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Nyhetsbrev om upphandling och inköp
Nr 3 september 2016

Information om upphandling och
inköp
Aktuellt
Nya medarbetare
Under hösten kommer två nya medarbetare börja
arbeta på Enheten för upphandling och inköp.
I början av september började Linda Hafdell på
enheten. Linda har affärsjuridisk examen från
Högskolan i Jönköping och arbetade närmast som
anbudsansvarig på ett utbildningsföretag.

Eventuella frågor besvaras av Bitte Öström,
Bitte.Ostrom@uadm.uu.se .
Information inom området laboratorieverksamhet
Vi kommer att ha fyra informationstillfällen om
nya avtal inom området laboratorieverksamhet
2016-10-04 fm
2016-10-04 em
2016-10-05 fm
2016-10-05 em

BMC
Rudbecklab
Ångström
EBC

I oktober börjar Håkan Wenngren på enheten.
Håkan har arbetat som upphandlare på
Läkemedelsverket, Landstinget, Uppsala
kommun och SIC. Håkan är ekonom i botten och
har stor erfarenhet av IT-upphandling.

Nya avtalen gäller
• Lab Förbrukningsprodukter, som t.ex.
glas, plast, pipettspetsar, filterspetsar,
utensilier och mindre instrument
• Skydd för individ- och laboratorielokal
som t.ex. handskar, munskydd, skyddsglasögon, renrumsprodukter m.m.

Halvdags utbildning av inköpsansvariga
I början av november kommer utbildning i upphandling och inköp ges vid fyra tillfällen, se
nedan.

Mer detaljerad information och anmälningsformulär kommer finnas på medarbetarportalen.

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.
Observera att utbildningstillfällena är förskjutna
framåt i tiden i förhållande till informationen i
förra nyhetsbrevet.
1. 2016-11-08 eftermiddagen
2. 2016-11-10 förmiddagen
3. 2016-11-15 förmiddag
4. 2016-11-16 eftermiddag
Mer detaljerad information och anmälningsformulär finns på medarbetarportalen.

Seminariedag med Labtech med temat
cancerforskning, diagnostik och terapi
Vi kommer att ordna en seminariedag
tillsammans med Swedish Labtech 2016-10-19
på Rudbecklaboratoriet på temat cancerforskning,
diagnostik och terapi. Program för dagen och
möjlighet att anmäla sig kommer snart att finnas
på medarbetarportalen.
Nya och förlängda ramavtal
Teckenspråkstolkning (UA 2016/33)
Ramavtal har tecknats med AB Stockholmstolkarna STAB.
Leverantören skall vid behov teckentolka
föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten, laborationer, praktik, VFU (verksamhetsförlagd utbildning), exkursioner, examinationer
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samt kommunikationer med utbildningsrelevanta
funktioner vid universitetet.

Avtalsperiod är 2016-08-30 - 2018-08-31 med
möjlighet till förlängning längst till och med
2019-05-31.

Ramavtalsperiod är 2016-07-01 - 2017-06-30
med möjlighet att förlänga med ett år i taget som
längst till 2020-06-30.

Ansvarig upphandlare: Andreas Ljung,
andreas.ljung@uadm.uu.se.

Skrivtolkning (UA 2016/48-50)
Ramavtal har tecknats med nedanstående tre
leverantörer. Leverantörerna är rangordnade.
1. AB Stockholmstolkarna STAB.
2. Svensk Skrivtolkning AB.
3. Meningsbyggarna Sthlm AB.
Leverantören skall vid behov skrivtolka
föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten, laborationer, praktik, VFU (verksamhetsförlagd utbildning), exkursioner, examinationer
samt kommunikationer med utbildningsrelevanta
funktioner vid universitetet.
Ramavtalsperiod är 2016-07-20 - 2017-07-19
med möjlighet att förlänga med ett år i taget som
längst till 2020-07-19.
Etanol för laboratoriebruk (UA 2016/45)
Avtal har tecknats VWR International AB.
I avtalsområdet etanol ingår leverantörens hela
sortiment av etanol, bestående av såväl
denaturerad etanol som kemiskt ren etanol.
Avtalsperiod är 2016-08-15 - 2018-08-14 med
möjlighet att förlänga med ett år i taget som
längst till 2020-08-15.
Ansvarig upphandlare: Maria Höglund,
maria.hoglund@uadm.uu.se
SPSS leveransavtal (UA 2016/52)
Nytt ramavtal för programvaran IBM SPSS med
ingående moduler och tjänster. Avtalet är tecknat med
Crayon AB.

Blommor (UA 2015/01)
Avtal har förlängts och gäller ytterligare ett år
med Blomsterhallen AB och gäller nu till 201802-14
Avtalet omfattar snittblommor i buketter,
arrangemang av olika slag, blommande växter
samt begravningsbinderier.
Ansvarig upphandlare: Marcus Phersson,
marcus.phersson@uadm.uu.se
Medieförmedlingstjänster(UA 2015/27)
Avtal har förlängts och gäller ytterligare ett år
med Nowa Kommunikation AB och gäller nu till
2017-11-30
Avtalet omfattar Medieförmedlingstjänster, Informations-/Annonskampanj
Ansvarig upphandlare: Marcus Phersson,
marcus.phersson@uadm.uu.se
Nya och förlängda statliga ramavtal
IT-utbildning
Avtalsperiod: 2016-05-12 - 2018-05-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2020-05-11
Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom
IT till offentlig sektors anställda. Ramavtalsområdet omfattar utbildning inom utbildningsområdena Programvara, Systemutveckling,
Ledning och styrning inom IT samt Infrastruktur.
Det omfattar även konsulttjänster i form av
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kompetenskartläggning och kompetensförvaltning avseende utbildning inom IT.
Kontaktperson:

Ulla Karin Josefsson
Ramavtalsansvarig
Tel: 08-700 06 46
ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se
Ljuskällor
Från 1 juni 2016 är ramavtalsleverantör Aura
Light AB rangordnad nr 1 inom ramavtalsområde
Ljuskällor. Detta efter att Statens inköpscentral
gjort en prisjustering av varukorgen, enligt
ramavtalets kapitel 1.1.16 Priser.
Avropande organisationer ska från 1 juni 2016 i
första hand vända sig till Aura Light AB vid
avrop.
Nya prislistor finns publicerade för respektive
ramavtalsleverantör på sidan för Ljuskällor. Se
under Dokument.
Kontaktperson:

Stefan Persson
Ramavtalsansvarig
Tel: 08-7000733
stefan.persson@kammarkollegiet.se
Gåvokort
Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen
med samtliga leverantörer inom området
Gåvokort. Ny giltighetstid är t.o.m. 2017-05-11.
Ytterligare förlängningar av ramavtalen är
möjliga t.o.m. 2018-05-11.
Kontaktperson:

Gabriella Sydorw
Ramavtalsansvarig
Tel: 08-700 07 59
gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se

Universitetets annonserade ramavtalsupphandlingar
• Telefoner
Universitetets pågående ramavtalsupphandlingar
• Operatörstjänst för mobil- och telefoni
• Banktjänster
• Originalproduktion för tryckta och
digitala medier
• Inredningsprojekteringstjänster av
kontorslokaler, torra undervisningslokaler
samt bibliotek
• Projektering av audiovisuell utrustning
• Filmproduktion
• Företagshälsovård
Universitetets planerade ramavtalsupphandlingar
• Ramavtal för nätverksprodukter, planerad
annonsering i oktober/november.
• Karriärsutveckling och omställning
• Konflikthantering/medling
• Karriärsutveckling och omställning
• Kyl och frys för laboratoriebruk
• Catering
Överprövade upphandlingar
Information gällande överprövningen av
Filmproduktion av marknadsföringskaraktär (UH 2015/51)
Upphandlingen av Filmproduktion av
marknadsföringskaraktär har överprövats.
Förvaltningsrätten har meddelat att ärendet nu är
klart för avgörande, ett datum för när dom kan
komma att meddelas kan förvaltningsrätten dock
inte ange.
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Ev. frågor gällande upphandlingen av filmproduktion av marknadsföringskaraktär besvaras
av Monica Söder, monica.soder@uadm.uu.se

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.

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.
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

Bild. Lägg till en prenumeration.

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

