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Information om upphandling och
inköp
Aktuellt
Pågående utvecklingsarbete
Under våren planerar enheten att tillsammans
med miljöenheten genomföra en halvdagsutbildning för inköpsansvariga.
Inköpsansvariga ska enligt Universitetets
riktlinjer för upphandling finnas på alla
institutioner/motsvarande.
Utbildningen riktar sig främst till dig som redan
är utsedd till inköpsansvarig på din institution
eller kan komma att bli det.
Utbildningen kommer bl.a. att innehålla
utbildningsmoment om direktupphandling, avrop
och interna och externa regelverk.
En översyn av enhetens informationssidor på
medarbetarportalen kommer också att göras
under året, i syfte att uppdatera dessa samt göra
strukturen mer lättnavigerad.
Nya och förlängda ramavtal
Frilansskribenter (UA 2016/2)
Ramavtal har tecknats med Damdidam AB.
Leverantören skall
efter beställning
utföra uppdrag
enligt följande:
• Författa en text på svenska som omfattar 1 –
1 800 tecken (inklusive blanksteg).
• Författa en text på svenska som omfattar 1 801
- 3 500 tecken (inklusive blanksteg) inklusive
rubrik, ingress, mellanrubriker och ev.
faktarutor.

• Författa en text på svenska som omfattar 3 501
- 5 500 tecken (inklusive blanksteg) inklusive
rubrik, ingress, mellanrubriker och ev.
faktarutor.
• Författa en text på svenska som omfattar mer
än 5 501 tecken (inklusive blanksteg) inklusive
rubrik, ingress, mellanrubriker och ev.
faktarutor.
Leverantören ska ansvara för nödvändig faktainsamling, boka tid med intervjuobjekt, tillse att
intervjuobjekt har läst igenom och godkänt citat,
för pressmeddelande tillse att intervjuobjekt har
läst igenom och godkänt hela texten inklusive
rubriker, leverera material till Uppsala universitet
som är språkligt korrekt och faktamässigt utan
anmärkningar och leverera material i digital form
på en i förväg fastställd leveransdag.
Avtalsperiod: 2016-03-01 – 2017-02-28
Förlängningsoption max t.o.m. 2020-02-29.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se
Kontorsmaterial (UA 2015/31-33)
Ramavtalet avseende kontorsmaterial kommer att
förlängas till 2017-04-30.
Det finns tre leverantörer för
ramavtalet. Office Depot,
Kontorab och Staples.
Via produktwebben kan du beställa kontorsmaterial och vid beställning väljs den leverantör
som ger lägsta pris produkt/beställning inkl.
fraktkostnad.
Kontorstjänst/Skåpservice finns och avrop sker
med förnyad konkurrens utsättning, se handledning på MP/upphandling.
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I kontorsmaterial ingår:
• Arkivering/förvaring
• Anteckningsmaterial
• Skriva o rita
• Almanackor
• Emballage
• Kopieringspapper (EJ PALL)
• Kontorsmaskiner
• Kontorsnära produkter
Avtalsperiod är 2015-05-01 - 2016-04-30
kommer att förlängas till 2017-04-30 med
möjlighet att förlänga med ett år i taget som
längst till 2019-04-30.
Ansvarig upphandlare: Liz Illerbrand,
Liz.Illerbrand@uadm.uu.se
Digitaltryck (UA 2015/14-16)
Ramavtalen avseende digitaltryck har förlängts
med följande leverantörer.
• Kph Trycksaksbolaget AB
• Edita Boberg AB
• Lunds universitet,
Media Tryck
Ramavtalen förlängs att gälla
t.o.m. 2017-03-31.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se
Offsettryck (UA 2015/18-20)
Ramavtalen avseende offsettryck har förlängts
med följande leverantörer.
• Danagård LiTHO AB
•
•

Kph Trycksaksbolaget AB
TMG Tabergs AB

Ramavtalen förlängs att gälla t.o.m. 2017-03-31.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se

Allmänt kontorstryck, kopiering och
produktion av expomaterial (UA 2015/35-37)
Ramavtalen avseende allmänt kontorstryck,
kopiering och produktion av expomaterial har
förlängts med följande leverantörer.
• Kph Trycksaksbolaget AB
• iVisby Tryckeri AB
• Tryckservice AB
Ramavtalen förlängs att gälla t.o.m.
2017-05-31.
Ansvarig upphandlare: Monica
Söder, monica.soder@uadm.uu.se
Hygienpapper och plastprodukter (UA
2015/28)
Ramavtalet avseende hygienpapper
och plastprodukter har förlängts
med följande leverantör.
• Office Depot Svenska AB
Ramavtalet förlängs att gälla t.o.m. 2017-04-30.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se
Revisionsintyg för forskningsprojekt
finansierade av amerikanska federala medel
(UA 2015/60)
Ramavtalet avseende revisionsintyg för
forskningsprojekt finansierade av amerikanska
federala medel har förlängts med följande
leverantör.
• Ernst & Young AB
Ramavtalen förlängs
att gälla t.o.m. 201704-30.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se
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Revisionsintyg för övrig externfinansierad
verksamhet och konsultationer (UA 2015/61)
Ramavtalet avseende revisionsintyg för övrig
externfinansierad verksamhet och konsultationer
har förlängts med följande leverantör.
• Ernst & Young AB
Ramavtalen förlängs
att gälla t.o.m. 201704-30.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se
Internrevisionstjänster (UA 2015/62)
Ramavtalet avseende internrevisionstjänster har
förlängts med följande leverantör.
• Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ramavtalen förlängs att
gälla t.o.m. 2017-04-30.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
monica.soder@uadm.uu.se
Nya och förlängda statliga ramavtal
AV-produkter
Avtalsperiod: 2013-02-26 - 2016-02-28
Förlängningsoption max t.o.m: 2017-02-28
Ramavtalet förlängs
t.o.m. 2017-02-28
Ramavtalsområdet
omfattar AV-produkter med tillhörande tjänster
som installeras och används i den offentliga
sektorns verksamhet. Produkter som avropas ägs
av den avropande kunden och kan inte avropas
som tjänst, hyras eller leasas. Konsulttjänster som
avropas är kopplade till AV-produkter som ägs av
den avropande kunden.

Ramavtalet omfattar inte inredning för mötesoch konferensrum såsom möbler, skriv- och
anslagstavlor, sken- och listsystem.
Projektionsdukar och tavlor till projektorer kan
avropas i samband med anskaffning av
projektor/projektorer för att få en fungerande
helhet. Det går inte att enbart avropa
projektionsdukar och tavlor till projektorer.
Projektledning, installation och integration av
AV-produkter ingår. Entreprenader så som
nybyggnation, renovering, ombyggnad eller
tillbyggnad av mötes- och konferensrum,
utbildnings- och hörsalar omfattas inte av
ramavtalet.
Kontaktperson:
karl-johan.dahlgren@kammarkollegiet.se
Möbler och inredning
Arkiv- och förvaringslösningar
Ramavtalen inom följande
delområden
• Biblioteksinredning
• Förvaringslösningar för
arkiv och museiförråd
• Klädförvaring och småfacksskåp
• Post- och kopieringsrum samt
källsorteringsenheter
• Vaktmästerier, laboratorier och
verkstadsmiljö
förlängs till 2017-10-14.
Kontaktperson:
stefan.persson@kammarkollegiet.se
Möbler och inredning
Sökhjälp
Nu finns en sökhjälp placerad under
”Gemensamma dokument” på de sju delområden
inom Möbler och inredning som blev klara för
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avrop den 16 september. Den underlättar för dig
att finna möbelkategorier och varumärken.

Kontaktperson:
stefan.persson@kammarkollegiet.se

Exempel på sökhjälp:
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomrade
n/kontor-och-inredning/mobler-ochinredning/mobler-for-arbete-ochforvaring/?value=33579

Belysningsarmaturer
Avtalsperiod: 2014-06-03 - 2017-06-02 (datum
ändrat).
Förlängningsoption max t.o.m:
2018-06-02

Kontaktperson:
stefan.persson@kammarkollegiet.se

Ramavtalet förlängs t.o.m.
2017-06-02.

Säkra förvaringslösningar
Ramavtalen med följande delområden
• Brandskyddsklassad förvaring
• Elektroniska nyckel- och
förvaringssystem,
• Förvaring av brandfarliga och explosiva
varor
• Skydd- och säkerhetsmontrar för
utställning
• Stöldskyddsklassad förvaring
• Valvrum och valvdörrar

Detta ramavtalsområde omfattar belysningsarmaturer i form av arbetsplatsarmaturer för
kontorsarbete, inredningsarmaturer för trivselbelysning samt vissa specialarmaturer som
exempelvis förstoringslampor. Gemensamt för
samtliga armaturer är att de har någon form av
stickpropp.

förlängs till den 1 december
2017.
Kontaktperson:
stefan.persson@kammarkollegiet.se
Ljuskällor
Avtalsperiod: 2015-03-02 - 2017-03-01
Förlängningsoption max t.o.m:
2019-03-01
Ramavtalet förlängs t.o.m.
2017-09-01.
Detta ramavtalsområde omfattar ljuskällor såsom
lysrör, lågenergilampor, halogenlampor, LEDlampor, m.fl.

Kontaktperson:
stefan.persson@kammarkollegiet.se
Universitetets annonserade ramavtalsupphandlingar
• Förbrukningsprodukter för laborativ
verksamhet.
• Inredningsprojekteringstjänster av
laboratorier
• Teckenspråkstolkning och skrivtolkning
för studenter vid Uppsala universitet
• Licenspartner (Programvaror)
Universitetets pågående ramavtalsupphandlingar
• Kommunikationsbyråtjänster
• Originalproduktion för tryckta och
digitala medier
• Inredningsprojekteringstjänster av
kontorslokaler, torra undervisningslokaler
samt bibliotek
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•
•
•
•
•
•
•
•

Projektering av audiovisuell utrustning
Filmproduktion
Företagshälsovård
Etanol
Radionuklider
SPSS
GIS
Nätverksprodukter

Universitetets planerade ramavtalsupphandlingar
• Karriärsutveckling och omställning
• Konflikthantering/medling
• Karriärsutveckling och omställning
• Kyl och frys för laboratoriebruk
• Vitvaror av hushållskaraktär
• Server och lagring
• Catering
Vill du vara med och påverka resultatet av
universitetets ramavtalsupphandlingar?
Då ska du anmäla dig till att vara med i en
referensgrupp!
När ramavtalsupphandlingar ska genomföras är
det viktigt att ha referensgrupper med kunniga
anställda.
Referensgruppens uppgift är delta i arbetet med
att ta fram en kravspecifikation. I kravspecifikationen formuleras de krav som ställs i
den aktuella upphandlingen och hur de viktas
gentemot varandra. Det är med andra ord till stor
del kravspecifikationen som styr hur resultatet av
upphandlingen blir.
Alla anställda är välkomna att anmäla sitt intresse
för att delta. Genom referensgruppen har du
möjlighet att påverka vilka krav som ska ställas i
upphandlingen, du deltar också i anbudsutvärderingen. Referensgruppen leds av en
upphandlare från Enheten för upphandling och

inköp. Personer ur referensgruppen kan även
komma att engageras i uppföljningen av
ramavtalen.
Anmälan görs till upphandling@uu.se.
Produktwebben
Kategoriträdet
Kategoriträdet under beställningssortiment på
Produktwebben har blivit väldigt långt och
svåröverskådligt. Därför har vi beslutat att göra
vissa förändringar som ska göra det mer lättnavigerat.
Vi kommer dela upp trädet i kategoriområden, så
man lättare ser vad man ska välja. Till följd av
detta kommer det inte längre vara möjligt att
lägga beställningar från flera kategoriområden
samtidigt, så kallade blandade korgar.
Beställningar från olika leverantörer inom samma
kategori kommer fortfarande vara möjligt.
Kylskåp och frysar av hushållskaraktär
Kylskåp och frysar av hushållskaraktär finns
sedan en tid tillbaka att beställa genom Produktwebben. Electrolux, Husqvarna och Elektro
Helios är de upphandlade fabrikaten.
Länk till Produktwebben:
https://produktwebb.uu.se/inkop/W2ProductCatal
og.aspx?Cat=8879
Hur prenumererar jag på nyhetsbrevet
”Nyheter om upphandling och inköp”
För att du ska få information om när det finns ett
nytt nyhetsbrev att läsa på medarbetarportalen ska
du anmäla dig till maillistan uadmupphandlinginkop@lists.uu.se på Sympa,
maillistor.
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Bild. Lägg till en prenumeration.

Kontakta oss
E-post upphandlingsfrågor:
upphandling@uu.se
E-post produktwebb: inkop@uu.se

