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Nr 1 april 2015
Information om upphandling och inköp
Sidorna du har framför dig är det andra av ett återkommande nyhetsbrev från enheten för upphandling och
inköp. Nyhetsbrevet är planerat att distribueras ca 4 – 5 gånger per år, men kommer att skickas ut oftare när
det finns behov av det. För att få information om när det finns ett nytt nyhetsbrev att läsa så behöver du anmäla
dig till en maillista, se nedan på sidan 4. I nyhetsbrevet kommer vi att informera om nya avtal, ändrade regler
för upphandling, seminarier, utbildningar etc. Vi kommer också då och då att efterfråga referenspersoner till
våra upphandlingar.
Vi hoppas att ni kommer att uppskatta vårt nyhetsbrev, kom gärna med önskemål på vad ni själva önskar ha
för information i detta nyhetsbrev!

Aktuellt

Nya ramavtal

Direktupphandlingsutrymmet för vissa typer av varuoch tjänsteområden har tagits i anspråk för 2015, se
nedan. Det innebär att inköp av varor inom dessa
områden inte kan direktupphandlas. Uppdrag att upphandla dessa varor måste därför ges till enheten för
upphandling och inköp.

Nedan finner ni nya ramavtal/leveransavtal som
universitetet ingått sedan förra nyhetsbrevet.

Aktuella varu- och tjänsteområden
• Mikroskåp
• PCR-utrustning
Vänligen fyll i formuläret upphandlingsanmodan för att
ge ett uppdrag till enheten inför upphandling inom dessa
områden.
Observera att beställaren har ansvar för att gränsen för
direktupphandling inte överskrids.
Direktupphandling av varor och tjänster utförs av
institution/motsvarande. Totalkostnaden för direktupphandlingar av samma slag får inte överstiga
505 800 kr för hela myndigheten under räkenskapsåret.
Det är heller inte tillåtet att dela upp ett köp i mindre
delar för att understiga detta belopp.
Notera dock att beloppet också ska beräknas över hela
kontraktstiden. Tecknas ett kontrakt över t ex två år och
den årliga kostnaden är 260 000 kr så blir totalen
2*260 000 = 520 000 kr, vilket innebär att direktupphandling inte kan tillämpas.

Blommor (UA 2015/01)
Ramavtalet omfattar köp av snittblommor i
buketter, arrangemang av olika slag, blommande
växter samt begravningsbinderier.

Blomsterarrangemang
är aktuella i många
olika sammanhang
exempelvis vid
uppvaktning,
disputationer, dekorationer. Leverans till
hemadress och till begravning går också att
beställa.
Avtalet omfattar inte lagerblad/lagerkransar vid
doktorspromotion, blommor och växter till
blomsterarrangemangen vid de akademiska
högtiderna, blommor och växter till de linneanska
trädgårdarnas specialarrangemang samt perenner,
plantskolematerial, jord, gödsel, verktyg och
utomhusväxter.
Leverantör enligt ramavtalet är
Blomsterhallen S. A AB och avtalet omfattar
perioden 2015-02-15 - 2017-02-14. Universitetet
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har möjlighet att förlänga avtalet med ett år i
taget, dock som längst till och med 2019-02-14.
Du beställer enkelt blommor direkt i
universitetets e-handelssystem (Produktwebben).
Ansvarig upphandlare: Marcus Phersson,
marcus.phersson@uadm.uu.se

Digitaltryck

Ramavtal är tecknat med
• Kph Trycksaksbolaget AB (UA 2015/14)
• Lunds universitet, Media Tryck (UA
2015/15)
• Edita Boberg AB (UA 2015/16)
Ramavtalen gäller fr.o.m. 2015-04-01.

Fönsterputs (UA 2014/125)

Ramavtal är tecknat med Tomina AB och gäller
fr.o.m. 2015-01-01.
Ramavtalet kan nyttjas av
alla enheter/motsvarande
vid Uppsala universitet i
Uppsala.
Offsettryck

Ramavtal är tecknat med
• Danagård LiTHO AB (UA 2015/18)
• Kph Trycksaksbolaget AB (UA 2015/19)
• TMG Tabergs AB (UA 2015/20)

Leverantören skall vid behov leverera digitaltryckta produkter i
mindre upplagor som
normalt kräver kort
produktionstid och
snabba leveranser – t ex
doktorsavhandlingar till
Uppsala universitet.
Avrop/beställning sker genom en förnyad
konkurrensutsättning. Beställaren skall sända
avropsförfrågan till alla tre (3) ramavtalsleverantörer.

Avtalen gäller fr.o.m. 2015-04-01.
Leverantörerna skall
vid behov leverera
trycksaker i större
upplagor – t ex
böcker, foldrar och broschyrer till Uppsala
universitet.
Avrop/beställning sker genom en förnyad
konkurrensutsättning. Beställaren skall sända
avropsförfrågan till alla tre (3) ramavtalsleverantörer.
Utvärderingskriterierna är pris (totalt för avropet)
inklusive frakt till respektive mottagaradress samt
leveranstid.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
Monica.Soder@uadm.uu.se

Utvärderingskriterierna är pris (totalt för avropet)
inklusive frakt till respektive mottagaradress samt
leveranstid.
Ansvarig upphandlare: Monica Söder,
Monica.Soder@uadm.uu.se
Nya och förlängda statliga ramavtal

Kaffeautomater med tillhörande varor och
tjänster
Avtalsperiod: 2015-02-17 - 201702-16 Förlängningsoption max
t.o.m: 2019-02-16
Detta ramavtalsområde omfattar
kaffeautomater med tillhörande
varor och tjänster.
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Klädförvaring och småfacksskåp (Rangordning
eller förnyad konkurrensutsättning)
Avtalsperiod: 2015-01-08 - 2017-01-07
Förlängningsoption max t.o.m: 2019-01-07
Detta delområde omfattar inredning
till omklädningsrum, entréer samt
förvaring i låsta fack, t.ex. elevskåp.
Endast produkter i leverantörernas
pris-/ produktlistor får avropas. Ett
mindre antal varor finns att avropa via
rangordning och övrigt sortiment går att avropa
via förnyad konkurrensutsättning.
Kundanpassade varor och produktnära tjänster
går endast att avropa via förnyad konkurrensutsättning. Tillbehör går också att avropa.
Ljuskällor
Avtalsperiod: 2015-03-02 - 2017-03-01
Förlängningsoption max
t.o.m: 2019-03-01
Detta ramavtalsområde
omfattar ljuskällor såsom
lysrör, lågenergilampor,
halogenlampor, LED-lampor,
m.fl.
Möbler för vaktmästerier, laboratorier och
verkstadsmiljö (Rangordning)

Avtalsperiod: 2015-01-08 - 2017-01-07
Förlängningsoption max
t.o.m: 2019-01-07
Detta delområde omfattar
inredning till miljöer som
t.ex. vaktmästerier,
laboratorier och verkstad.
Möblerna är inte brandavskiljande.

Endast produkter i leverantörernas pris/produktlistor får avropas. Ett mindre antal
varor finns att avropa via rangordning och övrigt
sortiment går att avropa via förnyad konkurrensutsättning.
Kundanpassade varor och produktnära tjänster
går endast att avropa via förnyad konkurrensutsättning. Tillbehör går också att avropa.

Mer information om de statliga ramavtalen finns
på Statens inköpscentrals webbsida.
Möbler – Helhet (förlängning)

Ramavtalet är förlängt till och med 2015-12-14.
Universitetets pågående
ramavtalsupphandlingar (annonserade)
• Allmänt kontorstryck, kopiering och
produktion av expomaterial
• Kontorsmaterial
• Hygienpapper och plastprodukter
• Flyttjänster
• Krisstöd
• Chef- och ledarstöd
Universitetets planerade ramavtalsupphandlingar
•
•
•
•
•
•
•

Friskvårdsmassage
Profil- och presentartiklar
Klienter (PC/Mac)
Installation och koppling av fast telefoni
Arbetskläder
Kemikalier m.m.
Resebyråtjänster

Överprövade upphandlingar
Fruktlådor (UA 2015/25)
Ramavtalet omfattar avrop
av abonnemang på
fruktlådor.
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Ansvarig upphandlare: Marcus Phersson,
marcus.phersson@uadm.uu.se

•
•

ThermoFisher
TAG

Mer information om denna upphandling kommer
att finnas i nästa nyhetsbrev som beräknas
utkomma under juni månad.

Nu finns även universitetets ramavtalsleverantör
av blommor (Blomsterhallen S. A. AB) i produktwebben.

Vill du vara med och påverka resultatet av
universitetets ramavtalsupphandlingar?

Vi jobbar kontinuerligt med att lägga in fler
produktområden, så gör ett besök på:
https://produktwebb.uu.se/inkop/

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.

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.

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. Referensgruppen kan även

komma att vara viktiga personer i ramavtalsuppföljningen.
Anmälan görs till upphandling@uu.se .
Produktwebben
Nya leverantörer/produktområden i
Produktwebben

Leverantörerna av molekylärbiologiska produkter
i produktwebben blir allt fler. I dagsläget finns
det sju leverantörer upplagda.
• BioRad
• KemEnTec
• MerckMillipore
• NordicBioSite
• SIS

Bild. Lägga till en prenumeration.

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

