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Återrapportering av samordnade kategori Aupphandlingar som slutförts under år 2011
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören återrapporterar resultatet av de samordnade kategori
A-upphandlingarna som slutförts under år 2011.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna rapporten den 7 mars 2012 om genomförda samordnade kategori A-upphandlingar under år 2011.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsstyrelsen skall årligen erhålla en rapport avseende de samordnade kategori A-upphandlingarna som avslutats. Under 2011 avslutades 43
samordnade kategori A-upphandlingar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2012
Företeckning samordnade kategori A-upphandlingar 2011
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Landstingsstyrelsen

Återrapportering av samordnade kategori A
upphandlingar som slutförts under år 2011
Ärendebeskrivning
I ärendet återrapporteras resultatet av de samordnade kategori A
upphandlingarna som slutförts under år 2011.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2012
Förteckning samordnade kategori A upphandlingar 2011
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna rapporten om genomförda samordnade kategori A
upphandlingar under år 2011.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Ärendet innehåller en redovisning av genomförda samordnade kategori A
upphandlingar som genomförts under år 2011 samt en sammanfattande
beskrivning av utfallet av dessa.
Under 2011 avslutades 43 samordnade kategori A upphandlingar. Av dessa
genomfördes 38 stycken av SLL Upphandling, återstående fem avsåg
medicinteknisk utrustning och genomfördes av sjukhusens upphandlingsorganisationer. Den årliga omslutningen av dessa avtal uppgick till ca 1,1
miljarder kronor i 2011 års avtalsvärde. Den ekonomiska uppföljningen
avseende de upphandlingar som genomförts på SLL Upphandling visar på
en årlig besparingspotential om 146,9 miljoner kronor. Med beaktande av
en genomsnittlig avtalstid om 2,5 år och en genomsnittlig förlängningsoption om 1,4 år uppskattas den sammanlagda besparingspotentialen under
avtalstiden, inklusive förlängningar, till 580 miljoner kronor.
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Vid samtliga de upphandlingarna som genomförts av SLL Upphandling har
landstingets miljöprogram beaktats och vid tolv upphandlingar har krav på
uppförandekod ställts.
Bakgrund
Av riktlinjerna till landstingets upphandlingspolicy framgår att
landstingsstyrelsen årligen skall erhålla en rapport avseende de
samordnade kategori A upphandlingarna som avslutats. Kategori A
upphandlingar utgör samordnade upphandlingar där anskaffningen som
sådan inte förändrar inriktning eller mål för de verksamheter som deltar ofta är behoven likartade och avser varor eller tjänstebehov som är ständigt
återkommande.
Redovisning av genomförda samordnade kategori A
upphandlingar under år 2011
Formerna för återrapportering av de samordnade medicintekniska
upphandlingarna som genomförts av landstingets sjukhus egna
upphandlingsorganisationer är ännu inte helt utvecklad varför utfall och
resultat för dessa inte ingår i redovisningen nedan. Upphandlingarna som
sådana finns dock redovisade i den till ärendet bifogade förteckningen "
Förteckning samordnade kategori A upphandlingar 2011".
Ekonomiskt resultat av upphandlingarna
Redovisningen avser 38 samordnade A-upphandlingar som SLL
Upphandling avslutat år 2011.
De 38 samordnade upphandlingar omsluter årligen 1016,9 miljoner kronor,
i 2011 års avtalsvärde. Genomsnittlig avtalslängd för dessa upphandlingar
är 2,5 år, till detta tillkommer en genomsnittlig förlängningsoption om
ytterligare 1,4 år.
För tolv upphandlingar med sammanlagt 146,9 miljoner i årligt avtalsvärde
har något ekonomiskt utfall inte kunnat uppskattas då dessa upphandlingar
genomförts i form av förnyade konkurrensutsättningar där det faktiska
avropets utformning helt styr utfallet.
De återstående 26 upphandlingarna, med en årlig omslutning på 870
miljoner kronor, har i de flesta fall värderats genom att jämföra mot
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tidigare upphandling - där volymer är lika vid jämförelse. I några fall har
besparingar bedömts och i ett fall har en värdering mot medelanbud gjorts.
Den totala besparingseffekten för de 26 upphandlingar är 141,3 miljoner
kronor årligen eller 13,97%. Med beaktande av en genomsnittlig avtalstid
och en genomsnittlig förlängningsoption uppskattas den sammanlagda
besparingspotentialen under avtalstiden inklusive tiden för optionen till ca
580 miljoner kronor.
1

Ekonomiskt resultat för samordnade A-upphandlingar
Totalt upphandlat värde miljoner
kronor, årsvärden
Andel av värdet som beräknats
Besparingspotential i procent
2

År 2010
506,4

År 2011
1016,9

0,71
11,83%

0,86
13,97%

Avtalsförvaltning
Prisjustering
Det totala årliga avtalsvärdet under 2011 för de samordnade
upphandlingarna var 2836,8 miljoner kronor. Av dessa har under 2011
577,6 miljoner kronor varit föremål för prisjusteringar.
I genomsnitt begärdes 2,36 % i prishöjning. Efter förhandling blev
prishöjningen 1,39 % i genomsnitt. Detta värde kan jämföras den allmänna
prisutvecklingen, Konsumentprisindex (KPI), där ökningen från december
2010 till december 2011 uppgick till 2,3 %.

Ekonomiskt resultat vid prisjustering av samordnade
avtal
År 2011
År 2010
1298,0
Totalt prisjusterat värde miljoner
577,6
kronor, årsvärden
2,36%
Begärda prisförändringar
1,41%
1,06%
Förhandlade prisförändringar
1,39%
2,30%
Ökning konsumentprisindex
2,30%
Besparingspotentialen är beräknad utifrån oförändrat köpmönster och
oförändrad volym jämfört med tidigare avtalsperiod alt. ,vid nyanskaffning,
uppskattad volym.
dvs. i 2011 års fall 870 miljoner.
1

2
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Landstingets miljöprogram
I alla 38 upphandlingar har landstingets miljöprogram beaktats.
Under året har nio avtal har följts upp avseende miljökrav av SLL Miljö.
Uppförandekod för leverantörer
I tolv upphandlingar har krav ställts på den av landstingsfullmäktige
beslutade uppförandekoden för leverantörer.
Fem avtal har under året följts upp avseende uppförandekod. Vid en av
uppföljningarna gjordes besök på platsen hos två tillverkare i Kina där
endast mycket små avvikelser kunde konstateras.
Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring
119 av upphandlingarna finns en upphandlingsstrategi som innehåller
dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkring.
Facklig samverkan
Samtliga genomförda samordnade upphandlingar har kommunicerats med
landstingets centrala samverkansgrupp i enlighet med riktlinjernas krav på
facklig samverkan.
Anpassning av förfrågningsunderlag till små och medelstora
företag
Samordnade A-upphandlingar där förfrågningsunderlag
anpassats till små och medelstora företag*
År 2011
År 2010
Medelantal små och medelstora företag som fått
6,3
2,3
avtal i anpassade upphandlingar
Antal upphandlingar där små och medelstora
19
9
företag fått avtal
21
Antal anpassade upphandlingar
29
*Med små och medelstora företag avses här företag som har färre än 50 anställda.

Vid 29 samordnade upphandlingar av 38 har förfrågningsunderlaget
anpassats till små och medelstora företag. 119 av de anpassade
upphandlingarna har i medeltal 6,3 små och medelstora företag erhållit
avtal under 2011.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser uppkommer till följd av detta beslut.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anne Rundqirjst
Chefsjurist
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Förteckning samordnade A-upphandlingar under år 2011
Objektnummer och avtalsnamn

Avtalstid + Upphandlings-form Uppskattat
optionstid,
Årligt
år
avtalsvärde,
miljoner
kronor

SLL3701 Medarbetaren kät

2 +2

Öppen

3,0

SLL720 Husgerådsartiklar

2 +2

Öppen

SLL453 Radiofarmaka

2 +2

Öppen

1,7
4,5

SLL548 Intraokulära linser med operationstillbehör

2 +2

Öppen

8,0

2 +2

Öppen

6,0

11 + 0\J

Förnyad
konkurrensutsättning

5,3

3+ 1

Selektiv

48,0

3 +1

Selektiv

34,0

3+1

Öppen

2,0

3 +1

Selektiv

10,0

SLL1666 Konsulttjänster inom logistikområdet

3+1

Selektiv

3,0

SLL1656 Konsulttjänster inom Hälso- och sjukvård

3+ 1

Öppen

10,0

3+1

Selektiv

8,0

ramper

2 +2

Öppen

27,0

S L L 550 Personlyftar, lyftselar och hanteringstjänster

2 +2

Öppen

3,3

2 + 2

Öppen

11,4

3 +1

Öppen

4,9

4 + 0

Öppen

44,7

SLL1651 Konsulttjänster och utbildning inom
miljö och hållbarhet
SLL825 Kopieringspapper mm, förnyad
konkurrensutsättning 2011-2012

1

SLL1654 Konsulttjänster inom strategi och
management SLL1654
SLL1655 Konsulttjänster inom ekonomi och
finansiella tjänster S L L 1 6 5 5
SLL1667 Konsulttjänster inom säkerhetsområdet
SLL1668 Konsulttjänster inom chef och
medarbetarutveckling

SLL1669 Konsulttjänster avseende rekrytering av
chefer till Top Management, Rekrytering chefer och
nyckelpersoner, karriärvägledning och Assessment
Center och Assessment
SLL555 Manuella rullstolar, bälten och selar samt

S L L 321 Sängar och sängryggstöd m m anpassade
för hemsjukvård samt hanteringstjänster
SLL520 Inkontinensartiklar
S L L 5 4 5 Pacmaker och ICD förnyad
konkurrensutsättning en gång per år
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2 + 2

Öppen

2,5

2 + 1

Öppen

2,7

SLL480 Instrument och sjukvårdsartiklar

2 + 2

Öppen

3,6

SLL800:4 Bildskärmar Leveransavtal 1år

3+ 1

SLL800:10 Dokumentproduktion Objekt A

3+ 1

Öppen

15,1

SLL800:10 Dokumentproduktion Objekt C

3 + 1

Öppen

1,6

SLL800:10 Dokumentproduktion Objekt D

3 +1

Öppen

SLL800:10 Dokumentproduktion Objekt E

3 + 1

Öppen

0,1
0,2

SLL800:9 IT-tillbehör med tillhörande tjänst

3+ 1

Selektiv

8,5

S L L 450 2011 B Läkemedel

1 +2

Öppen

10,0

SLL371 Ljuskällor
SLL760 Papper- och plastvaror kompletteringsupphandling

Förnyad konkurrensutsättning

7,2

S L L 450 2012 Läkemedel

2 +2

Öppen

488,0

S L L 1041 HPV-vaccin

2 +2

Öppen

71,0

SLL470 Injektions- och infusionsartiklar, tillägg

1 +2

Öppen

4,7

1,75 + 2,25

Öppen

13,3
60,3

SLL580 Operationsartiklar, tillägg
SLL584 Skelettimplantat

2 + 2

Öppen

S L L 1918 Mätnings- och undersökningstjänster

3 + 1

Öppen

8,0
50,0

S L L 1913 Informations- och kommunikationstjänster

3 +1

Öppen

Försäkringsförmedlar- och konsulttjänster

4 +0

Öppen

0,3

SLL1622 Teknisk bevakning

4 +0

Förenklad

25,0

SLL1601 Banktjänster

3 +4

Förhandlad

10,0

S u m m a miljoner kronor

1016,9
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utrustning

Operationsbord
Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB

Pulsoximetrar
Karolinska Universitetssjukhuset,
Södertälje sjukhus AB
Danderydssjukhus AB

Modulariserad förrådslösning/JIT
Samtliga sjukhus exkl. Danderyds sjukhus AB

Smärtstim ulatorer
Karolinska Universitetssjukhuset,
Danderydssjukhus AB

PET-CT
Karolinska Universitetssjukhuset
Option.Södersjukhuset AB

Summa miljoner kronor

Total summa miljoner kronor

Cirka 50

Cirka 1070

