Nyhetsbrev september 2012

Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som
myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning 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
Nytt ramavtal inom AV-produkter
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 20 augusti 2012 fattat tilldelningsbeslut
avseende AV-produkter, det vill säga audiovisuella produkter.
Upphandlingen var en öppen upphandling med 15 anbudsgivare. Efter avslutad upphandling
erbjuds följande fem anbudsgivare att teckna ramavtal:
Atea Sverige AB
AV Syd Aktiebolag
DAV Partner AB
Loudnbright Systemintegration AB
STV Svenska Tele och Video Konsult AB
Upphandlingen har fokuserat på produktbredd och produktkompetens i enlighet med förstudien
och önskemål från avropande myndigheter. Upphandlingen har också fokuserat på miljö och
användbarhet som en följd av tidigare uppdrag från regeringen till Kammarkollegiet.
Avropssättet för AV-produkter är förnyad konkurrensutsättning. Det kommande ramavtalsområdet
för AV-produkter kommer att tillhandahålla produkter inom det audio och visuella området
exempelvis digitalkameror och projektorer m.m. Det går även att avropa tjänster inom området,
såsom installation och service.
Upphandlingen är överprövad. Information om utvecklingen av överprövningen och annan viktig
information kommer löpande publiceras på www.avropa.se

Ramavtal upphör
Ramavtal för flyttjänster upphör
Ramavtalsperioden för de nuvarande ramavtalen för Flyttjänster löper ut den 30 september 2012.
Arbete med en ny upphandling pågår och de nya ramavtalen beräknas vara tillgängliga för avrop
under sen höst 2012. Det innebär att ramavtalsområdet flyttjänster kommer att vara avtalslöst från
1 oktober 2012.

Så länge de nuvarande ramavtalen är i kraft går det att genom ett avrop sluta leveransavtal som
sträcker sig någon månad utöver giltig ramavtalstid, för att tillförsäkra sig transporter till dess de
nya ramavtalen börjar gälla. Att ramavtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av
leveransavtal som ingåtts under ramavtalets giltighetstid.
Kontaktperson Yvonne Tuoremaa, yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Pågående förstudier
Förstudie Flyg utrikes
Nuvarande ramavtal avseende Flyg utrikes gäller till och med den 31 maj 2013. Statens
inköpscentral genomför nu en förstudie för att kunna ta beslut om en ny upphandling ska
påbörjas. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom
det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska därutöver klargöra omfattning, inriktning och
utformning av eventuellt kommande upphandling inom området. Arbetet med förstudien beräknas
vara klart senast den 30 oktober 2012.
Välkommen att delta i referensgrupp
Under september 2012 träffar vi olika intressenter och om du, som avropande organisation,
leverantör eller branschorganisation inom området, är intresserad av att ge dina synpunkter är du
välkommen. Kontakta gärna projektledare mathias.torpadie@kammarkollegiet.se
Som ett led i förstudiearbetet har två enkäter som rör området Flyg Utrikes skickats ut. Dels en
som är riktad till myndigheter, dels en som är riktad till leverantörer. Enkäterna har sista
svarsdatum den 7 september 2012. Vi hoppas att så många som möjligt besvarar dem då det är
värdefull information och underlag till det kommande arbetet. Kontaktperson: Mathias Torpadie
mathias.torpadie@kammarkollegiet.se
Förstudie Profil- och presentartiklar
Nuvarande ramavtal avseende Profil- och presentartiklar löper ut den 30 juni 2013. Förstudien är
påbörjad och planeras bli färdigställd under hösten 2012. Förstudien ska beskriva nuläge och
erfarenheter av användningen av ramavtalen samt klargöra omfattning, inriktning och utformning.
Som ett led i förstudiearbetet kommer vi att skicka ut en enkät som rör området. Dels en som är
riktad till myndigheter, dels en som är riktad till leverantörer. Syftet är att få en inblick i de olika
behoven inom området och få in synpunkter inför kommande upphandling. Enkäten kommer att
skickas ut via e-post men även göras tillgänglig på www.avropa.se Vi hoppas att så många som
möjligt kan besvara våra frågor, då era synpunkter och erfarenheter är viktiga för oss.
Välkommen att delta i referensgrupp
Ett referensgruppsarbete planeras för att följa arbetet. Är du intresserad av att delta i kommande
referensgruppsarbete vänligen anmäl er snarast till jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Upphandlingar
Annonserad
Upphandlingen Kontorstillbehör, ergonomiska produkter och toners
Upphandlingen inom detta område har annonserats och sista anbudsdag är den 17 september,
2012. För ytterligare information se www.avropa.se under ”Pågående upphandlingar”
Planerad
Upphandling av Elektronikkomponenter
Befintligt ramavtal för Elektronikkomponenter gäller till och med den 31 dec, 2012. En förstudie har
genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området.
Tack ni som deltog i referensgrupp och för era svar från den enkät som skickats ut till myndigheter
och leverantörer. Beslut har tagits om att en ny upphandling kommer att genomföras för
elektronikkomponenter. Statens inköpscentral ser gärna att avropande organisationer lämnar
synpunkter till upphandlingen. Är du intresserad av att delta i kommande referensgruppsarbete

vänligen anmäl er snarast till projektledare/upphandlare fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Upphandlingen Kontorstöd som molntjänst
Kontorsstöd som molntjänst innefattar programvaror som molntjänster och inriktas primärt på så
kallad Software as a Service av framförallt typen Kontorsstöd (e-post,kalender, adressbok,
ordbehandling, kalkylark och presentation). Upphandlingen är nu i slutfasen inför annonsering. I
samband med detta får de kommuner som tidigare inte ville delta i upphandlingen samt de som
aldrig inkom med fullmakt nu ytterligare en möjlighet att delta genom att svara på den inbjudan
som är utskickad till dessa kommuners offentliga e-postadresser. För frågor om upphandlingen,
kontakta projektledaren Daniel Melin, daniel.melin@kammarkollegiet.se
Upphandling Skrivare, kopiatorer och tjänster
Det finns fortfarande möjlighet att lämna fullmakt till upphandlingen ”Dokumenthantering 2012 –
skrivare, multifunktionsprodukter (MFP), programvaror och tjänster”. Statens inköpscentral
genomför en upphandling som ersättning för befintliga ramavtal Skrivare, kopiatorer och tjänster
2009 (SKT09). Information lämnas löpande på www.avropa.se samt i upphandlingsverktyget
TendSign. Kommuner och landsting som vill delta i den kommande upphandlingen kan lämna
fullmakt till Statens inköpscentral.
Kontaktperson, Jeanette Krusell jeanette.krusell@kammarkollegiet.se

Aktuellt i övrigt
Aktuella seminarier
- Avropadagarna den 25 september och 23 oktober. Inbjudan med program finns på
www.avropa.se
- Informationsseminarium om Klient och Servrar den 4 september.
- Informationsseminarium om Mobiltelefoner och telefoniprodukter den 10 september.
Statens inköpscentral börjar signera ramavtalen elektroniskt
Statens inköpscentral fortsätter arbetet med att göra verksamhetens upphandlingsprocess
elektronisk i sin helhet. Leverantörer har hittills kunnat ta del av förfrågningsunderlag och lämna
anbud genom det elektroniska upphandlingsverktyg som vi utnyttjar. Avtalen har dock hanterats i
fysisk form med fysiskt undertecknande av parterna. Nu övergår vi från fysisk undertecknande till
elektronisk undertecknande (e-signering) av ramavtalen. Denna rutinändring ställer vissa nya krav
på blivande ramavtalsleverantörer.
För att kunna utföra e-signering i Statens inköpscentrals upphandlingsverktyg TendSign ska
leverantören ha en e-tjänstlegitimation hos utfärdare av e-tjänstelegitimationer samt konto hos
Chambersign för tjänsten CSign och signering. Konto och signering av Statens inköpscentrals
ramavtal via CSign är kostnadsfri för ramavtalsleverantören. CSign stöder ett flertal etjänstelegitimationer.
Läs mer på www.CSign.se om e-tjänstelegitimation, anslutning till CSign och konto för esigneringstjänsten.

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

