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Status Innkjøpstjenesten – Uke 11 
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  
Matvarer og KGV – Verktøy  
Vedlagt finner dere konkurransegrunnlagene for 1) matvarer og 2) KGV - verktøy. 
Det bes om tilbakemelding innen 14 dager om en ønsker å reservere seg. Frist 27 mars! 
 
Merk:  
For matvarer så kommer det til å bli 4 separate konkurranser istedenfor 1 konkurranse (med 
deltilbud) slik det ble gjort sist gang. Vedlagt konkurransegrunnlag med tilhørende 
dokumenter er ikke delt opp enda, men innholdet vil bli det samme.  
Det er også gjort endel andre endringer i forhold til forrige konkurranse.  
Disse endringene er markert med gult i konkurransegrunnlaget og grønt i 
kravspesifikasjonen.  Endringene er forankret i faggruppen. 
Ta kontakt visst dere ønsker begrunnelser/forklaringer rundt dette.  
 
PC og utstyr 
Vi har fått flere tilbud på konkurransen og er nå i evalueringsfasen. Planen er å ha en vinner 
førstkommende fredag slik at vi kan offentliggjøre tildelingsbrev samme dag. Det vil være en 
karensperioden på 10 dager noe som medfører at vi ikke kan skrive kontrakt før uke 14. 
 
Stomi kurs med Maske 
Maske holder kurs i Stomi. Se https://www.nii.as/kurs-og-arrangementer/kurs-i-stomi/ for 
mer informasjon.  
 
Kvartalsvise møter 
Innkjøpstjenesten prøver ut et nytt konsept som kommer i tillegg til evalueringsmøtene vi 
kjører på alle avtalene. Vi forsøker nå, med fokus på forbruksavtalene, å ha Kvartalsvise 
møter. Disse møtene er ment å være korte og konsise, gjerne via Skype, med følgende 
hovedformål: 

1. Generell avtaleoppfølging. 
2. Godkjenning av ev nye produkter. 
3. Innmelding og utmelding av produkter på nettoprislisten ut ifra statistikk og behov. 
4. Ev. godkjenning av prisendringer.  
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Dette er et konsept vi ønsker å gjennomføre sammen med de respektive faggruppene og 
kontaktpersonene vi har tilgang til. Disse vil bli invitert for å ta del i de beslutningene som 
blir tatt. I første omgang forsøker vi dette med Maske og avtalen på medisinsk 
forbruksmateriell.  Først møte blir torsdag 22 mars her i Kristiansund. Møteinnkallelse vil bli 
sendt til faggruppe og kontaktpersoner.  
 
Styremøte 
4 april er det styremøte i Eide. Husk å melde inn ev. saker. 
 

Fremover 
Fokusområder: 

• Konkurransen på Pc og utstyr – Evalueringsfasen. 
• Konkurranse på kopipapir – Tilbudsfrist 16 mars. 
• Konkurranse på matvarer  

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

• PPT Flyt system for IKT Orkidé – tilbudsfrist 14 mars. 
• Støtte IKT Orkidé i anskaffelsesprosessen på sak og arkivsystem – Utarbeidelse av 

kravspesifikasjon. 
• Innføre Kvartalsvise møter. 
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