1

Nyhetsbrev om upphandling och inköp
Nr 3 september 2015
Information om upphandling och inköp
Nya ramavtal
Nedan finns beskrivningar på nya ramavtal/
leveransavtal som universitetet ingått sedan förra
nyhetsbrevet.
Krisstöd (UA 2015/52)
Krisstöd, avser stöd vid kris samt utbildning och
rådgivning Universitets samtliga institutioner/
motsvarande har möjlighet
att avropa/beställa tjänster
utifrån den rutin som
fastställs och meddelas av
personalavdelningen.
Avtalsperiod 2015-09-15 till 2016-09-14 med
möjlighet att förlänga som längst till 2019-09-14.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder
monica.soder@uadm.uu.se
Chef- och ledarstöd (UA 2015/79)
Chef- och ledarstöd, avser att hjälpa och stödja
chefer och ledare att vidareutveckla sitt ledarskap
och sin ledarroll.
Universitetets samtliga
chefer har möjlighet att avropa/beställa tjänster
utifrån den rutin som fastställs och meddelas av
personalavdelningen
Avtalsperiod 2015-09-15 till 2016-09-14 med
möjlighet att förlänga som längst till 2019-09-14.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder
monica.soder@uadm.uu.se
Antikroppar (UA 2015/54-78)
Dessa ramavtal har upphandlats av KI för
Uppsala universitets räkning. Ramavtalet
omfattar följande produktkategorier:

primary antibodies, secondary antibodies,
immunological kits and reagents, immuniochemicals and IHC
accessories, proteins,
peptides, lysates and
sera for
immunoassays.
Ramavtal har tecknats med 31 st. olika
leverantörer för perioden till och med juli 2016
med möjlighet till förlängning upp till 36
månader. Produkterna är planerade att göras
tillgängliga på Produktwebben succesivt under
hösten 2015.
Vid beställning väljs den leverantör som erbjuder
de bästa villkoren med avseende på minst ett av
följande kriterier: kvalitet/specifikation, leveranstid och eller pris. För enskilda beställningar
överstigande 100 000 SEK, kundspecifika
produkter eller vid leveransavtal där en eller flera
produkter levereras vid upprepade tillfällen ska
förnyad konkurrensutsättning tillämpas.
Mer information om hur avrop ska göras enligt
avropsavtalet finns i avtalsdatabasen under
rubriken LAB- kemikalier, utrustning,
förbrukning och övrigt.
Ansvarig upphandlare: Susanne Ekman
susanne.ekman@uadm.uu.se
Resebyråtjänster (UA2015/44)
Leverantör är Lingmerths Resebyrå AB
Avtalsperiod 2015-08-10 till 2018-08-09 med
möjlighet till förlängning med ytterligare ett år
(12 månader).
Den nya resebyrån Lingmerths Resebyrå AB har
skapat en e-postadress och ett telefonnummer
enbart för Uppsala universitet och dess
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medarbetare. För frågor och bokningar: telefon
010-122 68 88 eller e-post uu@lingmerths.se.
Online service är under
uppbyggnad och kommer
att bli tillgänglig under
september månad.
Mer information finns under rubriken Resor och
tjänsteresor på medarbetarportalen.
Vid frågor kontakta universitetets travel manager
Marie Engegard marie.engegard@uadm.uu.se
eller ansvarig upphandlare Susanne Ekman
susanne.ekman@uadm.uu.se.
Nytt ramavtal Textmatchning/plagiatkontroll
(UA2015/46)
Leverantör är Prio Infocenter AB. Det innebär,
för Uppsala universitet, att vi fortsätter med
Urkund.
Ansvarig upphandlare: Susanne Ekman
susanne.ekman@uadm.uu.se
Nytt ramavtal för Schema och lokalbokning
(UA2016/41)
Leverantör är Evolvera AB. detta innebär, för
Uppsala universitet, att vi
fortsätter med Timedit.
Ansvarig upphandlare:
Susanne Ekman
susanne.ekman@uadm.uu.se
Nya ramavtal för PC/Mac samt produktnära
tillbehör
Ramavtalsleverantörer är följande; Caperio AB,
Atea Sverige AB, Svensk IT Funktion AB och
TDC Sverige AB.
Avtalsperiod 2015-12-01 till 2017-11-30 med
möjlighet att förlänga som längst till 2019-11-30.

Leverantörernas produkter kommer att finnas
tillgängliga för beställning i produktwebben.
Ansvarig upphandlare: Andreas Ljung
Andreas.Ljung@uadm.uu.se
Universitetets annonserade ramavtalsupphandlingar (annonserade)
• Flyttjänster
• Verksamhets- och grupputveckling
• Friskvårdsmassage - överprövad
• Fruktlådor - överprövad
• Arbetskläder
• Krisstöd
• Chef- och ledarstöd
• Klienter (PC/Mac)
• Textmatchningsprogramvara
• Nätverk (leveransavtal; Cisco och HP)
Universitetets pågående ramavtalsupphandlingar
• Profil- och presentartiklar
• Kemikalier och förbrukningsprodukter för
laboratoriebruk
• Etanol
• Radionukleider
• Cateringtjänster
Universitetets planerade ramavtalsupphandlingar
• Licensförsörjning
• Servrar/Lagringlösningar
• AV-produkter
Överprövade upphandlingar
Information gällande överprövningen av
Friskvårdsmassage dnr UH 2014/100
Universitetets upphandling av friskvårdsmassage
är i dagsläget överprövad till förvaltningsrätten.
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Universitetet kan därför inte avsluta upphandlingen förrän förvaltningsrätten avkunnat
dom i ärendet.
I dagsläget finns inget
ramavtal gällande dessa
tjänster, dvs. universitetet
är avtalslöst på området.
Man bör därför avstå från att beställa dessa
tjänster tills dess att upphandlingen har avslutats.
Samtliga köp av massagetjänster fram till dess är
s.k. otillåtna direktupphandlingar i strid mot
Lagen om offentlig upphandling, LOU.
Eventuella avtal och överenskommelser gällande
dessa tjänster ute på avdelningarna/institutioner
eller liknande bör avslutas snarast, då dessa inte
kommer att kunna användas när de upphandlade
ramavtalen träder i kraft framöver.
Eventuella frågor besvaras av Roger Åhrberg, tel.
018-471 77 50.

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.

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.
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!

Produktwebben
Arbetet med att få in nya produktområden i
Produktwebben fortsätter. Mer information
kommer i nästa nyhetsbrev.
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

