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Status Innkjøpstjenesten – Uke 19 
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  
 
Medisinsk forbruksmateriell 
Vi er blitt gjort oppmerksomme om at det er et firma som heter Krisko som reiser rundt på 
Nordmøre og forsøker å selge produkter innenfor desinfeksjon. Firmaet opptrer noe 
offensivt og har flere produkter i sin portefølje som kommer i konflikt med produkter vi 
allerede har avtale på gjennom Maske.  
Kommunene bes være oppmerksomme på dette og gi Innkjøpstjenesten beskjed visst de 
skulle få besøk av dette firmaet.  
 

Matvareavtalene! 
Muligheter for anbrekk i ehandel er blitt utsatt til slutten av mai grunnet utsatt oppdatering 
av VISMA. Det vil bli sendt egen mail om dette til bestillere på matvareavtalene.  
 

Mercell og integrasjon mot Public 360! 
IKT Orkide har nettopp gjennomført anskaffelse av nytt sak og arkivsystem for flere av NII 
kommunene. I den forbindelse er det viktig og ta stilling til om en skal ha integrasjon mot 
Mercell. Innkjøp har vært i kontakt med Mercell og fått forbedrede priser ift det som først 
var inngitt. For NII kommunene vil dette koste 7 000 kr eks mva pr år, med forutsetning at 
alle opsjoner blir løst ut (avtalene prolongeres til 2024) og at alle kommunene som skal 
kople seg opp mot nytt sak og arkivsystem blir med. Alternativet er å benytte seg av prisene 
som står på eksisterende kontrakt. Dette er en engangssum på 50 000 kr pr kommune, noe 
som blir 15 000 kr dyrere totalt sett pr kommune. 
 
Innkjøpstjenesten sin tilrådning er å takke ja til tilbudet da tilbudet er bedre enn opprinnelig 
pris.  Det er viktig at kommunene gir tilbakemelding på at dette er ok innen 16 mai.  
 
Innkjøpstjenesten vil legge inn et endringsbilag til kontrakt som kommunene må signere på 
via Mercell.  
 

Leiebiler! 
Jobben med konkurransen på leiebiler er startet. Det bes om at kommunene melder inn 
personer til faggruppe innen 16 mai. 
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Bedriftshelsetjenester 
Bedriftshelsetjenester er nå sendt til utlysning med tilbudsfrist 10 juni. Grunnet manglende 
tilbakemeldinger fra flere kommuner, på sitt eget omfang av avtalen, er konkurransen blitt 
lyst ut med estimater hentet fra forrige konkurranse. Dette er ikke heldig men likevel 
nødvendig for å opprettholde momentum i prosessen.  
 
Rør og rørdeler 
Rør og rørdeler er sendt til utlysning med tilbudsfrist 10 juni.  
 
Evalueringsmøter 
Innkjøpstjenesten har gjennomført evalueringsmøter (kvartalsmøter) på: 

- Kontorrekvisita/fritt skolemateriell og medisinsk forbruksmateriell (Maske) 
- Kopipapir, cateringmateriell, renholds- og tørkeprodukter (Staples) 

 
Dere finner referatene vedlagt.  
 

Påminnelser 
Minner dere på evaluerings- og oppfølgingsmøte 23 mai med ASKO på matvareavtalene.  
 

Fremover 
Fokusområder: 

- Leiebiler (oppstartsfase) 
- Daglig drift 

 
Mvh  
Innkjøpstjenesten 
https://www.nii.as/om-nii  
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