingarna har utannonserats. Sista dag för inlämning av anbud är den 30 juni. Tilldelning
beräknas ske i september månad.
Läs mer om upphandlingen på www.avropa.se/Upphandlingar/Arkivhyllor-ochForvaringslosningar1/
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster 2014
Tilldelningsbesked har skickats ut i Upphandlingen Hotelltjänster 2014 och avtalsspärr löper till
och med 16 juni.
Statens inköpscentral har delat in Hotelltjänster 2014 i fyra stycken upphandlingar,
en per kvalitetskategori enligt följande:
A 96-14-2014
B 96-30-2014
C 96-31-2014
D 96-32-2014
Kvalitetskategori A motsvarar till viss del ett "5-stjärnigt" hotell och kvalitetskategori D ett "2stjärnigt" hotell.
Läs mer på www.avropa.se/Upphandlingar/Hotelltjanster-2014.
Kontaktpersoner: kjell.kimstrom@kammarkollegiet.se och anna-maria
norstrom@kammarkollegiet.se

Överprövningar
Hygien- och städartiklar
Tilldelningsbeslut för upphandling av hygien- och städprodukter är begärt överprövat sedan juni
2013. Målet ligger för andra gången i förvaltningsrätten. Skriftväxlingen i målet avslutades i januari
2014 och vi inväntar nu domen.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Övrigt
Konferenser, seminarier och webinarier
Nybörjarseminarier om Avropa – nya tillfällen till hösten
Vill du lära dig mer om hur man avropar från statliga ramavtal?
Vi återkommer senast i början på juli på www.avropa.se med
datum på höstens seminarium om avrop från våra ramavtal.
Nybörjarseminarierna vänder sig till upphandlare inom
myndigheter, kommuner och landsting. Håll utkik på
www.avropa.se/Om-inkopscentralen/Aktuella_seminarier/ !

Avropadagen den 26 september 2014
Fredag den 26 september 2014 anordnar Statens inköpscentral en Avropadag som vänder sig till
myndigheter, kommuner och landsting. Programmet med en länk till anmälan kommer inom kort
att publiceras på www.avropa.se.
Kontaktperson: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Nästa nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev skickas ut den 29 augusti. Ramavtalsservice kommer att ha stängt mellan den
7-18 juli. Du kan skicka eventuella frågor via e-post till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.
Statens inköpscentral önskar er en trevlig sommar!

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

