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Information om upphandling och
inköp
Aktuellt
Nya medarbetare
Michael Petrén kommer att börja arbete på
enheten för upphandling och inköp 2017-01-09.
Närmast kommer Michael från IT-avdelningen på
Uppsala universitet. Michael kommer att arbeta
som inköpare/licensadministratör.
Enkät om upphandlings- och inköpsstöd
Enheten för upphandling och inköp bedriver ett
kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i
upphandlings- och inköpsprocesserna. Ett viktigt
led i detta arbete är att de medarbetare som
använder sig av eller har använt sig av
upphandlings- och inköpstjänsterna kan ge oss
underlag för detta utvecklingsarbete.
Därför kommer en enkät med frågor om
upphandlings- och inköpsprocesserna att göras
tillgänglig under januari – mars 2017. Se under
Stöd och service/Upphandling/ Aktuella
aktiviteter. Enkäten är planerad att återkomma
med jämna mellanrum.
Enkät om universitetets ramavtalsleverantör
för resebyråtjänster, Lingmerths Resebyrå AB
Enheten för upphandling och inköp följer
kontinuerligt upp universitetets ramavtal. Ett led i
detta uppföljningsarbete är att ge medarbetare
inom universitetet möjlighet att delta i denna
uppföljning genom en enkät.
Enkäten kommer att göras tillgänglig under
januari och februari 2017. Information om
enkäten och länk till densamma kommer att
finnas under Stöd och service/Upphandling/
Aktuella aktiviteter.

Pedagogiska system
Learning Management System
Universitetet har nu två projekt på gång gällande
större pedagogiska system. En ny lärplattform,
Learning Management System (LMS) kommer
att upphandlas som del i syftet att höja elärandepedagogiken vid universitetet. Vi har
under hösten arbetat med en marknadsundersökning och haft workshops med lärare,
administratörer och studenter. Annonsering är
planerad till slutet av februari, därefter är
möjligheten att påverka starkt begränsad.
Hör av dig till ansvarig upphandlare om du vill ge
förslag eller synpunkter i något av dessa projekt:
Nathalie Elenius nathalie.elenius@uadm.uu.se
Digital salstentamen
För närvarande utreds också förutsättningarna för
att upphandla ett system för digital salstentamen.
Arbetet med att ta fram kravspecifikation har
påbörjats och en projektgrupp är tillsatt där
Byggnadsavdelningen, IT-avdelningen, studentrepresentanter och representanter från
vetenskapsområdena är delaktiga, med flera.
Annonsering är preliminärt planerad till
sommaren, så det är möjligt att komma in med
synpunkter under större delen av vårterminen.
Hör av dig till ansvarig upphandlare om du vill ge
förslag eller synpunkter i något av dessa projekt:
Nathalie Elenius nathalie.elenius@uadm.uu.se
Taxiresor
Universitetsdirektören har givit
enheten för upphandling och
inköp i uppdrag att upphandla
taxiresor lokalt och regionalt.
Upphandlingen planeras vara klar
under våren/sommaren 2017.
Ansvarig upphandlare: Håkan Wenngren
hakan.wenngren@uadm.uu.se
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Bussresor
Vi söker här referenspersoner ifrån de
institutioner som bokar mycket bussresor,
alternativt personer som har särskild kunskap
inom just bussresor/
bussar. Om du vill vara
med att påverka och
bidra med din kunskap,
vänligen kontakta
ansvarig upphandlare: Linda Hafdell
linda.hafdell@uadm.uu.se
Östergarnsholm - en viktig ö utan tillgång till
ström
Ön ligger lokaliserat geografiskt i ett marint och
utsatt läge, 4 km utanför Gotlands östra kust. Den
har inga boende, vatten, farbar väg eller ström.
Enda förbindelsen är med båt till en enklare liten
hamn samt med helikopter.

Anläggningen har tagit form med hjälp av
helikoptrar under september månad och är
nyligen slutgodkänd utav universitetet.

Nya och förlängda ramavtal
Förbrukning- och skyddsprodukter vid
laboratorieverksamhet (UA 2016/34 – 39)

Östergarnsholmsstationen är en viktig station för
det internationella infrastrukturprogrammet ICOS
(Integrated Carbon Observation systems) som
professor Anna Rutgersson och hennes
forskningsteam jobbar med. De studerar
meteorologi med det atmosfäriska gränsskiktet
och de fysikaliska processerna i atmosfären upp
till några hundar meter. Huvudsakliga syftet med
stationen är att bidra till kunskapen om havens
roll i den globala kolcykeln.

Fisher Scientific GTF AB, Nordic Biolabs AB,
Saveen & Werner AB, Sarstedt AB och VWR
international AB är avtalade avseende
förbrukningsprodukter.

Då forskningsstationen tills i höstas har haft en
mindre, föråldrad, icke pålitlig, icke fungerande
strömförsörjningsanläggning har Uppsala
universitet upphandlat en ny anläggning som
kommer att ge ut 2,3-3kW kW i drift.
Anläggningen är konstruerad så att vindkraftsverk och solenergi ska förse samtlig
meteologisk utrustning samt de personer som
kan finnas i fält med ström. Det finns även en
batteribank samt en generator kopplat till
anläggningen för tillfällen där vädret inte
genererar något.

Målet är att alla leverantörers sortiment ska
kunna beställas i Produktwebben. I skrivande
stund finns Sarstedt AB, Nordic Biolabs AB och
VWR International AB sortiment i Produktwebben.

Avtalsperiod 2016-0701 – 2018-06-30 med
möjlighet att förlänga
med ett år i taget som
längst till 2020-06-30.
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Fisher Scientific GTF AB, Nordic Biolabs AB,
Vita Veritas AB och VWR International AB är
avtalade avseende skyddsprodukter.
Avtalsperiod 2016-07-01-2018-0630 med möjlighet att förlänga med
ett år i taget som längst till 202006-30.
Målet är att alla leverantörers sortiment ska
kunna beställas i Produktwebben. I skrivande
stund finns Nordic Biolabs AB och VWR
international AB sortiment i Produktwebben.
Ansvarig upphandlare: Liz Illerbrand
Liz.illerbrand@uadm.uu.se
Telefoner (UA 2016/89- 91)
Ramavtal har tecknats med följande tre
leverantörer: Atea Sverige AB, Comsystem
Mobility AB och TDC Sverige AB. Ramavtalet
omfattar, mobiltelefoner, fasta telefoner,
konferenstelefoner, produktnära
tillbehör och tjänster.
Avropsordningen är lägst pris alt.
lägst pris och i lager och köp sker
i produktwebben.
Ramavtalsperiod är 2016-12-01
t.o.m. 2018-11-30 med möjlighet till förlängning
ett år i taget som längst till 2020-11-30.
Ansvarig upphandlare: Andreas Ljung
andreas.ljung@uadm.uu.se
Originalproduktion för tryckta och digitala
medier (UA 2016/60-62)
Ramavtal har tecknats om leverans av originalproduktion för tryckta och digitala medier t.ex.
foldrar, flyers, affischer, annonser, diagram och
illustrationer.

Leverantörer är följande.
1. Geektown kommunikationsbyrå ek. för
2. Fältman & Malmén AB
3. ETC Kommunikation AB.
Avropsförfrågan sänds till leverantörer nr 1.
Geektown kommunikationsbyrå ek. för.
Tackar leverantör nr 1. nej till uppdraget eller om
leverantören inte svarat på avropsförfrågan inom
en (1) arbetsdag sänder beställaren avropsförfrågan till leverantör nr 2. Fältman & Malmen
AB osv.
Ramavtalsperioden är 2016-11-01 t.o.m. 201710-31 med möjlighet att förlänga ramavtalet med
ett år i taget dock som längst t.o.m. 2020-10-31.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder
Monica.soder@uadm.uu.se
Ramavtal avseende profil och presentartiklar
(UA 2016/73)
Uppsala universitet har efter sedvanlig
upphandling tecknat ett nytt ramavtal med en
leverantör av profil- och presentartiklar. Avtalet
är gällande i två år med option om förlängning.
Exempel på produkter som omfattas av avtalet är
bl.a. tröjor, muggar, paraplyer, pins och
presentartiklar i olika prisklasser, alla med
Uppsala universitets logo.
Det företag som vann
upphandlingen heter
Master Design Sverige AB
med säte i Stockholm.
Ett bassortiment med profilartiklar kommer,
liksom tidigare, att finnas till försäljning i
Gustavianums butik. Det går också att avropa
direkt från leverantören, se avtalsinformation här
https://www.e-avrop.com/uppsalauniv/eAvtal/Default.aspx.
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Universitetet har som mål att under avtalsperioden implementera ett visst sortiment för
enklare avrop via E-handel. För att säkerställa att
Uppsala universitets grafiska profil är enhetlig
och konsekvent, något som är viktigt vid
marknadsföringen av universitetet, ska produktoch skissförslag från Master Design granskas och
godkännas av avdelningen för kommunikation
och externa relationer.
Ansvarig upphandlare: Roger Åhrberg
roger.ahrberg@uadm.uu.se

Nya och förlängda statliga ramavtal m.m.
Flygresor, utrikes
Statens inköpscentral har tecknat ramavtal inom
Flygresor, utrikes.
Ramavtalen trädde i
kraft den 1 oktober
2016.
Kontaktperson: Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

För mer information, se
avtalsdatabasen.

IT-konsulttjänster
Statens inköpscentral har beslutat att förlänga
ramavtalen för IT-konsulttjänster, Resurskonsulttjänster med 18 månader. Förlängningen avser
regionerna bl.a. region Norra Uppsala-Örebro
(fram till och med 2018-04-13). Därefter finns
möjlighet att förlänga ramavtalen med ytterligare
12 månader.

Ansvarig upphandlare: Gunilla
Petersson, gunilla.petersson@uadm.uu.se

Kontaktperson:
ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Restauratör för Rudbecklaboratoriet (UA
2016/76)
Avtal har tecknats med Compassgroup AB som
restauratör och ansvarig för driften av
restaurangen på ”nya” Rudbecklaboratoriet. Ett
brett lunch och café sortiment kommer erbjudas,
och serveras senast från den 15 januari 2017.

Managementtjänster
Statens inköpscentral har under sommaren
tecknat avtal inom två olika ramavtalsområden
för Managementtjänster. Tilldelningsbesluten för
dessa områden har varit föremål för överprövning
och överklagande i flera instanser. Följande
ramavtal är nu klara för avrop:
 Managementtjänster - verksamhets- och
organisationsutveckling (VU)
 Managementtjänster - utredning, ledning
och verksamhetsstyrning respektive
(ULV)

Böcker (UA 2014/98-101, 104)
De fem avtalen har förlängts och gäller i
ytterligare ett år t.o.m. 2017-09-30.

Avtalsperiod är 2017-01-01 2020-12-31 med möjlighet att
förlänga med ett år till 202112-31.
Ansvarig upphandlare: Marcus Phersson,
marcus.phersson@uadm.uu.se

Verksamhets- och
organisationsutveckling (VU)
Ramavtalet avser tjänster för
att utveckla och effektivisera organisation och
verksamhet. Ramavtalsleverantören ska kunna
stödja myndigheten vid genomförande av
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förändringar i organisationen och medverka till
påvisbar nytta i verksamheten. Tjänsterna avser
alla steg i en utvecklingsprocess.
Utredning, ledning och verksamhetsstyrning
Ramavtalet omfattar kvalificerade utredningar,
analyser, granskningar eller
utvärderingar. Syftet är att ta
fram underlag för beslut som
stöd för ledning och styrning av
verksamheten. Oberoende
granskningar och strategisk rådgivning till
ledningsgrupper i styrningsfrågor ingår i
ramavtalet.
Kontaktperson: Jan Lundh
jan.lundh@kammarkollegiet.se
Hotelltjänster 2016
Statens inköpscentral har
tecknat ramavtal inom
Hotelltjänster. Ramavtalen
trädde i kraft den 1 juli 2016.
Kontaktperson: Ingela Mildton-Patzelt
ingela.mildton-patzelt@kammarkollegiet.se
IT-utbildning
Förtydligande kring ramavtalet för IT-utbildning
Vid avrop på ramavtalet för IT-utbildning gäller
att avropsförfrågan ska ställas till samtliga sju
ramavtalsleverantörer enligt ramavtalets
avropsregler. Det är inte förenligt med ramavtalet
att boka utbildning direkt av en
leverantör.
Eventuell underleverantör som
bistår en ramavtalsleverantör
med att tillhandahålla IT-utbildning måste vara
godkänd av Statens inköpscentral och finnas
publicerad på avropa.se. Läs mer på avropa.se.

Observera att det finns utbildningsföretag som
inte är ramavtalsleverantörer på detta ramavtal,
som också bedriver visst försäljningsarbete mot
offentlig sektor.
Kontaktperson: Ulla-Karin Josefsson
ulla-karin.josefsson@kammarkollegiet.se
Ljuskällor
En överlåtelse av ramavtal har skett från ELFA
AB till Elfa Distrelec AB.
Kontaktperson: Stefan Persson
stefan.persson@kammarkollegiet.se
Elektronikutrustning och elektronikkomponenter
En överlåtelse av ramavtal har
skett från ELFA AB till Elfa
Distrelec AB.
Kontaktperson: Klas Lindström
klas.lindstrom@kammarkollegiet.se
Universitetets pågående och
annonserade ramavtalsupphandlingar
 Nätverksprodukter
 Radionuklider
 Handledare till psykologistudenter
 Vitvaror
 GIS-program
 Referenshanteringssystem
 Taxiresor
 Konsultförmedlingstjänster IT-konsulter
 Kyl och frys för laboratoriebruk
Universitetets planerade ramavtalsupphandlingar
 Hygienpapper och plastprodukter
 Filmproduktion
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Överprövade upphandlingar
Filmproduktion av marknadsföringskaraktär
(UH 2015/51)
Med anledning av beslut av förvaltningsrätten
kommer en ny upphandling att inledas snarast.
Server och lagring (UA 2016/55)
Upphandlingen av server och lagring är
överprövad. Förvaltningsrätten kan inte lämna
besked när beslut i målet förväntas komma.
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.
Produktwebben
Lab – Förbrukning och skydd
Vi arbetar för fullt med att lägga in produkter
under kategorin Lab – Förbrukning och skydd.
Just nu hittar du produkter från Sarstedt AB,
VWR International AB och Nordic Biolabs AB i
Produktwebben.
Lab – Etanol
”Lab – Etanol” är också uppdaterad med priser
från VWR International AB, som är vår avtalade
leverantör av etanol.

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.
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

