Aktuellt inom
INKÖP & UPPHANDLING
Ramavtalet Saneringsarbeten:

Från och med 2022-06-15 har vi en ny leverantör för saneringsarbeten, SSG
Nordic AB.
Gäller sanering av:
•Brand -och rökskador,
•Vattenskador,
•Kemikaliespill,
•Radioaktiva ämnen,
•Djurhus,
•Smittämnen (biologiska agens),
•Spolning avloppsrör och stammar,
•Ventilationskanaler,
•Smittämnen i riskklass 2 och 3, Genmodifierade mikroorganismer (GMM).
Avrop görs genom att kontakta dem på 010-277 01 00, utanför kontorstid gäller
jour 020-100 140
Kontaktperson på KI, Erik Stenholm, erik.stenholm@ki.se

Pendelbuss

Från och med 2022-07-01 blir det en ny leverantör som sköter om
pendelbusstrafiken mellan campusområdena Solna – Flemingsberg.
KS har genomfört upphandlingen och ny leverantör är Axelssons Turisttrafik
Aktiebolag.

Kopieringspapper

Nuvarande leverantör Procurator AB som vi har via Kammarkollegiet har
meddelat att dem inte längre kan leverera kopieringspapper med de priser som
ligger p.g.a den rådande situationen på marknaden.
Detta gäller även för oss på KI.
Beställningar får därför framöver göras från Lyreco, även det avtalet är från
Kammarkollegiet.
Lyreco är rangordnat som nr 1 på Kammarkollegiets ramavtal för
Kontorspapper.

Nytt ramavtal för IT Kringutrustning

Från och med 2022-07-01 – 2024-06-30 har vi nytt ramavtal för IT
kringutrustning/datorförbrukning avropen sker genom förnyad
konkurrensutsättning avtalsleverantörer är:
• ATEA
• Dustin
• Real Time Solution

Påminnelse om avtalsinformation gällande ny leverantör

En ny leverantör Monica Askebäcks Frukt AB är upphandlat.
Avtalet gäller för leverans av fruktkorgar och avtalets startdatum är 2022-0902.
Avtalet kommer att vara tillgängligt i avtalskatalogen från 2022-08-01 och man
kommer att kunna lägga sina beställningar för frukt redan i augusti för leverans
från september.

Information

Information från KI:s strålskyddsexpert sofia.skyttner@ki.se kontakta henne så
snart det står klart att ni ska göra ett inköp/upphandling som rör strålande
system (ex kaliberingsstrålkälla, röntgen, CT ,UV , laser) för mer information
http://medarbetare.ki.se/stralsakerhet.

Vi på inköp & upphandling önskar er alla en underbar sommar � i höst så
kommer även inköpsnytt ut igen översatt till engelska.
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.

