Status Innkjøpstjenesten – Uke 27

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
Implementering av KGV og KAV har nå være fullført ut i kommunene. Visst det fortsatt er
noen som ikke har fått mulighetene til å delta på opplæringen så ta kontakt med Mercell:

PC og utstyr
Avtalen skal nå være ferdig implementert. Merk at det vil bli gjennomført et statusmøte på
avtalen i overgangen august/september.
PPT-Flyt
Innkjøptjenesten har bistått IKT Orkidé med anskaffelse av PPT flyt program for Ytre
Nordmøre PPT, Sunndal PPT og Surnadal PPT. Denne anskaffelsen er nå gjennomført og det
er blitt skrevet kontrakt med Visma som skal levere systemet.
Lærebøker og digitale læremidler
NII har vært med på denne konkurransen gjennom Ålesund kommune. BS Undervisning er
blitt tildelt kontrakt. Kontrakt er blitt signert og avtalen trådde i kraft 1 juli.
Avtalene har samme prisvilkår som forrige avtale og inneholder ellers få vesentlige
endringer.
Matvarer
Tilbudsfristen på konkurransen på matvareavtalene er nå ute og innkjøpstjenesten har
sammen med faggruppen kommet frem til en vinner for alle de 4 kontraktene. Dette har tatt
noe lengre tid enn planlagt da tilbudsfristen måtte forlenges grunnet endringer i
konkurransen. Dette har medført at den lovpålagte karensperioden treffer fellesferien. Dette
er ikke gunstig og det er derfor besluttet å vente til etter ferieavviklingen med å
offentliggjøre tildelingen.
www.nii.as

Evalueringsmøter
Innkjøpstjenesten har de siste ukene hatt evalueringsmøter på store deler av
avtaleporteføljen til innkjøpssamarbeidet. Deltagelsene og antall tilbakemeldinger har
variert. Innkjøpstjenesten minner på at det er viktig med tilbakemeldinger og engasjement
for at evalueringsmøtene og oppfølgingsarbeidet på kontraktene skal få godt verdi. Minner
også om at det er mulig å benytte nettsiden for å gi tilbakemeldinger:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fNgAGjA0GvzeKTibQVJgI-sTUTFdEdUREtVSDZPUDRIVFZNRDdYVkdTSzRCSk0wMy4u
Strategi NII
Fristen for å gi tilbakemelding på nytt strategidokument for NII var 1 juli. Det har per dags
dato ikke kommet inn noen innspill. Innkjøpstjenesten vil derfor, etter ferien, ta kontakt med
den enkelte kommune vedrørende dette.
Ferieavvikling
NII har følgende ferieavvikling:
Audun: 9 juli – 30 juli
Frank: 18 juli – 6 august
Innkjøpstjenesten vil likevel være bemannet under hele fellesferien. Kontaktinfo finner man
på: https://www.nii.as/om-nii
For skriftlige henvendelser: innkjop.kristiansund@kristiansund.kommune.no

Ehandel
Har man henvendelser vedrørende ehandel kan man sende dette til: ehandel@iktorkide.no
Denne mailboksen vil være bemannet under hele fellesferien.

Innkjøpstjenesten ønsker hele NII en flott sommer!

www.nii.as

