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

Nytt avtal gällande läkemedelsleveranser

KI har tecknat ett nytt ramavtal med Apoteket AB för leveranser av receptfria och receptbelagda
läkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter.
Avtalet börjar gälla fr.o.m. 1 februari 2022 och gäller fram till sista januari 2024 med option om
förlängning i ytterligare 1 + 1 år.
Ersättningsmodellen bygger på ett prispåslag per orderrad (220 kr) varför det är klokt att försöka
undvika småordrar om möjligt.
Beställningar görs elektroniskt via Apotekets beställarportal.
Under våren 2022 kommer Apoteket AB successivt att migrera kundnummer från det befintliga
beställningssystemet (WebbAbest) till en ny platform - "Vårdshopen".

Avtalsinformation Blomsterarrangemang

Lite ändringar gällande ramavtal 2-3467/2021 E-handelsfunktion för beställning av blombuketter.
I stället för en fri frakt som vi tidigare har avtalat, så får vi nu en procentuell rabatt på varje bukett.
Anledningen till detta är att vi nu får ett bredare sortiment med mer varierade priser.
Nedan information finns även att hitta i avtalskatalogen.
Ramavtalet avser inköp av blombuketter, samt begravningskransar.
Utbud baserar sig i första hand på KI:s beloppsgräns utifrån Riktlinjer om representation, gåvor och
vissa personalvårdsförmåner.
För 2022 är kostnaden:
Max 500 sek (ink moms, ex frakt) för blombukett,
Max 2500 sek (ink moms, ex frakt) för begravningskransar, och
Max 300 sek (ink moms, ex frakt) för gåvor till extern person.
Priserna på buketterna är med moms inkluderat och exkluderad frakt samt ett neutralt tillhörande
kort.
Beställning:
Länk till KI’s beställningsportal: http://ki.blomma.se
Fyll i önskad leveransdag.
För blombuketter som beställs före kl.15 sker leverans nästkommande dag. För blombuketter som
beställs efter kl. 15 sker leverans två dagar därpå.
Under ”kostnadsställe” fyller ni in er ZZ-kod så att fakturan går rätt.
Under ”fakturakoden” skriver ni in: KI2021.
Under ”Meddelande till blomsterbutiken” skriver ni in om ni önskar en speciell leveranstid
(exempelvis kl. 08.00-10.00), eller om ni vill hämta upp buketten själva i en önskad butik. (Frakt
kommer tyvärr att tillkomma ändå).
Faktura skickas elektroniskt per bukett och inte per köp. Därav är det bra att ni klickar i ”karolinska
institutet – storköp” under ”bolag” vid köp av större beställningar.

Anställda på KI har även möjlighet att handla privat på Euroflorist med en rabatt på 15%.
Observera att frakt tillkommer på dessa buketter. Länk till privata köp: http://KI-Anstallda.blomma.se

Avtalsinformation Persondatorer

KI:s ramavtal för Persondatorer PC/Win kommer att förlängas med nuvarande leverantörer t.o.m.
2023-03-16. Avtalet har därefter option till förlängning ytterligare 1 år.
KI:s ramavtal för Kringutrustning/Datorförbrukning går ut 2022-06-30. Nytt ramavtal är under
upphandling.

Nytt ramavtal gällande laboratoriegas (cylinder/tub)

Ett nytt ramavtal gällande köp av gas (cylinder/tub) är nu i gång med startdatum 2022-01-31.
Avtalade leverantörer är: Linde Gas AB och Strandmöllen AB.
Observera att för detta avtal gäller det att beställning görs enligt följande rangordning:
Linde Gas AB
Strandmöllen AB
Detta innebär att du alltid måste kontakta leverantör nummer 1 i rangordning vid beställning. Om
leverantör 1 av någon anledning inte kan leverera ditt behov av gas så får det läggas en beställning av
leverantör 2.
Det är mycket viktigt att följa denna ovan rangordning vid beställning för att inte bryta mot kontrakt
och för att undvika rättsliga åtgärder på grund av avtalsbrott.
För mer information se KI:s avtalskatalog.

Avtalsinformation Sigma/Merck
Från och med 2022-01-10 kommer:

1. Merck Chemicals and Life Science AB byta namn till Merck Life Science AB
2. Sigma-Aldrich Sweden AB sammanslår sig till Merck Life Science AB
Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument,
Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för Sigma-Aldrich Sweden AB
eller Merck Chemicals and Life Science AB.
Genomförandet av dessa förändringar kommer att kräva en kort övergångsperiod under vilken
leverantörens ERP -system inte kommer att vara tillgängligt och deras servicegrupper kan ha minskad
tillgänglighet.

