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Information om upphandling och
inköp
Aktuellt
Halvdags utbildning av inköpsansvariga
I början av november kommer utbildning i upphandling och inköp ges vid fyra tillfällen, se
nedan.
Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i
mån av plats är även andra intresserade
välkomna. Boka in tiden i almanackan redan nu.
• 2016-11-01 förmiddagen
• 2016-11-03 eftermiddagen
• 2016-11-08 eftermiddag
• 2016-11-10 förmiddag
Mer detaljerad information och anmälningsformulär kommer finnas tillgängliga på
medarbetarportalen i början av hösten.
Eventuella frågor besvaras av Bitte Öström,
Bitte.Ostrom@uadm.uu.se .
Seminariedag med Labtech med temat
cancerforskning, diagnostik och terapi
Enheten för upphandling och inköp kommer att
ordna en seminariedag tillsammans med Swedish
Labtech 2016-10-19 på Rudbecklaboratoriet på
temat cancerforskning, diagnostik och terapi. Mer
information och möjlighet att anmäla sig kommer
att komma senare under sommaren på
medarbetarportalen.
Nya och förlängda ramavtal
Kemikalier för laboratoriebruk (UA 2016/2528)

Avtal har tecknats med följande leverantörer
• Fisher Scientific GTF AB

•
•
•

Saveen & Werner AB
Sigma Aldrich Sweden AB
VWR International AB.

I avtalsområdet kemikalier för laboratoriebruk
ingår
• Syror och baser
• Lösningsmedel
• Salter
• Deutererade
lösningsmedel
• Organiska föreningar
• Kromatografi
• Övriga kemikalier
Avtalsperiod är 2016-06-01 - 2018-05-30 med
möjlighet att förlänga med ett år i taget som
längst till 2020-05-30.
Ansvarig upphandlare: Maria Höglund,
maria.hoglund@uadm.uu.se
Kyl- och frysutrustning (UA 2013/36-40)
Ramavtal avseende kyl- och frysutrustning har
förlängts med
• Köksmiljö i Uppsala
• Fisher Scientific GTF AB
• Labrum AB
• Labteam Scandinavia AB
• Ninolab AB.
Ramavtalen förlängs att gälla t.o.m.
2017-04-30.
Ansvarig upphandlare: Maria Höglund,
maria.hoglund@uadm.uu.se
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Förbrukningsprodukter vid laboratorieverksamhet (UA 2016/34-39)
Ramavtalet avser förbrukningsprodukter för ”allt” inom laborativ
verksam. Avtalen är uppdelade i två
produktområden.
Område 1: Förbrukningsprodukter där ingår
Glas- plastprodukter, pipett- och filterspetsar,
utensilier, små instrument. Avtalade leverantörer
är följande.
• Fisher Scientific GTF AB
• Nordic Biolabs AB
• Saveen & Werner AB
• Walter Sarstedt AB
• VWR International AB.
Område 2: Individ- och laboratorielokalskydd där
ingår handskar, rockar, munskydd, klibbmattor,
våt- och torr torkduk m.m. Avtalade leverantörer
är följande.
• Fisher Scientific GTF AB
• Nordic Biolabs AB
• Vita Veritas AB
• VWR International AB.
Vi kommer att kunna visa avtalade produkter på
vår produktwebb under hösten. Vid beställning
väljs den leverantör som ger lägsta pris per
beställning inkl. fraktkostnad.
Avtalsperiod är 2016-07-15 - 2018-07-14 och kan
förlängas med ett år i taget dock som längst t.o.m.
2020-07-14.
Ansvarig upphandlare: Liz Illerbrand,
Liz.Illerbrand@uadm.uu.se

Kommunikationsbyråtjänster (UA 2016/41-43)
Avtal har tecknats med nedanstående
leverantörer. Leverantörerna är
rangordnade
• Zellout AB;
rangordning nr 1
• Kärnhuset Järnfeldt Karlsson AB
rangordning nr 2
• Hillmarketing AB rangordning nr 3
Uppsala universitet skall vid behov kunna avropa
hela eller delar av kampanjer samt andra större,
sammanhållna uppdrag inom området
kommunikation och marknadsföring.
I uppdraget skall följande tjänster ingå:
• Målgruppsanalyser (avser nationella och
internationella målgrupper)
• Analyser inför val av kanaler och medier
• Kreativt idéarbete gällande tryckta och
digitala medier
• Alla förekommande steg från idé till
färdig kampanj/produkt/tjänst
• Löpande kvalitetskontroller av
förekommande processer och leveranser.
• Anlitande av upphandlade underleverantörer till Uppsala universitet inom
området kommunikation och marknadsföring.
Avtalsperiod 2016-08-01 – 2017-07-31 och kan
förlängas med ett år i taget dock som längst t.o.m.
2020-07-31.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
Monica.Soder@uadm.uu.se
Licenspartner (UA 2016/15)
Universitetet har tecknat ett nytt ramavtal
avseende programvaror som
gäller från 2016-05-01
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Avtalet har tecknats med Dustin Sverige AB och
omfattar de flesta av de programvaror som
används på universitetet.

•
•

Inredningsprojekteringstjänster av
kontorslokaler, torra undervisningslokaler
samt bibliotek
Servrar och lagring

Avtalsperiod är 2016-05-01 - 2018-04-30.
Avropsavtal paketförmedlingstjänster
(UA 2016/7)

Universitetet har tecknat ett avropsavtal om
paketförmedlingstjänster med PostNord Sverige
AB.
Avropsavtalet gäller fr.o.m. 201604-01 och tillsvidare dock som
längst till ett år efter att avtalsperioden för det
underliggande statliga ramavtalet gått ut.
Ansvarig upphandlare: Nathalie Elenius,
nathalie.elenius@uadm.uu.se
Avropsavtal brevförmedlingstjänster
(UA 2016/8)

Universitetet har tecknat ett avropsavtal om brevförmedlingstjänster med PostNord Sverige AB.
Avropsavtalet gäller fr.o.m. 2016-04-01 och
tillsvidare dock som längst till ett år
efter att avtalsperioden för det
underliggande statliga ramavtalet
gått ut.
Ansvarig upphandlare: Nathalie Elenius,
nathalie.elenius@uadm.uu.se
Universitetets annonserade ramavtalsupphandlingar
• Förbrukningsprodukter för laborativ
verksamhet.
• Inredningsprojekteringstjänster av
laboratorier
• Originalproduktion för tryckta och
digitala medier

Universitetets pågående ramavtalsupphandlingar
• Kommunikationsbyråtjänster
• Projektering av audiovisuell utrustning
• Filmproduktion
• Företagshälsovård
• Etanol
• Radionuklider
• SPSS
• GIS
• Nätverksprodukter
• Profil- och presentartiklar
• Handledning av psykologstudenter
Universitetets planerade ramavtalsupphandlingar
• Karriärsutveckling och omställning
• Konflikthantering/medling
• Karriärsutveckling och omställning
• Kyl och frys för laboratoriebruk
• Vitvaror av hushållskaraktär
• Catering
Överprövade upphandlingar
Information gällande överprövningen av
Filmproduktion av marknadsföringskaraktär(UH 2015/51)
Upphandlingen av Filmproduktion av marknadsföringskaraktär har överprövats. Förvaltningsrätten kan i dagsläget inte lämna någon
information om när överprövningen kommer att
tas upp i rätten.
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Ev. frågor gällande upphandlingen av filmproduktion av marknadsföringskaraktär besvaras
av Monica Söder, monica.soder@uadm.uu.se

inköp. Personer ur referensgruppen kan även
komma att engageras i uppföljningen av
ramavtalen.

Begreppet överprövning
Leverantör som anser att något inte gått rätt till i
en offentlig upphandling och som anser att denne
lider eller kommer att lida skada, kan ansöka om
överprövning av ett beslut i en upphandling.
Överprövningen handläggs vid svensk
förvaltningsdomstol. Förvaltningsrättens beslut
kan överklagas till kammarrätten och sedan
vidare till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

Anmälan görs till upphandling@uu.se.
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.

Uppsala universitet får inte skriva avtal med
någon leverantör innan förvaltningsdomstol
avgjort ärendet
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.
Bild. Lägg till en prenumeration.

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

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

