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Rutiner for rammeavtaler, avrop rammeavtaler og oppfølging av det politiske
vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlngordning
Vi viser til Formannskapets møte dat. 24.08.16 hvor det bes om en orientering om rammeavtaler
og rutiner rundt disse.
Søgne kommune er med i innkjøpsordningen til knutepunkt Sør som forstår utlysning og
inngåelser av rammeavtaler for kommunen.
Ved egne utlysninger leier vi inn bistand fra Odin prosjekt As (rammeavtale via knutepunkt).
Vedlagte mail av 29.08.16 fra Odin Prosjekt viser hvilke krav og rutiner som kommunen stiller ved
innhenting av anbud/ tilbud.
Videre vedlegges oversikt over inngåtte rammeavtaler i Søgne Kommune.
Med hilsen

Ola Frøysland
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1 Notat fra Odin Prosjekt vedr. rutiner innkjøp etc.
2 Oversikt over rammeavtaler Søgne kommune

Produktgruppe
Administrasjon og ledelse

Overskrift
Konsulenttjenester HRorganisasjonsutvikling

Type

Administrasjon og ledelse
Administrasjon og ledelse

Forsikringsmeglertjenester
Konsulentbistand offentlige
anskaffelser
Konsulenttjenester HR - coaching,
veiledning, og konfliktløsning

rammeavtale -en leverandør
Rammeavtale - flere leverandører

Bil og veidrift

Biler under 3,5 tonn

Rammeavtale - flere leverandører

Bygg og anlegg
Bygg og anlegg
Bygg og anlegg

VVS-materiell og -utstyr
Betongmateriell
Lyskilder

rammeavtale -en leverandør
rammeavtale -en leverandør
rammeavtale -en leverandør

Bygg og anlegg
Bygg og anlegg

Gategods / Støpejernsprodukter
Byggevarer og
vedlikeholdsmateriell
Detaljprosjektering av VA-anlegg

rammeavtale -en leverandør
Rammeavtale-en leverandør

Bygg og anlegg
Bygg og anlegg

VA-materiell og -utstyr
Mindre utredningsoppdrag innen
VA-området (vann og avløp)

Rammeavtale-en leverandør
Rammeavtale-en leverandør

Energi

Energi eletrisk kraft - kraft

Rammeavtale-en leverandør

Helse og omsorg

Legemidler og multidose

rammeavtale -en leverandør

Helse og omsorg

Vikartjenester innenfor
sykepleietjenester

rammeavtale -flere leverandører

Helse og omsorg
IKT og telefoni

Rammeavtale-en leverandør
rammeavtale -en leverandør

IKT og telefoni
IKT og telefoni

Medisinsk forbruksmateriell
Multifunksjonsskrivere /
kopimaskiner (MFP)
Mobiltelefoner med tilbehør
IT-utstyr

IKT og telefoni

Kjemikalieregister

Kontrakt

Administrasjon og ledelse

Bygg og anlegg

rammeavtale -en leverandør

Rammeavtale-en leverandør

Rammeavtale - flere leverandører

rammeavtale -en leverandør
rammeavtale -en leverandør

IKT og telefoni

Nettverksutstyr

Rammeavtale-en leverandør

Kontor og
undervisningsmateriell
Kontor og
undervisningsmateriell

Leker og formingsmateriell

rammeavtale -en leverandør

Kontor og
undervisningsmateriell

Avtale om kjøp av læremidler

rammeavtale -en leverandør

Mat og kjøkken

Cateringemballasje og
engangsprodukter

rammeavtale -en leverandør

Mat og kjøkken

rammeavtale -en leverandør
Frisk frukt og grønnsaker inkl
poteter
Matvare: grossistavtale alle øvrige Rammeavtale-en leverandør
produkter

Mat og kjøkken

Kontorrekvisita, fritt skolemateriell rammeavtale -en leverandør
m.v.

Rammeavtale-en leverandør
Rammeavtale-en leverandør

Reise

Matvare: Brød og bakevarer
Matvare: Ferskt kjøtt og
kjøttprodukter
Matvarer: Fersk fisk,
fiskeprodukter og sjømat
Drosjetjenester Søgne og
Sogndalen kommune
Turvogntransporttjenester

Reise

Reisebyråtjenester

Rammeavtale en leverandør

Renhold og renovasjon

Tørke og renholdsprodukter

Rammeavtale-en leverandør

Håndverktjeneste
Helse og omsorg
Håndverktjeneste
Håndverktjeneste
Håndverktjeneste
Tolketjeneste
Banktjenester

Murer- og flisleggingstjeneste
Databriller
Blikkenslager
Tømrer
Maler
Tolk
Bank

Rammeavtale - en leverandør
Rammeavtale - en leverandør
Rammeavtale- en leverandør
Rammeavtale- en leverandør
Rammeavtale- en leverandør
Rammeavtale- en leverandør
Rammeavtale- en leverandør

Mat og kjøkken
Mat og kjøkken
Mat og kjøkken
Reise

Rammeavtale-en leverandør
rammeavtale -en leverandør
Rammeavtale-en leverandør

Leverandør (gul=lokal avtale)
Agenda Kaupang AS
Waco forsikringsmegling AS
1. prioritet: Odin prosjekt 2. prioritet:
Inventura AS
Bedrift & Personalpsykologi AS

Rutebileiernes
Standardiseringsaksjeselskap, Gumpen
Auto Vest AS. Bertel O Steen
Kristiansand, Motorforum AS, Smiths
Auto AS, Sørlandets Bilsenter AS, Motor
sør AS
Ahlsell Norge AS
Skarpnes Rør AS
Auralight AS

Ahlsell Norge AS
Neumann bygg AS
Multiconsult AS, Norconsult, Stærk & Co
AS, Sweco AS
Ahlsell Norge AS
Asplan Viak AS

Los AS
Apotek 1 (Apokjeden AS)
Adecco Helse AS, Smart Bemanning AS

Mediq Norge AS
Sharp Business Systems Norge AS
Kjedehuset AS /Nordialog
Østereng IT AS
ECOonline AS

Atea AS
Avform AS
Staples AS

BS Undervisning AS

Norengros Gustav Pedersen AS
Bama storkjøkken AS
Asko Agder AS

Bakehuset AS
Asko Agder AS
Domstein Sjømat AS
Taxi Sør AS
Nettbuss Sør AS
Berg Hansen Reisebureau Agder AS
Norengros Gustav Pedersen AS

Kruse Smith Entrepenør AS
Specsavers Søgne
Agder Ventilasjon AS
Aamodt Bygg AS
Malermester Ernst J Olsen & sønner
Noricom Språktjenester AS
Søgne og Greipstad Sparebank

Detaljinformasjon
Organisasjonsutvikling: Støtte til prosesser for å kunne organisere arbeidet på en optimal måte. Bistand til konkrete
prosjekter eller deler av prosjekter. Som del av et større oppdrag inngår coaching, veiledning og konfliktløsning
forsikringsmegler, forsikringsmegling, forsikringsavtaler, forsikring
Konsulentbistand for rådgivning og gjennomføring av offentlige anksaffelser i henhold til gjeldende regelverk
Coaching, veiledning og konfliktløsningen. Prosesser fortrinnsvis på individnivå, men kan være aktuelt på
gruppenivå
Biler under 3,5 tonn nye og brukt. For alle kjøp av biler som ikke dekkes av de tre obligatoriske rammeavtalene skal
det gjennomføres minikonkurranser

Avtale om levering av VVS-materiell og utstyr.
Betongmateriell til bruk innen vann og avløp
Lysstoffrør, pærer LED mv. Prolongering 1+1 år gjenstår

Støpejernsprodukter til VA- området
Trelast og byggevarer 51% rabatt på hele varegruppen. Elektrohåndverktøy 33% rabatt på hele varegruppen.
Jernvare og håndverktøy 40% rabatt på hele varegruppen. Vinduer og dører 51% rabatt på hele varegruppen.
Detaljprosjektering VA-anlegg bestillingsrutine: minikonkurranse kjøres
VA-utstyr
Avtale med Asplan Viak AS som gjelder mindre utredningsoppdrag innen VA-området

Porteføljeforvaltning av el.energi og tjenester knyttet til rådgivning, fakturering og energiledelse, samt fysisk levering
av kraft
Avtale med Apotek 1 om levering av legemidler (medisiner) og pakking av multidose i alle tilfeller der kommunen er
bestillere.
Tjenestegruppe A Tilkallingsvikarer til enkeltvakter: Adecco Helse AS og Smart Bemanning. Tjenestegruppe B:
Tilkallingsvikarer til enkeltoppdrag: Smart Bemanning. Tjenestegruppe C: Tilkallingsvikarer til ferieavvikling og
vikariater under 6 mnd.: Adecco Helse AS og Smart Bemanning. Bestillingsskjema fylles ut, se intranett for mer
informasjon.
Avtale som dekker alle behov innen medisinsk forbruksmateriell

Kontaktperson hos Nordialog Are Vekterli mob 902 42 580 evt Kristiansand@nordialog.no
Utstyr til bruk i ansattnett inkl. nettverksskrivere til ansatte og elever, utstyr til bruk i elevnett eksl. nettverksskrivere,
samt prosjektorer og interaktive tavler og montering av disse. Rett til unntak fra avtalen i følgende tilfeller:
Muligheter for å kjøpe brukt utstyr til elevnettet og gaver som gis til elevnettet.
Avtalen gjelder levering av/adgang til web-basert kjemikalieregister

Nettverksutstyr. Atea fører hele varesortimentet til Juniper, Cisco, HPE/Aruba og Aerohive. I tillegg fører Atea
nettverksutstyr og tilbehør fra en rekke andre produsenter.
Eksempelvis: kabler, fiber, UPS, rack og annen infrastruktur som ofte inngår i en nettverksleveranse.
Avtalen gjelder leker og formingsmateriell til alle kommunale skoler, sfo, barnehager, samt andre kommunale
institusjoner
Avtale om levering av kontorrekvisita, fritt skolemateriell, datarekvisita og konvolutter. Toner inngår i datarekvisita,
med unntak av toner til nettverksskrivere som kjøpes inn via rammeavtale for levering av IT-utstyr. Minnepenner
inngår i rammeavtale for IT-utstyr. Det kjøpes også inn kaffe, te, kaffefilter og lignende tilbehør til bruk av ansatte til
små kjøkkenkroker. Ikke obligatorisk kjøp av disse produktene, kan velge å kjøpe hos Asko Agder AS som har
grossistavtale på matvarer.
Avtalen omfatter læremidler dvs. lærebøker, skjønnlitterære bøker, temabøker, oppslagsverk og annen faglitteratur,
samt lydbøker og digitale læringsressurser knyttet til lærebøker.Det er valgt å holde pedagogiske læremidler utover
digitale læringsressurser knyttet til lærebøker, skjønnlitterære bøker, temabøker, oppslagsverk og annen
faglitteratur utenfor denne konkurransen.
Obligatorisk avtale som gjelder all engangsemballasje (pappesker, plastbegre o.a.) og engangsprodukter
(tallerkener, papp-/plastkopper, bestikk, servietter mm) som brukes i cateringvirksomhet eller som enhetene bruker
ved servering og arrangementer.
Avtale om levering av fersk frukt og grønnsaker. Dette inkluderer også ferske grønnsaksblandinger. Sou vide
poteter til Kristiansand kommune inngår ikke i avtalen.
Denne varegruppen favner alle øvrige produkter som ikke inngår i noen av de andre varegruppene, også fjærkre og
vilt. Som del av grossistavtale gjelder tilbud på frossen kjøtt-, fisk- og grønnsakprodukter. Norgesgruppens
Bedriftskort - Formål er mindre matvarekjøp når bestilling via ekstern nettbutikk i ehandel ikke er hensiktsmessig.
Kan brukes i butikkene Kiwi, Joker, Meny, Ultra, Storcash i Sørlandsparken.
Brød og bakevarer
Avtalen gjelder ferske kjøtt- og farseprodukter av kjøtt. Som kjøtt regnes ikke fjærkre og vilt
Fersk hel og stykket fisk, bearbeidede fiskeprodukter, samt alle former for sjømat
Drosjetjeneste for Søgne kommune, vær obs på at det finnes egen avtale på busstransport som kan benyttes
dersom dette er bedre egnet (se avtale Turvogntransport-tjenester)
Gjelder busstransport ved tilfeldige oppdrag når vanlig rutebuss ikke kan benyttes, eksempelvis en skoleklasse som
skal på tur eller en arbeidsgruppe som skal på befaring (nb inne i siste opsjonsår)
Reisebyråtjenester, fly, hotell, etc opprett egen bruker på Berg-Hansen. Spørsmål og brukerveiledning login kan
stilles til nina.ardal@sogne.kommune.no fom 06.05.2016
Obligatorisk avtale som dekker alle produkter som brukes til tørk og renhold.
Tørkeprodukter omfatter primært håndsåpe, dusjsåpe, hånddesinfeksjon, tørkeruller, papirhåndklær og toalettpapir.
Renholdsprodukter omfatter primært kluter, mopper, pads, naler, alle typer vaskemiddel, også maskinoppvask
(kjøkken) maskinvask (klær/tøy).
Obligatorisk avtale som dekker alle produkter som brukes til tørk og renhold. Tørkeprodukter omfatter primært
håndsåpe, dusjsåpe, hånddesinfeksjon, tørkeruller, papirhåndklær og toalettpapir. Renholdsprodukter omfatter
primært kluter, mopper, pads, naler, alle typer vaskemiddel, også maskinoppvask (kjøkken) maskinvask (klær/tøy).

Murer- og flisleggingstjeneste fom 21.06.16, 1+1
Avtale om databriller, bestilling kun ved utfyllt rekvisisjonsskjema fra arbeidsgiver i Søgne kommune
Diverse blikkenslagertjenester fom 24.06.16
Diverse tømrertjenester gjeldende fra 15.06.16
Diverse malertjenester gjeldende fra 27.06.16
Tolketjenester (rammeavtale med partene Songdalen, vennesla, lillesand og Birkenes, Svein Lohne har vært ansv for anska
Bankforbindelse - konti - drift fra 01.09.2014

utløpsdato Mail egen kommune
31.12.2016 inga.fjeldsgaard@sogne.kommune.no
30.04.2017
31.07.2017
31.12.2017

11.09.2017

30.09.2017
30.09.2017
20.10.2016

30.09.2017
01.11.2016
31.07.2017
30.09.2017
31.07.2017

31.12.2016
31.12.2016
01.03.2017

30.09.2017
14.02.2018
30.06.2017
31.12.2016

09.01.2018

31.03.2018

30.04.2017
31.12.2016

31.12.2017

31.07.2017

31.08.2017
30.04.2017

30.04.2017
30.04.2017
31.08.2017
31.12.2016
10.11.2017
06.05.2018
30.09.2017

21.06.2018
15.05.2017
24.06.2018
14.09.2018
26.06.2018
12.07.2018

Merknad
Alle bestillinger skal gå gjennom Inga Fjeldsgård tlf 979 90 362

Bestillinger foregår i leverandørens nettbutikk på tildelt kundenummer. For ytterligere informasjon se kommunens intranett f
Ytterligere info om avtale og produkter finnes på intranett

Henviser til avtale på intranett for mer informasjon.

Kontaktpunkt for bestilling av service Tlf 38 10 30 20

Ytterliger info om avtale og produkter finnes på intranett

2 års varighet med mulighet for opsjon 1+1

Leverandør kontaktperson: Pål Le Page plp@kruse-smith.no
2 års varighet form 15.05.15, opsjon 1+1
2 års varighet med mulighet for opsjon 1+1
2 års varighet med mulighet for opsjon 1+1
2 års varighet med mulighet for opsjon 1+1
2 års varighet med mulighet for opsjon 1+1
3 års varighet med mulighet for opsjon 1

