Upphandlingsplan 2021
Adda Inköpscentral

Använda våra ramavtal
Genom att betala Inköpscentralens serviceavgift
för 2021 på 1000 kr kan alla som ingår i din
verksamhet avropa från de ramavtal vi
upphandlar enligt upphandlingsplanen 2021.
Detta ger er en rätt, men ingen skyldighet, att
avropa från ramavtalen. Serviceavgiften ger
även rätt att använda Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS).
Observera! För att ha rätt att avropa från ett
ramavtal måste serviceavgiften betalas innan
upphandlingen annonseras. För DIS räcker det
att avgiften är betald innan den upphandlade
myndigheten avropar.
Under 2021 annonseras även upphandlingar som
omfattas av serviceavgifter för tidigare år, det
är upphandlingar med tidigare årtal i namnet
än 2021. Säkerställ att du är avropsberättigad
för dessa genom att logga in på Mina sidor eller
kontakta vår kundsupport.
Detta ingår i serviceavgiften 2021
Följande ramavtal omfattas:
• Park- och lekplatsutrustning 2021
• Stationstankning 2021
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• Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021
• Möbler för kontor 2021
• Möbler för omsorg 2021
• Entrémattor 2021
• IT-konsulttjänster 2021
• Lekmaterial 2021
• Optune 2021 (endast regioner)
• Vaccin enligt nationella barnvaccinprogrammet
2021
Följande DIS omfattas:
• Bränslepellets
• Elenergi
• Konstgräs
• Solcellslösningar - Varukorg
• Solcellslösningar - Konsulter
• Solcellslösningar - Solcellsanläggning
• Laddningspunkter (annons under första
kvartalet 2021)
Utöver planerade upphandlingar genomför
Inköpscentralen löpande affärsanalyer för nya
ramavtalsområden. Om något av avtalsområdena annonseras under 2021 omfattas de av
serviceavgiften för 2021.

Annonserade upphandlingar 2021

Upphandlingar som annonseras under 2021
Fastighetsnära varor
Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Storköksutrustning 2020

Augusti 2022

Maskiner och produkter för storkök inom sjukvård, skola, omsorg, personalmatsalar
samt likartade verksamheter. Även tillhörande service som exempelvis montering
och installation.

Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Park- och lekplatsutrustning
2021

November 2022

Park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för
parker och andra offentliga miljöer utomhus.

Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Finansiell fordonsleasing
2020

Mars 2021

Finansiell fordonsleasing utan tilläggstjänster.

Stationstankning 2021

Mars 2022

Drivmedel för personbilar och lätta transportfordon på olika typer av
drivmedelsanläggningar.

Gata och Park

Fordon

Kontor och förbrukning
Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Yrkesskor 2020

November 2021

Yrkesskor till flertalet yrkesgrupper inom offentlig sektor – t ex personal inom vård
och omsorg, lokalvård, kök, hantverksyrken och skola/förskola.

Möbler för skola
och förskola 2020

Mars 2022

Möbler för miljöer där förskole- och skolbarn vistas.

Yrkeskläder 2020

Juni 2022

Arbetskläder avser flera yrkesgrupper t ex personal inom omsorg, skola/förskola,
fritid- och kultur samt hantverkspersonal.

Möbler återbruk inkl.
tillhörande tjänster 2021

Juni 2022

Återbrukade och renoverade möbler samt tillhörande tjänster. För att underlätta
cirkulära möbelflöden i offentlig förvaltning. NYTT!

Möbler för kontor 2021

Oktober 2022

Inredning och tjänster för t ex miljöer inom kontor, bibliotek, intern service,
omklädnings- och kapprum samt lounge- och lobby/receptionsområden.

Möbler för omsorg 2021

Oktober 2022

Inredning och tjänster för t ex väntrum, vårdrum, dagcenter och olika boendeformer
samt personalpentry/vilorum.

Förbrukningsmaterial
Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Entrémattor 2021

Maj 2022

Ramavtalet ska medverka till ett minskat slitage på golv, bättre hygienisk miljö samt
trevligare entré- och innemiljöer. Ramavtalet syftar till att underlätta renhållning av
ytor inomhus samt att skapa en miljömässigt bra inomhusmiljö.
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Annonserade upphandlingar 2021

IT-produkter och tjänster
Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

IT-konsulttjänster 2021

September 2022

Verksamhets- och IT-konsulter både för resursuppdrag och projekt.

Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Säker digital kommunikation
2020

September 2021

För informationsutbyte mellan verksamheter inom offentlig sektor. Säker digital
kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av
känslig information. NYTT!

Digitala tjänster

Utbildning och lärande
Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

E-litteratur 2019

Oktober 2022

Brett utbud av e-böcker och e-ljudböcker till bibliotekens egna system.

Litteratur 2020

September 2021

Böcker och ljudböcker, med eller utan biblioteksutrustning.

Lekmaterial 2021

Oktober 2022

Produkter till förskolans pedagogiska verksamhet.

Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Bemanningstjänster 2020

December 2021

Bemanningstjänster inom en rad olika personalkategorier som exempelvis ekonomi,
HR, fastighet, administration etc.

HR

Resetjänster
Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Tågresor 2020

Höst 2021

Tågresor, inrikes och utrikes som komplement till resebyråavtalet. NYTT!

Ramavtal

Planerad avtalsstart

Beskrivning

Vacciner 2020

September 2021

Avtalet för vacciner ska långsiktigt säkerställa en trygg vaccinförsörjning av
hög kvalitet i Sverige. NYTT!

Optune 2021

Augusti 2021

Optune, en produkt inom cancerbehandling (endast för regioner).

Vaccin enligt det nationella
barnvaccinprogrammet 2021

September 2023

Avtalet för barnvaccin ska långsiktigt säkerställa en trygg vaccinförsörjning av
hög kvalitet i Sverige.

Läkemedel
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Annonserade upphandlingar 2021

Annonserade upphandlingar 2022

Upphandlingar som annonseras under 2022
Observera att dessa upphandlingar inte är formellt beslutade och att ändringar kan ske om
vilka upphandlingar som genomförs och deras planerade innehåll.
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Ramavtal

Kategori

Beskrivning

Hyresmoduler 2022

Bygg och fastighet

Möjlighet att enkelt hyra moduler för tillfälliga behov av lokaler.

Bostadshus 2022

Bygg och fastighet

Köp av permanenta flerbostadshus och särskilda boenden.

Postförmedlingstjänster
2022

Fastighetsnära tjänster

Hämtning och utdelning av postförsändelser och paket.

Dryckesautomater 2022

Fastighetsnära varor

Kaffe och vattenautomater inklusive tillbehör och service.

Avfallskärl och avfallspåsar
2022

Gata och park

Avfallskärl för utomhusbruk och avfallspåsar, samt smarta sopkorgar för gatumiljö
och därtill sopsortering för offentlig utomhusmiljö.

Vägsalt och
dammbindningsmedel 2022

Gata och park

Vägsalt för halkbekämpning och dammbindningsmedel.

Fordon 2022

Fordon

Köp av fabriksnya personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton.

Eldningsprodukter och
drivmedel i bulk 2022

Fordon

Fossil- och biobaserade drivmedel och eldningsprodukter inklusive leverans.

Hygienartiklar och
städmaterial 2022

Förbrukningsmaterial

Helhetslösning för hygien, servering och städprodukter till verksamheter som
äldreomsorg, sjukhus, skolor och förskolor.

Kontor- och skolmaterial
samt datortillbehör 2022

Förbrukningsmaterial

Artiklar inom kontor och skola, kopieringspapper och dator- och skrivartillbehör.

AV-produkter och tjänster
2022

IT-produkter och
tjänster

Produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

E-arkiv 2022

Digitala tjänster

Funktioner och tjänster för att underlätta införandet, förvaltningen och
utvecklingen av e-arkivslösningar i verksamheten.

Boknings- och
bidragslösningar 2022

Digitala tjänster

Systemlösningar för boknings- och bidragsprocesser i offentlig sektor.

Läromedel 2022

Utbildning och lärande

Läromedel till skolan.

Kategori

Beskrivning

Tjänster för
avtalsuppföljning
- Informationssäkerhet
2022

Professionella tjänster

Tjänster för avtalsuppföljning inom informationssäkerhet.

Tjänster för
avtalsuppföljning
- Ekonomi 2022

Professionella tjänster

Tjänster för avtalsuppföljning inom ekonomi.

Tjänster för
avtalsuppföljning
- Hållbara leveranskedjor
2022

Professionella tjänster

Tjänster för avtalsuppföljning inom hållbara leveranskedjor.

Resebyråtjänster 2022

Resetjänster

Bokning av transport och logi samt grupp- och konferensarrangemang.

HVB Barn och Unga 2022

Sociala tjänster

Dygnsvård för barn och unga. Avtalet ska möta behovet för placeringar av barn
och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering.

Stödboende 2022

Sociala tjänster

Eget boende med individanpassat stöd.

Annonserade upphandlingar 2022

Ramavtal
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Avtalsområden under utredning

Avtalsområden under utredning
Utöver planerade upphandlingar genomför Inköpscentralen löpande behovs- och marknadsanalyser
för nya avtalsområden som kan leda till nya ramavtalsupphandlingar. Ni har möjlighet att påverka om
dessa utredningar leder till nya ramavtal och vad dessa kommer att innehålla. Kontakta oss om ni har
åsikter eller behov som ni vill att vi ska beakta i utredningarna.
Om något av nedanstående avtalsområden annonseras under 2021 innebär det att upphandlande
myndigheter vid betalning av den administrativa avgiften för 2021 blir avropsberättigade på
upphandlingen.
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Ramavtal

Kategori

Beskrivning

Rivningsentreprenader

Bygg och fastighet

Olika typer av rivningsentreprenader.

Skolbyggnader

Bygg och fastighet

Typhus för skolverksamhet.

Tekniska konsulter

Bygg och fastighet

Tekniska konsulter inom bygg och fastighet, främst för projektering inom
områdena mark, gata, VA, park inom bygg.

Facility Management

Fastighetsnära tjänster

T ex städning, enklare konsulttjänster, reception och catering.

Livsmedel

Fastighetsnära varor

Mejerivaror, frukt & grönt, kött, fisk, fågel, torrvaror, bakverk, dryck.

Dynamiska farthinder

Gata och park

Dynamiska trafiksäkerhetssystem, passiva och aktiva.

Gatubelysning

Gata och park

Armaturer och belysningssystem avsedda att förbättra trafiksäkerheten,
trafikflödet och allmän säkerhet.

Luftövervakningstjänster

Gata och park

Tjänster för att underlätta för kommunerna i deras ansvar att kontrollera
luftkvaliteten i det aktuella geografiska området i enlighet med de krav som
ställs genom Sveriges medlemskap i EU.

Kategori

Beskrivning

Alkolås

Fordon

Alkolås inkl. installation och service.

Avyttring av fordon

Fordon

Försäljningstjänst av begagnade personbilar och transportfordon.

Husgerådsartiklar

Förbrukningsmaterial

T ex brödkorgar, mått, kannor etc.

Bredband

IT-produkter och tjänster

Bredband och datakommunikation inom olika områden.

Välfärdsplattformar

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi kräver ofta att flera system och delkomponenter integreras
och fungerar tillsammans. Behov finns av att kunna digitalisera sin äldreomsorg
genom att implementera en välfärdsplattform.

Innovationsmäklare

Digitala tjänster

Varor och tjänster som underlättar tillgång till innovativa lösningar samt för
ökad spridning av innovationer inom offentlig sektor.

Verksamhetssystem
socialtjänst

Digitala tjänster

Verksamhetssystem för socialtjänstens arbete utreds i samverkan med SKR:s
beställarnätverk.

Verksamhetssystem
övriga områden

Digitala tjänster

Administrativa system inom exempelvis HR/personal och ekonomi.

E-ID, autentiering och
signering

Digitala tjänster

Lösningar för digital hantering av legitimering och underskrifter i elektronisk
kommunikation.

Slöjdmaterial

Utbildning och lärande

Material till slöjd.

Labbutrustning NO

Utbildning och lärande

Utrustning till NO-ämnen.

Skolplattformar

Utbildning och lärande

Plattformar för administrativa system som stödjer elevers kunskapsutveckling
och används gemensamt av elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Tjänster för
avtalsuppföljning
- Analystjänster

Professionella tjänster

Analystjänster.

Företagshälsovård

HR

Tjänster inom företagshälsovård.

Hotelltjänster

Resetjänster

Övernattning på hotell.

Särskilt boende och insatser
inom socialpsykiatrin

Sociala tjänster

Särskilt boende och andra insatser inom socialpsykiatrin.

Öppenvård

Sociala tjänster

Öppenvård inom socialtjänstens ansvarsområden.

Avtalsområden under utredning

Ramavtal
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Har du frågor?
Kontakta oss på
Adda Inköpscentral
Tel: 08-525 029 96
E-post: inkopscentralen@adda.se
adda.se

