Status Innkjøpstjenesten – Uke 4

Dette er et informasjonsskriv som sendes ut til styremedlemmer i NII med jevne mellomrom.
Hensikten er å unngå for mange mail og samtidig kunne samle og formidle relevant
informasjon på en rasjonell og forutsigbar måte.

Aktuelt
Pc og utstyr – Konkurranse utlyst
Pc og utstyrs konkurransen er endelig blitt utlyst og har tilbudsfrist 23.02.
KGV (konkurransegjennomføringsverktøy)
Innkjøpstjenesten skal gjennomføre anskaffelse av KGV til kommunene og ber dermed om
kontaktperson(er) fra kommunene som kan bistå med nødvendig informasjon. Kall det
gjerne brukerutvalg. Den eller de personene som er aktuelle bør ha inngående kjennskap til
hvordan kommunen gjør offentlige anskaffelser. Frist: onsdag 7 februar!
Evalueringsmøter
Det vil bli gjennomførte evalueringsmøter for avtalene medisinsk forbruksmateriell og rør og
rørdeler henholdsvis 7 februar og 14 februar i Kristiansund. Invitasjon er sent til de
forskjellige kontaktpersonene for de respektive avtalene.
https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer
Prisvarsler
Staples og Maske har varslet prisøkninger for avtalene medisinsk forbruksmateriell og
datarekvisita. Disse er hjemlet i kontrakt og er legitime. Se vedlegg
Invitasjon til «startprogram for innovative anskaffelser».
Alle NII-kommunene inviteres til å delta på seminar om innovative anskaffelser i
bystyresalen i Kristiansund den 16. februar. Målgruppen er alle som er involvert i
anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper.
Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser - bygg/eiendom,
drift, kommunalteknikk, helse og omsorg, oppvekst, IKT, rammeavtaler og «papir og
binders»-anskaffelser. Startprogrammet er gratis, og er et samarbeid mellom Nasjonalt
program for leverandørutvikling, Kristiansund kommune, Fylkeskommunen og NII.
Hold av datoen. Egen innkalling vil bli sendt ut snart.

Ehandel
Ingen spesielle
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Fremover
Fokusområder:
• Konkurransen på Pc og utstyr - Utlyst
• Konkurranse på kopipapir - Utlysning
• Konkurranse på matvarer - Utarbeide konkurransegrunnlag
o Frukt, grønt og poteter
o Kjøtt og kjøttprodukter
o Meieriprodukter
o Kolonial, frossen fisk, egg og fjørfe
• KGV (konkurransegjennomførings verktøy)
• PPT Flyt system for IKT Orkidé

Påminnelser
Ingen spesielle (!)
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