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Nyhetsbrev – Innkjøp 
Informasjon om avtaler, bestillinger og faktura                                 

Dette er et nyhetsbrev fra Seksjon for innkjøp som sendes til alle bestillere. Vi 
informerer her om nye avtaler, endringer i eksisterende avtaler og informasjon om 
bestillingssystem og fakturering. 
 
Innkjøpersamling 
Seksjon for innkjøp arrangerer informasjonsmøte for alle bestillere og fagbestillere 
tirsdag 27. november før lunsj i Egget på Studentsenteret. Program kommer senere. 
 
Ny avtaleportal med oversikt over avtaler 
UiB har inngått avtale om nytt verktøy for konkurransegjennomføring og 
avtalehåndtering. Fullstendig oversikt over alle avtaler får du nå på ny avtaleportal. 
Avtaler som ble inngått før sommeren vil også ligge i den gamle avtaleportalen.  

Den nye portalen fungerer for alle som er på UiBs nett (ingen innlogging). Her finner 
du informasjon om avtalene, hvem som er leverandør, bestillingsrutiner og annen 
informasjon. Priser og kontraktsdokumenter er ikke tilgjengelig her, men kan mottas 
på forespørsel til avtaleansvarlig ved Seksjon for innkjøp. 

Rammeavtalen for reisebyråtjenester – G Travel 
Som kjent har UiB ny reisebyråleverandør. G Travel har dessverre opplevd 
datainnbrudd i sommer og har derfor blant annet hatt problemer med å motta 
epost. Nå skal alt fungere som det skal, og reiseportalen fungerer slik at man nå kan 
bestille vanlige reiser online på https://gto.softinventor.com/login/gtravel. 

Husk feide pålogging (vanlig brukernavn og passord).  

Ved bestilling av reiser blir det lagt til et lite gebyr ved hver bestilling, se 
avtaleportalen for prising av ulike tjenester. UiB betalte også gebyr i forrige avtale 
som var med Berg-Hansen AS, men da med en årlig avgift som ble belastet 
Økonomiavdelingen. Denne løsningen er ikke mulig med den nye avtalen som 
Statens innkjøpssenter har inngått. Her er det i stedet gebyr per bestilling. 

UiB kredittkort til bruk ved reiser 
Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om kredittkortet EuroCard. Dette er et 
kredittkort med firmaansvar som utstedes i den ansattes navn uten årsavgift. Kortet 
benyttes bare til reiserelaterte utgifter i jobbsammenheng. Kortet kan ikke brukes til 
private kjøp. Faktura sendes til og betales av kortinnehaver. Mer info her: 
https://www.uib.no/foransatte/107153/kredittkort  
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Informasjon om avtaler, bestillinger og faktura 

Kjøp av møbler – ny rammeavtale 
UiB har etablert ny rammeavtale for kjøp av møbler (ANSK-3015-18). Avtalen gjelder fra 24.09.2018. Avtalen har 
3 leverandører som alle leverer samme produktspekter. De tre leverandørene er Kinnarps, Lindbak og Input 
Interiør (tidligere EFG+Hov Dokka). 

Møbelkjøp under 100 000 
Dersom møbelkjøpet koster under kr. 100.000,- eks. mva., står dere fritt til å velge blant våre 
rammeavtaleleverandører og dere tar kontakt direkte med en av de tre leverandørene. Bestilling gjøres i 
Basware PM gjennom katalogbestilling eller som fritekstbestilling. Katalog blir opprettet i løpet av 
oktober/november. 

Møbelkjøp over 100.000 
Dersom innkjøpet totalt antas å koste over kr. 100.000,- eks. mva., må brukermiljøet ta kontakt med 
Interiørgruppen ved EIA for videre veiledning: prosjekt@eia.uib.no. Det er ikke anledning til å dele opp innkjøpet 
med den hensikt å komme under beløpsgrensen. 

Ny rammeavtale tekniske og medisinske gasser, spesialgasser 
Universitetet i Bergen har fra 1. september ny avtale med Praxair om levering av tekniske og medisinske gasser 
samt spesialgasser (ANSK-0027-18). Avtalen gjelder også Uni Research. Se informasjonsskriv på ny avtaleportal. 

Ny rammeavtale på ultrafrysere (-86 grader celsius) 
UiB har inngått rammeavtale med Lab-tec laboratorieutstyr AS om levering av ultrafrysere (ANSK-3041-18). 
Avtalen gjelder utvalgte modeller av Panasonic ultrafrysere.  

• Ultrafryseskap: 500 liter nettovolum, 700 liter nettovolum  
• Ultrafryseboks: 500 liter nettovolum  

 
Det kan også bestilles innredning til frysere dersom det er behov for det. For mer informasjon og brosjyrer se vår 
nye avtaleportal.  

Ny rammeavtale hansker, PVU og bekledning (lab og klinikk) 
UiB har inngått rammeavtale med VWR International om levering av hansker og personlig verneutstyr (PVU) 
(ANSK-3018-18) til bruk for studenter og ansatte med laboratorier og klinikk som sin arbeidsplass, samt 
veiledning i bruk av produktene. Avtalen gjelder fra 1. oktober 2018, og omfatter også Uni Research.  Bestilling 
gjøres via VWR sin eksterne katalog i bestillingssystemet. Avtaleprodukter vil komme øverst i søkelisten og er 
merket.  

Arbeidstøy, hansker og PVU som ikke er til bruk i laboratorier og klinikk, omfattes av egen rammeavtale med 
Tools AS (ANSK-2465-16). Merk videre at det er ikke inngått avtale for levering av tekstilbekledning til 
laboratorier og klinikk. Enhetene står derfor fritt i valget av leverandør av tekstilbekledning til laboratorier og 
klinikk. Ved større innkjøp av tekstilbekledning til verdi over 100.000 ekskl. mva, må Seksjon for innkjøp 
kontaktes for gjennomføring av konkurranse.    

Vi minner ellers om… 
at alle kjøp av varer og tjenester skal gå gjennom bestillingssystemet PM og at Seksjon for innkjøp kontaktes ved 
alle planlagte kjøp over NOK 100 000,- eks. mva som ikke dekkes av en rammeavtale. 
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