Status Innkjøpstjenesten – Uke 20

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
KGV og KAV
Ifm konkurransen på KGV (konkurransegjennomførings verktøy) og KAV (kontrakts
administrasjons verktøy) har Mercell blitt tildelt kontrakt. Karensperioden er satt til 22 mai
og signeringsprosessen vil bli initiert rett etter dette. Forberedelsene mot implementering
av kontrakt er påstartet.
Følgende er viktig å ta stilling til:
1. det vil bli holdt 4 oppstartsmøter på følgende lokasjoner:
a. Fræna
b. Kristiansund
c. Sunndal
d. Surnadal
Passer dette?
2. Ifm oppstartsmøtene vil Mercell kontakte den enkelte kommune for å planlegge
individuelle fremdriftsplaner. Kontaktpersonene fra oppdragsgiver vil være følgende:
https://www.nii.as/om-nii/kontaktpersoner-ut-i-kommunene
Gi beskjed visst det skal være andre kontaktpersoner.
3. Kommunene har krav på 1 adm bruker og 3 vanlige brukere. Disse brukerne må være
klare når oppstartsmøtene skal starte. Det er mulig med både flere og færre brukere.
Innkjøpstjenesten ønsker at kommunene selv, i samarbeidet med leverandør, i størst mulig
grad gjennomfører implementeringen av systemet på selvstendig grunnlag.
Innkjøpstjenesten vil ha overoppsynet og samtidig være tilgjengelig for støtte der hvor dette
trengs.
Matvarer
Følgende konkurranser på matvarer er nå lyst ut:
1. Frukt, grønt og poteter
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2. Kolonial, frossen fisk, egg og fjørfe
3. Meieriprodukter
4. Kjøtt og kjøttprodukter
Tilbudsfristen er 15 juni.
Rammeavtale møbler – Prisendringer og ny kontaktperson
Lindbak melder endring i priser grunnet prisøkning fra produsenter.
Dette er hjemlet i kontrakt og godkjent av Innkjøpstjenesten.
Dere finner oversikt over endringene på ehandel og på nettsiden.
Camilla Brekke Trondseth, kontaktperson for Averøy, Gjemnes og Kristiansund, skal ha
permisjon. Martine Sørvik tar over og dere finner kontaktinfo under avtaleinfo på nettsiden.
https://www.nii.as/kommunale-avtaler/moebler/

Påminnelser
Signering pc avtalen
Status på signeringsprosessen pr 16.05:
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Styret har vedtatt at det skal startes å jobbe med nytt strategidokument for
innkjøpssamarbeidet. I den forbindelse ble det også vedtatt at Innkjøpstjenesten skal
innhente innspill og forslag fra kommunene før fellesferien slår inn.
Se statusbrevet fra uke 18 for mer informasjon.
Fristen for tilbakemeldinger er 1 juli.
Stomi kurs med Maske – 24 mai
Maske holder nytt kurs i Stomi. Denne gangen i Sunndal. Se https://www.nii.as/kurs-ogarrangementer/kurs-i-stomi-sunndalen/ for mer informasjon.
Generelle tilbakemeldinger på avtaler
Minner dere på muligheten til å kunne gi direkte tilbakemelding på avtalene, uavhengig av
evalueringsmøtene (og anonymt om en ønsker dette).
Hjemmesiden har en link til nettbasert skjema hvor dere kan fylle ut og levere inn
tilbakemeldingene. https://www.nii.as/for-kommune

Fremover
Fokusområder:
• Implementering av avtalen på Pc og utstyr.
• Ebyggesak IKT Orkidé
• Konkurranse på matvarer
• Støtte IKT Orkidé i anskaffelsesprosessen på sak og arkivsystem
• Implementering av KGV og KAV
• Evalueringsmøter
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