
Kontorsmateriel 



Omfattning - 11 produktkategorier 

1. Skrivbordsartiklar 

2. Pennor 

3. Block 

4. Arkivering, förvaring, sortering 

5. Almanackor, planering, konferensmaterial 

6. Post, emballage, kuvert 

7. Kontorsmaskiner och tillbehör 

8. Batterier och elartiklar 

9. Kopieringspapper - max en halv pall (24 kartonger A4) per månad och 
beställande enhet (kontor/leveransadress)  

10. Datortillbehör 

11. Ergonomiska produkter 

 

 

 



Avtalsperiod 

 

• 2015-08-22 – 2016-08-22 

• Förlängning kan uppgå till högst 
36 månader 

 
 
 

 



Ramavtalsleverantörer 

• Rangordnad nr 1 –  
Staples Sweden AB 
 

• Rangordnad nr 2 –  
Office Depot Svenska AB 
 

• Rangordnad nr 3 –  
Lyreco Sverige AB 

 

 



Avropsordning 

Rangordnat ramavtalsområde 

 

• Avrop sker genom att myndighet 
i första hand kontaktar den 
ramavtalsleverantör som har 
plats 1 i rangordningen. 

 

• Om inte ramavtalsleverantör 
rangordnad som nr 1 kan 
leverera har myndighet rätt att 
kontakta nästkommande 
ramavtalsleverantör i 
rangordningen. 

 
 

 



 

Information på avropa.se 

 



Ramavtalsinformation 



Stöddokument på avropa.se 

• Vägledning 

• Blankett för anmälan om avrop 

• Avropsblankett (för avrop via e-

post)  

• Ramavtal för respektive 

leverantör inkl. allmänna villkor 

• Prislistor (Bilaga Prislista) 

• Lista på orter för skåpservice 

 

 

 



Omfattning – Offererade varor 

• Leverantörernas offererade varukorgar i upphandlingen. 
 

• Består av ca 750 varor som leverantörerna prissatt och refererat mot 
sina artikelnummer. 
 

• Dessa varor utgör ca. 80 procent av det totala värdet som såldes av 
Staples under ett år (okt 2013 - sept 2014) enligt redovisad statistik 
från gamla ramavtalet. 
 

• Utgör Bilaga Priser till respektive ramavtal. 
 

• Ska vara lagerhållna varor med leveranstid på två dagar. 

 

 

 



Omfattning – Offererade varor 



Omfattning – Offererade varor 

• Uppdatering av Bilaga Priser kan ske en gång per kvartal. 
 

• Utbytt vara ska ersättas med likvärdig vara till högst samma pris som 
den ersatta varan hade. 
 

• Ramavtalet reglerar inte något ”övrigt rabatterat sortiment”. Varor i 
varukorg ska täcka det normala behovet . 
 

• Om det finns behov av kontorsmaterielvaror som inte ingår i 
varukorgen, ingår inte detta i ramavtalet. Myndigheten får upphandla 
detta separat.   
 

 

 

 

 



Skåpservice – ”normalt 

kontorsförbrukningsmateriel” 
• Ska tillhandahållas till samtliga myndigheter som har verksamhet på 

orter angivna i bilaga till ramavtalet. 

• Avgift på 500 SEK per besök och leveransadress (även om flera skåp) 

• Myndighet och leverantör kommer överens om t.ex.: 

o Tidsperiod 

o Hur ofta påfyllning av varor ska ske 

o Antal skåp/förråd som ska fyllas på per leveransadress 

o Vilket sortiment som tjänsten ska omfatta 

o Hur varor ska märkas och vilken plats respektive vara ska ha i skåp/förråd 

o Om leverantören ska packa upp och plocka in varorna  

o Om leverantören ska inventera och följa upp varors omsättningshastighet  

 

 

 



Sätt att avropa 

Avrop kan göras via: 

• Webbutik. 

• E-handelssystem (inköpssystem). 

• E-post - via avropsblankett som finns på www.avropa.se under 
”Gemensamma dokument” som skickas till leverantörens 
funktionsbrevlåda. 

• Telefon (bör vara registrerad som kund först). 

• Använd Blankett anmälan om avrop som finns på 
www.avropa.se  för att anmäla vald beställningsrutin till 
Leverantören. Är en typ av leveransavtal. 

 
 

http://www.avropa.se/
http://www.avropa.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrzwIbpk8YCFYapcgodJ7sADg&url=http://driva-webshop.se/tag/webbutik/&ei=peF_VbqNAYbTygOn9oJw&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNFro_me2boOLuqcL_Zdd4XQNsiN7w&ust=1434530556075042


Blankett anmälan om avrop - 

leveransavtal 



Webbutik 

• Avropsberättigad ska kunna  

o logga in med sina kontouppgifter 

o söka på artikelnummer, artikelnamn, varugrupp 

o filtrera på varugrupp 

o se varje vara med namn, beskrivning, nettopris, bild och ev. 
miljömärkning. 

o se orderhistorik, leveransstatus, fakturor. 

 

• ”Särskild del” för offererade varor (dvs. Bilaga priser) senast 22/11 för 
leverantör nr. 1. Offererade varor ska märkas som ”ramavtalsvaror”.  
 

 



Webbutik 

• Ramavtalsartiklar är markerade 
 med en blå prick. 

• Ska visas överst vid sökning 



E-handel  och e-faktura 

• Leverantörerna ska medverka vid införande av stöd för elektroniska 

beställningar. 

• Ska stödja format och affärsprocesser enligt SFTI.  

• I första hand SFTI affärsprocesser 6.1/6.3 och 6.5.3 (avrop från 

produktkatalog eller från webbutik ”punch-out”). 

• Varje vara ska visas med namn, beskrivning, nettopris, bild, ev. 

miljömärkning och märkning av ”ramavtalsvaror”. 

• Oavsett typ av beställning ska e-faktura ska kunna erbjudas. 

• Myndigheten avgör om ytterligare sortiment förutom offererade varor 

får ingå i katalog som skickas till e-handelssystem. Får i så fall inte 

märkas som avtalsvaror. 

 

 

 
 



Orderbekräftelse 

• En skriftlig orderbekräftelse ska 

skickas till avropande myndighet 

snarast efter att beställning 

gjorts. 

 

• Orderbekräftelsen ska minst 

innehålla uppgift om avropade 

varor och leveransdag. 

 



Priser och frakt 

• Nettopris för offererade varor i 

resp. leverantörs Bilaga Priser.  

• Priser på offererade produkter 

justeras enl. KPI en gång per år. 

• För leveranser med ett totalt 

ordervärde över 500 SEK per 

order ska ingen fraktavgift 

debiteras. 

• Ingen fraktavgift för skåpservice. 

• Den för avroparen billigaste 

fraktmetoden ska användas. 

 



Leverans och leveranstid 

• Leverans ska ske ”levererat förtullat”, DDP, Incoterms 2010 till angiven 

slutdestination inom Sverige. 

• Varor ska kostnadsfritt bäras in till angiven plats (t.ex. godsmottagning, 

reception eller officiell entré). 

• Leverans ska göras inom 2 arbetsdagar för lagerhållna varor 

(offererade varor i bilaga Priser). 

• Fasta leveransdagar kan överenskommas med leverantören. 

• Samtliga leveranser ska kvitteras av myndighet vid mottagandet och 

eventuella skador på ytteremballage ska noteras på kvittensen. 

• Om leverans sker på pallar så ska leverantören återta pallen utan extra 

kostnad om myndighet önskar. 

 

 



Kontrakt 

• I och med att avrop sker 

upprättas ett kontrakt. 

Kontraktet reglerar det rättsliga 

förhållandet mellan parterna för 

den avropade produkten. 

• Ett kontrakt kan vara av enklare 

slag (t ex. elektronisk beställning 

via nätbutik/e-handelssystem 

tillsammans med 

avropsbekräftelse). 

• Allmänna villkor i ramavtalet 

reglerar alla avrop som görs. 



Kundtjänst och kundstatistik 

• För support, rådgivning, reklamationer, avropsförfrågningar. 

• Ska kunna nås via telefon och e-post mellan 08.00 och 17.00 varje 
helgfri vardag året runt. 

• Ska ha en funktionsbrevlåda (finns på avropa.se för resp. leverantör). 

• Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik avseende 
myndighetens avrop (per kundkonto). 



Avvikelse från rangordning 

Myndighet ska i första hand avropa från den leverantör som är 

rangordnad som nr. 1, men kan gå vidare till nästkommande 

ramavtalsleverantör i rangordningen: 

• Om leverantör inte har besvarat avropet alternativt inte har återkommit 

med avropsbekräftelse inom reglerad tid (snarast). 

• Om leverantör inte kan tillhandahålla efterfrågad vara/tjänst inom 

reglerad leveranstid (2 arbetsdagar). 

• Om leverans av vara försenats med mer än 2 arbetsdagar (rätt till 

avbeställning). 

• Om leverantör är satt i karantän av SIC (väsentliga brister vid 

upprepade revisionstillfällen). 

 
 

 

 

 

 

 



Avvikelse från rangordning - forts 

• Om avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att 

avropsberättigad tidigare hävt eller sagt upp ett kontrakt och detta 

beror på leverantören.  

• Om det vid minst tre (3) tillfällen under en sexmånadersperiod skett en 

vitesgrundad leveransförsening. Myndighet får då under tolv (12) 

månader vända sig till leverantör som är rangordnad som nr 2. De tolv 

(12) månaderna räknas från datum för avropsförfrågan till leverantör nr 

2. 

 
 

 

 

 

 

 



Frågor 



Kontaktuppgifter 

Ulla Karin Josefsson 

Ramavtalsansvarig 

08 – 700 06 46 

ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se 

 

 

 



Välkommen att kontakta oss 

• För frågor om specifika ramavtal, se avropa.se, alt. kontakta 

ramavtalsförvaltare. 

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär:  

08-700 07 70,  ramavtalsservice@kammarkollegiet.se 

• avropa.se 

• kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral 

 

Vid övriga upphandlingsfrågor:  

• Ett samlat upphandlingsstöd finns på Upphandlingsmyndigheten. 

 

 

 



Tack! 


