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AVTAL OCH UPPHANDLINGAR
Statusuppdatering för ramavtalet Consumables to laboratories
Pandemins effekter på marknaden för förbrukningsvaror för lab fortsätter. Nedan följer uppdatering
från leverantörer och de förändringar som skett sedan sist, också med vissa positiva tecken.
Vita Verita
Leverantören Vita Verita har efter tidigare godkända tillfälliga prishöjningar av sina nitrilhandskar på
avtalet, nu åter kunnat sänka priset på dessa. Se uppdaterade priser i e-handeln. Observera att
artikelnumrena har ändrats från 035-3097* till 035-SVEA-*, produkterna är dock desamma.
Även vinylhandskar och engångsrockar/overaller har fått sänkta priser utifrån tidigare tillfälligt höjda
priser.
När det gäller renrumshandskar, framför allt i nitril, är tillgången mycket begränsad med stora
leveransstörningar. Den stora efterfrågan, råmaterialbristen och högre transportkostnader har även
haft inverkan på engångskläder för renrumsbruk, hårskydd, klibbmattor mm som fått höjda priser.
Observera att artikel 009-CL105—009-CL109, serologiska pipetter, har bytt försäljningsenhet från
förpackning till kartong, därav prisändring pga detta.
Nordic Biolabs
Nordic Biolabs ser en liten ljusning när det gäller handskar och deras första sändning sedan hösten
2020, ankom i maj och fördelades ut direkt. De inväntar sedan en ny omgång handskar någon gång
under sommaren. De vill understryka att vi inte är tillbaka i normalläge eftersom tillgången fortsatt är
begränsad för vissa sorter och storlekar.
Prisläget är i och med ny produktion förändrat, vilket beror på ökad efterfrågan, ökade råvarupriser
(tre kraftiga ökningar sedan förra sommaren) och kraftigt ökade transportkostnader. De mycket
högre inköpspriserna för nya handskar gör, att också priset på de ordrar som lagts under 2020 och
inte levererats förrän nu, måste höjas. Nordic Biolabs har kontaktat de kunder som stått i tur för
leverans och man har då getts möjlighet att godkänna det nya priset som numera gäller för KI eller
att avboka sin order. De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna
kontaktas för att få ta ställning till priset.
Saveen & Werner
Leverantören Saveen & Werner har leveransproblem med sina ordinarie nitrilhandskar på avtal. De
har tillfälliga ersättningsprodukter för dessa, som nu är inlästa i e-handeln. Det finns tre typer av
handskar, av märke Abena.
Sarstedt
Sarstedt noterar en fortsatt hög efterfrågan av covid 19-relaterade produkter.
För produktområdet pipettspetsar har följande åtgärder implementerats;
• Pipettspetsar produceras dygnet runt, 7 dagar i veckan

• För att uppnå en ännu högre kapacitet för spetsarna med högst efterfrågan (t.ex. 200μl och 1.000μl
spetsar) pausas produktionen av 300μl pipettspetsar under en period.
Det är endast pipettspetsarna i rack som för närvarande inte är tillgängliga. Påsversionen
(artikelnummer 70.3040) finns fortfarande tillgänglig.
Så snart situationen har lugnat sig kommer 300μl pipettspetsarna att produceras igen i alla varianter.
Sarstedts sortiment av PCR-plattor håller på att uppdateras. Befintliga PCR-plattor får nya
artikelnummer och nya förpackningsstorlekar. Samtidigt utökas sortimentet med ytterligare PCRplattor med nya kvaliteter och egenskaper (Biosphere Plus, DNA Low Binding, etc). Det nya
sortimentet finns tillgängligt för beställning och är inläst i e-handeln.
VWR
VWR meddelar att allt som kommer från Asien, dvs många skyddsprodukter såsom handskar,
masker, även vissa plaströr etc har fortsatt långa leveranstider. Det är väldigt stor efterfrågan vilket
leder till fortsatt brist. Dessutom är det transportproblematik där det nu även är brist på containers.
VWR får löpande in nya produkter, t ex handskar som kan fungera som alternativa produkter i vissa
fall.
Det är inte bara produkter från Asien som påverkas utan även produkter som används inom coronaforskning/analys/hantering/vaccination. Exempelvis pipettspetsar, plattor, swabar, provtagningsrör,
pasteurpipetter etc. Den ökade efterfrågan har åsamkat stor brist pga att produktionstakten inte
hinner med och även brist på råvara.
Nytt ramavtal för Tryckeritjänster
Ett nytt ramavtal för Tryckeritjänster är tillgängligt för avrop från www.avropa.se.
Totalt är det 11 leverantörer som ingår i ramavtalet och avrop kan ske med Särskild fördelningsnyckel
(enskilda avrop upp till 15 000 sek) och Förnyad konkurrensutsättning.
För tryckeri/ateljétjänster, tryck av avhandlingar och kuvert ska man vända sig till KIs avtalskatalog.
Nytt ramavtal tvätt och hyra av arbetskläder
Ett nytt ramavtal för tvätt och hyra av arbetskläder för studenter och anställda är upphandlat med
startdatum den 1 september. Textilia AB är upphandlad leverantör.
Nyhet från Life technology
De som köper 10 st eller mer South American FBS från Life technology/ Thermofisher får den högre
rabatten dvs 30%.
Centrala Inköpssamordnare - CIS
Vi har fått 4 st nya kollegor på inköp och upphandlingsenheten vi hälsar dem varmt välkomna till oss
Josip Ravlic, Rikard Sköld, Ahmad Moshref och Sanna Martini.
I augusti kommer det två nya kollegor till Cara Johansson och Madeleine Gråbergs.
Då blir gruppen med centrala inköpssamordnare fulltaliga och de kommer att hälsa på sina
respektive campus och presentera sig mera.
Institutionsindelning för CIS: KI Campus Solna, Ahmad Moshref och Cara Johansson KI Campus Nord,
Josip Ravlic och Madeleine Gråbergs KI Campus Syd Richard Sköld och Sanna Martini.

NYTT UPPHANDLINGSBEHOV?
Glöm då inte att fylla i begäran om upphandlingsstöd beskriv kortfattat behov, önskad avtalsstart,
ungefärlig kostnad, kontaktperson och skicka in till inkopupphandling@ki.se

