Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING
AVTAL OCH UPPHANDLINGAR
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 för mer information se KI:s avtalskatalog.
Julbord
Tyvärr är KI:s upphandling av ” Julbordsförmedlare” överprövad och vi har för närvarande inget
besked om när ramavtal för restaurangbesök kan tecknas.
Vi hoppas att detta inte drar ut på tiden inför årets planering av julbord.
Vår rekommendation är då (i sådant fall) att beställa från avtalade cateringleverantörer som är
geografiskt indelade med ett liknande upplägg som tidigare år men med anpassningar och tillägget
att man även följer myndigheternas riktlinjer och råd vad gäller Covid-19. (
https://medarbetare.ki.se/bestalla-catering)
Abcam produkter hos Kem-en-tech
Kem-en-Tech en av våra upphandlade leverantörer till ramavtalet för Reagents and Kits har
inkluderat tusentals produkter från Abcam.
Nu finns dessa produkter i Agresso/ UBW men ni hittar dem även i avtalskatalogen, ramavtalet
Reagents and Kits hos Kem-en-Tech också.
Centrala Inköpssamordnare - CIS
KI:s nya organisation av centrala inköpssamordnare är nu på plats och genomgår introduktion och
träning i arbetet.
Ni är välkomna att ta direktkontakt med dem gällande alla typer av frågor som rör inköp- och
upphandling från och med nu.
Vänligen beakta att svarstiden kan vara något längre än normalt eftersom gruppen fortfarande är
under utbildning till och med 1 oktober.
Inköpssamordnarna kan alltid vägleda i anskaffningsfrågor och kommer själva ha fokus på
direktupphandlingar mellan 100 000 kr och tröskelvärdet på 615 000 kr.
De kan också hjälpa till vid marknadsundersökningar, vägleda i KI:s olika ramavtal och supportera vid
t.ex. begäran om upphandlingsstöd m.m.
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