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Status Innkjøpstjenesten – Uke 8 
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  
Evalueringsmøter 
Det er blitt gjennomført evalueringsmøter på avtalene rør og rørdeler og medisinsk 
forbruksmateriell. For rør og rørdeler er det ikke noe spesielt å melde ifra om. For avtalen på 
medisinsk forbruksmateriell ønsker innkjøpstjenesten å minne om at dette er en avtale hvor 
vi har tillatt at hele kantsortimentet til leverandøren er tilgjengelig i ehandel. Dette gjør at 
bestillere har større bredde å velge imellom. Samtidig så kreves det at en er mer bevisst på 
prisene da det er flere av produktene i kant og avtalesortiment som kan brukes til samme 
formål. Priser på avtalesortimentet (nettoprissortimentet) er billigere enn kantsortimentet.  
 
PC og utstyr 
Konkurransen på pc og utstyr har fått forlenget tilbudsfristen til 2 mars. Dette grunnet at det 
har kommet inn endel henvendelser på tampen som måtte avklares.  
 
Sak og arkivsystem 
IKT Orkidé har gjenopptatt arbeidet med anskaffelsen på sak og arkivsystem og har spurt NII 
om innkjøpsfaglig bistand. Innkjøpsrådgiver støtter IKT Orkidé med relevant bistand frem til 
styret i NII, på neste styremøte, får tatt stilling til om dette er noe NII skal prioritere å bruke 
ressurser på. 
 
Fremover 
Fokusområder: 

• Konkurransen på Pc og utstyr – Utlyst 
• Konkurranse på kopipapir – Utlyst 
• Konkurranse på matvarer - Utarbeide konkurransegrunnlag/markedsdialog 

o Frukt, grønt og poteter 
o Kjøtt og kjøttprodukter 
o Meieriprodukter 
o Kolonial, frossen fisk, egg og fjørfe 

• KGV (konkurransegjennomførings verktøy) – Konkurransegrunnlaget er 80% ferdig og  
ute på veiledende kunngjøring for å få tilbakemelding fra markedet før vi lyser dette 
ut.   

• PPT Flyt system for IKT Orkidé – Utlyst 
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• Støtte IKT Orkidé i anskaffelsesprosessen på sak og arkivsystem - Startfasen 
 

Påminnelser 
KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) - Brukerutvalg 
Innkjøpstjenesten trenger personer til brukerutvalg for anskaffelsen av KGV verktøy. Minner 
dere på fristen som var onsdag 7 februar! Ønsker kommunene å påvirke denne prosessen er 
det nødvendig at det kommer interessenter før vi lyser dette ut! 
 
Mvh  
Innkjøpstjenesten 
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