Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING
AVTAL OCH UPPHANDLINGAR
Nytt ramavtal MATLAB
Nuvarande ramavtal för beräkningsprogrammet MATLAB går ut 2021-10-16.
Nytt ramavtal kommer att ta vid när nuvarande går ut.
Datorer och kringutrustning - Leveransproblem
På grund av många olyckliga omständigheter är det ovanligt långa leveranstider på datorer och
kringutrustning hos våra leverantörer problemet är globalt.
Planera era inköp i mycket god tid. Räkna generellt med minst ett halvårs leveranstid.
Problemen påverkar även leveransförmåga för andra produkter inom IT-sektorn.
Ramavtalsförlängning
Ramavtalet IBM SPSS förlängs med 1 år till t.o.m. 2022 -11-15
Referensgrupp sökes
En ny upphandling av Blomsterarrangemang ska startas inom kort.
Blomsterarrangemang är aktuell i olika sammanhang, t. ex. dekoration och utsmyckning av lokaler,
scener mm vid olika arrangemang som konferenser, seminarier, ceremonier och liknande.
Ni är välkomna till referensgruppen!
Kontakta vänligen upphandlingens ansvariga Olga Pöntinen via e-mail: olga.pontinen@ki.se
Julbord
KI:s upphandling av ” Julbordsförmedlare” blev överprövad som vi skrev i förra numret vi har nyss
fått veta att vi har vunnit i förvaltningsrätten och hoppas på att få skriva avtal med leverantörer
nästa vecka vi återkommer med mer information senare om detta.
Centrala Inköpssamordnare - CIS
Ni är välkomna att ta direktkontakt med våra kollegor gällande alla typer av frågor som rör inköp- och
upphandling från och med nu.
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.
Campus Nord och Universitetsförvaltningen
Josip Ravlic
08 - 524 860 42
Madeleine Gråbergs
08 – 524 860 08

070 – 21 05 857 josip.ravlic@ki.se
070 – 22 09 437 Madeleine.grabergs@ki.se

Campus Solna, Komparativ Medicin och Medicinens historia & Kulturarv
Ahmad Moshref
08 – 524 876 67
079 – 06 80 908 Ahmad.moshref@ki.se
Cara Johansson
08 – 524 860 48
070 – 22 27 008 Cara.johansson@ki.se

Campus Syd, Biblioteket (KIB) och Undervisande & Lärande
Richard Sköld
08 – 524 860 31
070 – 21 04 463 Richard.skold@ki.se
Sanna Martini
08 – 524 862 12
070 – 21 75 482 Sanna.martini@ki.se

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.

