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Björn Wallgren

Förlängning av ramavtal för kort och resekontotjänster

Beslut

Riksgälden beslutar att förlänga gällande ramavtal för kort och resekontotjänster för statliga
myndigheter och statliga affärsverk till den 31 december 2017.

Nuvarande avtal, med diarienummer 2011/2214, löper ut den 31 december 2015 och har en
förlängningsklausul som ger Riksgälden möjlighet att begära förlängning med två år till och med den 31
december 2017.

Ramavtalet är tecknat med följande leverantörer; American Express Services Europe Limited, Diners Club
Nordic AB, Eurocard AB samt The Card Scandinavia AB.

Riksgälden bedömer att ramavtalet fungerar väl och villkoren fortfarande är bra vilket gör att det finns
anledning till att utnyttja förlängningsklausulen.

1 detta ärende har avdelningschefen Jenny Rolling beslutat, efter föredragning av Jan Maarten Dijkgraaf.
1 ärendets beredning har även Björn Wallgren deltagit.
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Riksgäldens ramavtal för kort och resekontotjänster är en del av den statliga betalningsmodellen.
1 enlighet med Statens interbanks uppdrag och övergripande mål ska vi erbjuda myndigheterna
service med hög kvalitet och se till att statens kostnader och risker i verksamheten långsiktigt
minimeras. Det är Riksgäldens bedömning att ovanstående mål uppfylls. Alla tjänster som
leverantörerna erbjuder genom ramavtalen är väl fungerande och det finns anledning att utnyttja
förlängningsklausulen.

I\Ivndigheterna är nöjda och tjänstema är kostnadseffektiva. Alla tjänster inklusive administrativa
kostnader, årsavgifter, valutaväxlingar och kontantuttag m.m. är kostnadsfria. En bättre prisnivå är
svårt att uppnå. De olika ramavtalsleverantörerna erbjuder fyra befmtliga världsomfattande
kortnätverk som skapar tillgänglighet och valfrihet för kunderna på ett tekniskt säkert sätt.

På den traditionella kort-, och resekonto marknaden har ingen större utvecklingen skett sedan
ramavtalet tecknades. Teknik och funktionalitet som levereras i det nuvarande ramavtalet fungerar
väl och upp fyllar kundernas behov.


