Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING
FYI! Newsletter is available in English, see attached ﬁle.

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR
Ny upphandling Transkribering
En ny upphandling av transkriberingstjänster ska påbörjas inom kort.
Om ni har behovet av tjänsten vänligen kontakta upphandlare Olga Pöntinen olga.pontinen@ki.se.
Nytt ramavtal Litteratur
Ett nytt ramavtal för Tidningar och böcker finns tillgängligt för avrop. Länk
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/kontor-och-inredning/tidningar-ochbocker2/tidningar-och-bocker/?value=191847
Nytt ramavtal Bemanningstjänster
Ett nytt ramavtal finns på avropa.se som avser Bemanningstjänster i vilket ingår inhyrning av enstaka
eller flera personer(konsulter) som i avropsberättigads organisation ska arbeta under
avropsberättigads arbetsledning.
• Konsulten ska fylla tillfälliga eller längre behov som uppstår hos avropsberättigad till följd
av exempelvis kortare eller längre arbetstoppar, anställd personals sjukdom,
tjänstledighet och /eller i väntan på nyrekrytering.
• Inhyrning kan omfatta kortare tidsperioder från enstaka timmar, arbetsdagar upp till
månader och år.
• Tjänsterna ska utföras på plats hos avropsberättigad om man inte kommer överens om
annat.
• Ramavtalet är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och enklare IT-tjänster.
• Ramavtalet omfattar inte rekrytering, entreprenad, omställning eller jobbförmedling. För
behov av rekrytering, se ramavtalet Rekryteringstjänster.
Nytt ramavtal för laboratorieinredning
Upphandling blev överprövad i början av året, nu har Förvaltningsdomstolen dömt till KI:s fördel.
Ramavtalet är tecknat med leverantören Enably Sävar AB och gäller i 2 år framåt, med möjlighet till
förlängning.
För mer info se Avtalskatalogen.
Förlängningar
Ramavtalet 2-386/2018: Protein Biomarker analysis service and reagents - Olink Proteomics AB har
förlängts fram till 2022-05-01. Ingen förlängningsmöjlighet finns kvar efter det. Om behovet skulle stå
kvar behöver beställaren söka om ny upphandling.
Ramavtalet för 2-2847/2018: Laboratory rodents diet. har förlängts fram till 2022-01-31. Därefter
finns 1st förlängningsmöjlighet kvar.
Prisjustering
Ramavtalet för kaffeautomater JOBmeal AB har begärt prisjustering och ny takprislista kommer att
publiceras på avropa.se och börjar gälla fr.o.m. 10 maj 2021.

Centrala inköpssamordnare
•

Rekryteringen till KI:s nya organisation för centrala inköpssamordnare (CIS) är avslutad
och nya medarbetare ansluter till enheten för inköp och upphandling under juni och
augusti. De centrala inköpsamordnarnas (CIS) uppdrag framgår av beslutsunderlaget från
ett sammanhållet verksamhetsstöd, se urklipp nedan. Inköp över 100 000 kr medför en
större administrativ arbetsinsats, inkl. dokumentationsplikt för KI vilket således är den
stora arbetsuppgiften för de centrala inköpssamordnarna. De ska också svara för 1:a
linjens support gällande alla sorters inköpsfrågor från er på institutionerna. Det är viktigt
att vi särskiljer på inköp som har något högre komplexitet/värde. CIS är inte inköpare utan
inköpssamordnare som hanterar inköp som har högre komplexitet/värde och även en 1:a
linjens support om det uppstår frågor gällande inköp.

Missa inte KI Sustainability Day den 18 maj
I år arrangerar Rådet för miljö och hållbar utveckling dagen online på temat "building back better".
Hur kan vi implementera KI:s nya klimatstrategi och bygga en mer resilient, hållbar och rättvis
framtid efter covid-19?
Läs mer om programmet
Anmäl intresse
Ditt engagemang behövs i KI:s gemensamma strävan att förbättra hälsan för alla och se vårt ansvar i
att bidra till en hållbar utveckling!

