


Enheten för 
IT-upphandling



Ramavtal som är klara för avrop 
eller som snart träder ikraft

• IT-konsulttjänster, resurskonsulttjänster.               
Anbudsområde 1. Verksamhetens IT-
behov - Verksamhetsutveckling, Krav 
tillgänglighet, användarbarhet.

• Produkter och tjänster för Identifiering och 
behörighet. Omfattar kort för fysisk och 
elektronisk identifiering och 
behörighetskontroll samt andra typer 
av bärare för identiteter. Nytt är att e-
legitimationer inkluderas. Ramavtalet 
ersätter Kort för identifiering och 
behörighet

Vårt nya ramavtal för Klienter med 
tillhörande tjänster och tillbehör gäller 
från den 1 juli 2021 när det nuvarande 
ramavtalet gått ut. Ramavtalet omfattar 
olika typer av datorer och bildskärmar 
och är ett så kallat 
kombinationsramavtal med möjlighet till 
avrop både med förnyad 
konkurrensutsättning och dynamisk 
rangordning.



Ökad fokus på hållbarhet

• Mer fokus på hållbarhet i bl.a. 
upphandlingarna Klient och Datacenter

• Offentlig sektor ska tillgodose sitt 
behov av produkter och tjänster på ett 
sätt som säkerställer den goda affären 
sett till hela livscykeln

• Anskaffningen ska göras på ett sätt 
som minimerar skador på miljön

• Bidra till att möta målen i nationella 
upphandlingsstrategin, Agenda 2030 
och nationella miljömålen



Upphandling Datacenter
• Kammarrätten har meddelat 

prövningstillstånd med anledning av 
Statens inköpscentrals överklagan 
av Datacenterlösningar.

• Målet handlar bland annat om takvolymer 
i ramavtal med förnyad 
konkurrensutsättning. 

• Ett liknande mål ligger också i EU-
domstolen. Ett avgörande i det s.k. 
Simonsen & Wheel målet kan komma 
innan sommaren.

• Avseende delområden: Servrar & lagring, 
Nätverk & säkerhet. Dessa områden är nu 
annonserade.  Upphandlingen startade i 
maj och tilldelningsbeslut sker under 
hösten 2021.



Upphandlingar där 
tilldelningsbeslut eller 
selekteringsbeslut har fattats

• IT-konsulttjänster, som omfattar 
resurskonsulttjänster och är indelad i 
fem anbudsområden, fyra delområden 
(1-4) och ett för helheten (5) som 
omfattar samtliga delområden. 
Område 1 klart för avrop.

• Klient och mobiltelefonlösningar -
helheten i klientupphandlingen - är 
överprövad

• I Managementtjänster - Verksamhets-
och organisationsutveckling (VU) har 
selekteringsbeslut fattats och blivit 
överprövat



Upphandlingen ”AV- och 
distansmöten 2022”

• Upphandlingen påbörjas oktober 2020, 
annonsering planeras till kv.2 2021. 

• Ramavtalet ersätter det nuvarande 
ramavtalet ”AV och videokonferens –
hårdvara, programvara och tjänster”.

• Inför upphandlingen har en förstudie 
genomförts

• Rapporten finns att ladda ner från 
avropa.se.

• Nuvarande ramavtal ”AV och 
videokonferens” har förlängts 
maximalt, till den 30 juni 2022. 



Upphandlingen Rakelutrustning

• Upphandling av Rakelutrustning har 
annonserats i Tendsign och omfattar 
Rakelutrustning, övrig 
radiokommunikation samt 
kringliggande tjänster. Upphandlingen 
genomförs med öppet förfarande. 
Anbud har inkommit och utvärdering 
pågår. Tilldelningsbeslut kommer i 
närtid. 

• Inför upphandlingen har en förstudie 
genomförts. Förstudierapporten 
Rakelutrustning innehåller bland annat 
rekommendationer för upphandlingen.

• Rapporten finns att ladda ner från 
avropa.se.

• Nuvarande ramavtal ”Rakelutrustning” 
har förlängts maximalt, till den 30 
september 2021.



eFKU – ett nytt stöd för enkel 
anskaffning på AV och 
videokonferens

• Samarbetat med avropande och leverantörer 
för att ta fram ett nytt stöd för enkel 
anskaffning av varor till mindre belopp på 
ramavtalet AV och videokonferens. 

• Dokumenten med de nya mallarna har fått 
benämningen eFKU (enkel förnyad 
konkurrensutsättning).

• Positiv respons

• Mallarna samt vägledningen för dessa finns 
under ”Gemensamma dokument” på 
ramavtalets hemsida på avropa.se.



Förstudie 
Administrativa system

• Enkät är skickad till avropande 
myndigheter under oktober/november.

• Enkäterna har följts upp med ett urval 
av kvalitativa intervjuer

• Samarbete med förstudien för 
Programvaror och tjänster

• Rapporten beräknas publiceras den 31 
augusti 2021, följ förstudien på 
avropa.se



Förstudie Programvaror och 
tjänster

• Förstudie påbörjad inom området 
Programvaror och tjänster

• Programvarulicenser, privata och publika 
molntjänster (SaaS och PaaS),
IT-konsulter för systemutveckling m.m.

• Nuvarande ramavtals löptid är maximalt:

• Licensförsörjning 2023-02-28

• Programvarulösningar 2023-02-28

• Systemutveckling 2023-05-31

• Vård Skola Omsorg 2023-01-01

• Enkäter och deltagande i referensgrupp 

• Förstudien beräknas klar till augusti 
2021



Förstudier som påbörjas hösten 
2021

• Kommunikationstjänster

- Ramavtalsområden 
Kommunikationslösningar, Telefoni, 
Infrastruktur, Samarbetslösningar.

• Skrivare som tjänst och produkt

- Ramavtalsområdet omfattar skrivare, 
multifunktionsprodukter, kopiatorer, 
scannrar, faxar, tillbehör och 
förbrukningsmaterial samt olika slags 
tjänster kopplade till detta område.



www.avropa.se
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