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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

1 Inledning 

Denna vägledning har tagits fram för att vara ett stöd för avropsberättigade 

myndigheter/organisationer och ramavtalsleverantörer vid avrop från 

ramavtalen gällande Gåvokort.  

 

På webbplatsen avropa.se finns Ramavtalets Huvudtext, Allmänna villkor och 

ALOS05 publicerade och utöver dessa samt Vägledningen finns där även en 

kravkatalog att använda som stöd vid kravställning. På avropa.se finns kontakt-

uppgifter till Statens inköpscentral. 

Vägledningen innehåller rekommendationer från Statens inköpscentral. 

Avropets omfattning och komplexitet avgör i vilken grad vägledningen är 

tillämplig. Vägledningen uppdateras kontinuerligt och det är alltid den senaste 

publicerade versionen på avropa.se som är gällande. 

 

2 Avropsberättigade 

Ramavtalen för Gåvokort kan nyttjas av statliga myndigheter under regeringen 

samt andra statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt.  

 

I denna vägledning används även begreppet kund och avser då alla 

myndigheter som är avropsberättigade på ramavtalsområdet. 

 

 

3 Ramavtalsleverantörer 

Ramavtalsleverantörer på detta ramavtalsområde: 

 Avtalsnummer. 

Supékort Sweden AB   96-5-2013:006 

Prendo AB  96-5-2013:007 

MER i Textil & Reklam Östersund AB  96-5-2013:008 

 

I denna vägledning används begreppet leverantör och avser då samtliga 

ramavtalsleverantörer inom ramavtalsområdet. 

 

3.1 Underleverantörer 

En underleverantör är ett företag som bistår ramavtalsleverantören med att 

utföra åtaganden inom ramavtalsområdet, t.ex. samarbetspartner som 

producerar gåvokort.  
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

Ramavtalsleverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer följer de 

villkor och förutsättningar som anges i ramavtalet och ansvarar för dennes 

arbete som för eget arbete.  

En underleverantör kan inte lämna avropssvar eller teckna kontrakt med en 

kund. 

 

4 Övergripande information om 
ramavtalsområdet 

Nedan följer en beskrivning av ramavtalsområdets omfattning och den 

avropsordning som gäller vid avrop. 

 

4.1 Ramavtalens giltighetstid 

Ramavtalen avseende Gåvokort är giltiga fr.o.m. 2014-05-12  t.o.m. 2018-05-

11. Ramavtalen är maximalt förlängda.  

 

4.2 Kvalificering av leverantörer  

Ramavtalsleverantörerna har i upphandlingen kvalificerat sig genom att: 

- De uppfyller kraven på att det inte föreligger uteslutningsgrund 

avseende LOU (Lagen om offentlig upphandling) 10 kapitlet, 

paragrafer 1 och 2. 

- De är registrerade i aktiebolags-, handels- eller liknande register och 

innehar F-skattebevis. 

- De fullgör sina åtaganden och skyldigheter avseende skatter och sociala 

avgifter. 

- De uppfyller en ekonomisk ställning med rating lägst 40 enligt Credit 

SAFE ratingklasser. 

- De förfogar över resurser, kapacitet och förmåga som krävs för att 

kunna leverera Gåvokort i enlighet med krav i upphandlingen. 

- De har redovisat referenser inom området. 

 

Underleverantör, som ramavtalsleverantör eventuellt anlitar under 

ramavtalsperioden ska inte vara föremål för sådana omständigheter som anges i 

10 kap. 1 och 2 §§ LOU.  

 

4.3 Omfattning  

Ramavtalsområdet omfattar gåvokort med urval från ett brett sortiment av 

produkter och upplevelser. En del av sortimentet finns beskrivet i produkt- och 

upplevelsebilagor på leverantörens sida på avropa.se. 



 

Statens inköpscentral 

 

 

 

VÄGLEDNING 

 

Sid 5 (15) 

 

2017-11-08 

  

  

  
 

 

 

Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

4.4 Produktområden  

De valbara produkter/upplevelser som gåvokort inom ramavtalsområdet kan 

omfatta presenteras i t.ex. katalog/produktblad eller via hänvisning till 

webbsida från respektive leverantörs webbplats. Länk till leverantörernas 

webbplatser finns på avropa.se. 

 

Ramavtalet omfattar sortiment enligt nedan: 

 

Gåvokort – ett brett sortiment av produkter och upplevelser inom ett flertal 

områden som t.ex. sport/fritid, kök/hem, bok-tidningspaket. Med brett 

sortiment menas även tillgång till produkter av hög kvalitet från välkända 

fabrikat, samt stor variation av upplevelser från välkända företag inom 

området. 

 

Transformativ lösning gåvokort 

Leverantör kan på förfrågan istället för en produkt erbjuda en annan lösning 

som valbar gåva t.ex. istället för en bok i pappersform erbjuda en e-bok. 

 

4.5 Tjänsteområden  

Tjänster inom ramavtalsområdet presenteras på respektive leverantörs 

webbplats. Länk till leverantörernas webbplatser finns på avropa.se. 

 

Ramavtalet omfattar tjänster enligt nedan: 

Utformning/layout– Gåvokort kan på begäran ges viss utformning/layout 

utifrån myndighetens behov.  

 

Tilläggstjänster – leverantören kan erbjuda t.ex. kuvertering, frankering och 

distribution av gåvokort samt även frakt för ev. produkter som skickas till 

mottagare efter val från utbud på gåvokort. Leverantör kan även ge råd om 

lämpligt gåvokortsinnehåll utifrån kundens beskrivning. 

 

4.6 Priser  

Alla former av kampanjrabatter och/eller andra liknande rabatter från 

ramavtalsleverantören ska alltid komma kund tillgodo fullt ut, om detta medför 

lägre priser än vad som avtalats. 

 

Kostnader för följande fyra tilläggstjänster, startkostnad för personlig hälsning, 

kuvertering/frankering/distribution och frakt av gåva, per styck, till mottagare 

inom Sverige är för samtliga tre ramavtalsleverantörer angivna till noll (0) 

SEK. 
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

Gåvokort som är avsedda som t.ex. julgåva ska under var tid följa 

Skatteverkets regler avseende marknadsvärde för att betraktas som skattefri 

förmån (2017: 360 SEK exkl. moms, 450 SEK inkl moms). 

 

Gåvokort med andra varu/upplevelsevärden kan erbjudas av leverantörerna. 

 

4.7 Avropsordning 

För detta ramavtalsområde gäller en kombination av fastställd rangordning och 

förnyad konkurrensutsättning beroende på antal gåvokort som omfattas av 

avropet (se tabell nedan).  
  
 
Volym Antal 
Gåvokort 

 
Rangordning 

Förnyad 
konkurrensutsättning 

<=100 Ja Nej 

>100 
 

Nej Ja 

 

Rangordning 
Vid avrop av gåvokort upp till 100 st gäller fastställd rangordning.  

En rangordning innebär att avropsförfrågan ska ställas till den först rankade 

leverantören. Rangordningen mellan leverantörerna framgår på avropa.se. 

 

Se punkt 5.2.1 i Vägledningen om när avropsförfrågan kan gå vidare till den 

leverantör som är rankad tvåa/trea enligt rangordningen. Observera att 

avropsförfrågan inte får ändras eller förvanskas i sådana fall. 

 

Förnyad konkurrensutsättning 
Vid avrop som omfattar fler än 100 gåvokort gäller förnyad 

konkurrensutsättning. Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning ska 

kunden skicka en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till samtliga leverantörer 

inom ramavtalsområdet. 

 

 

4.8 Avropsblankett/stöddokument för avrop 

Statens inköpscentral tillhandahåller avropsblanketter som kan användas vid 

avrop från ramavtalen. Avropsblanketterna finns publicerade på 

www.avropa.se. Om en myndighet väljer att göra sin avropsförfrågan med 

hjälp av en sådan blankett, måste myndigheten specifikt ange att leverantören 

ska lämna avropssvar i avropsblanketten om detta ska vara bindande för 

leverantören.  

 

file:///C:/Users/AnIsberg/Desktop/Vägledningar,%20april%202014/Vägledning%20Per-Erik%20&/www.avropa.se
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

5 Genomförande av avrop 

5.1 Steg 1 – Utformning av avropsförfrågan 

Inför avrop från ramavtalen bör en behovsanalys göras för att fastställa vilka 

produkter/upplevelser inom ramavtalsområdet som myndigheten har behov av.  

 

Behovsanalysen och den information som ev. inhämtats från leverantörerna 

används som underlag i avropsförfrågan. För leverantörerna blir det enklare att 

lämna ett optimalt svar på er avropsförfrågan om behovet är tydligt definierat 

och kravbilden är preciserad, vad avser t.ex. volym/kvalitet och funktion.  

 

5.1.1 Dialog med leverantörerna 

Innan avropsförfrågan skickas ut kan kund, vid behov, föra en dialog med 

leverantören/erna. Detta görs enklast genom att kunden översiktligt beskriver 

nuläget och behoven samt ber leverantörerna beskriva om de kan leverera de 

produkter/upplevelser som beskrivits.  

 

Det är viktigt att samtliga ramavtalsleverantörer likabehandlas i dialogen i de 

fall där förnyad konkurrensutsättning kommer att ske. Genom dialogen kan 

förmågan att leverera säkerställas och kunden får värdefull information om 

vilka möjligheter som finns att uppfylla behovet.  
 

Vid oklarheter om t.ex. någon viss produkt eller upplevelse ingår i 

leverantörernas utbud kan kunden för förtydligande ställa en enkel fråga eller 

en RFI (request for information) innan avropet genomförs. 

 

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska samtliga leverantörer inom aktuellt 

område tillfrågas, även om alla inte uppgivit att efterfrågade 

produkter/upplevelser ingår i deras utbud. 

 

5.1.2 Avropsförfrågans innehåll 

Avropsförfrågan i förnyad konkurrensutsättning bör innehålla nedanstående 

uppgifter.  Vid avrop enligt rangordning kan relevanta delar ur nedanstående 

användas i avropet: 

 Uppgift om vilket ramavtalsområde som avses.  

 Myndighetens referens- eller diarienummer på avropet. 

 Namn, adress- och kontaktuppgifter hos avropande myndighet. 

 Beskrivning av de produkter och/eller tjänster som avropas och 

vilka volymer som avses. 

 Leveranstid, tidplan eller önskad leveransdag.  
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

 De krav som myndigheten ställer på avropade 

gåvokort/produkter/upplevelser. Se Kravkatalogen angående vilka 

krav som kan ställas.  

 Beskrivning av den utvärderingsmodell som tillämpas, inklusive 

viktning av tilldelningskriterier, som kommer att användas vid 

tilldelning av kontrakt. 

 Hur eventuella kompletterande frågor på innehållet i 

avropsförfrågan hanteras. 

 Avropssvarets giltighetstid.  

 Tidpunkt när avropssvar ska vara inlämnade. 

 Kontraktsutkast alternativt information om kontraktets giltighetstid 

(avtalsperiod), eventuella optioner och förlängningsklausuler. 

 Om relevant för myndigheten; krav på elektroniska 

dokument/fakturor. 

Nedan ges exempel på uppgifter som en avropsförfrågan kan innehålla:  

 En kort allmän beskrivning av den verksamhet som myndigheten 

bedriver. 

 Syftet och målsättningen med avropet. 

 Målgrupp och ev. tema. 

 Eventuell beskrivning av hur uppdraget ska levereras och 

redovisas. 

 

 

5.1.3 Tips inför avropsförfrågan 

 

Avropets omfattning 

Ett gåvokort omfattar normalt ett antal produkter/upplevelser som mottagaren 

av gåvokortet kan välja mellan. Ramavtalet begränsar inte antal valbara 

produkter/upplevelser per område eller kort. I Kravkatalogen framgår att ska 

och bör-krav kan ställas på t.ex. antal och/eller typ av produkter, förmåga 

att leverera efterfrågade produkter samt antal och/eller typ upplevelser. 

 

Det är den avropande myndigheten som avgör vilka produkter/upplevelser som 

ska vara valbara för mottagaren av gåvokortet. 

 

 

Skälig tidsfrist 

Ange i avropsförfrågan när avropssvar senast ska ha inkommit. Komplexa 

avrop kräver längre svarstid än ett avrop av standardiserade produkter/ 

upplevelser. 
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

  

Avrop av gåvokort omfattar inte endast produkten ”gåvokort” vilken ska 

levereras inom den tid kunden begärt i sin avropsförfrågan, utan även det som 

är valbart via gåvokortet. Gåvor som är katalogprodukter/upplevelser kan 

levereras snabbare än specialtillverkningar/specialupplevelser. Det kan även 

vara så att leverantörerna ska ha tid att t.ex. visa en gåvokorts-prototyp eller 

lämna varuprover/referensmaterial för kontroll. 

 

Från två veckor upp till fyra månader kan vara skälig tid beroende på behov 

och volym. Är du osäker så fråga leverantörerna innan du skickar 

avropsförfrågan. 

 

Förpackningar/emballage/pall 

Produkter som valts från gåvokort ska levereras i ändamålsenliga 

förpackningar. Förpackning och emballage ska ingå i priset.  

 

5.1.4 Kravställning 

Ange krav och önskemål på avropade gåvokort och de produkter/upplevelser 

som gåvokortet omfattar, tydligt och detaljerat avseende t.ex. kvalitet och 

funktion. Utformningen av avropet får inte syfta till att endast en leverantör 

kan svara eller uppfylla behovet, i det fall att avropet sker med förnyad 

konkurrensutsättning. Alla krav som ställs i avropsförfrågan ska ha direkt 

koppling till det aktuella kontraktsföremålet. 

 

I avropsförfrågan kan krav ställas antingen som obligatoriska krav (ska-krav) 

eller utvärderingskrav (bör-krav) beroende på kundens behov.  

 

Se Kravkatalogen för information om de krav som kan ställas. Se även 

Ramavtalets Allmänna villkor om vilka krav som ställdes i upphandlingen och 

därmed inte behöver kravställas i avropet. 

 

Var tydlig med vilka leveranser eller vilket resultat ni förväntar er. Tänk på att 

i behovsanalysen beräkna och i avropsförfrågan ange det uppskattade samlade 

behovet av gåvokort (med ingående valbara produkter och upplevelser) under 

hela kontraktstiden i det fall avropet avser ett kontrakt över längre tid.  

 

Leverantör bör kunna tillhandahålla t.ex varuprov eller upplevelse-

beskrivningar avseende utbudet på gåvokortet, i det fall detta efterfrågas av 

kunden i samband med avropet. I det fall det är förenat med en kostnad bör 

leverantören ange detta i avropssvaret.  

 

5.1.5 Tilldelningskriterier 

Vid avrop i förnyad konkurrensutsättning: De kriterier som kommer att ligga 

till grund för tilldelning av kontraktet ska anges i avropsförfrågan. Exempel på 

kriterier: Gåvokortsutformning, leveranstider för gåvokort respektive vald 
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

gåva, produkt- och/eller upplevelsebredd i erbjudandet samt kvalitet, pris och 

tilläggstjänster. 

 

Kunden beslutar vad som är mest väsentligt i det aktuella avropet och hur 

tilldelningskriterier ska viktas. 

 

För att få likvärdiga anbud att utvärdera efter förnyad konkurrensutsättning där 

pris är 100 % avgörande, är det av vikt att vara noggrann i sin gåvokorts- samt 

produkt- och/eller upplevelsebeskrivning i avropsförfrågan så att avropets 

innehåll inte tolkas olika av leverantörerna.  

 

5.2 Steg 2 – Utskick av avropsförfrågan 

Avropsförfrågan bör vara skriftlig. Statens inköpscentral rekommenderar att 

kunden använder gruppmailfunktionen (sändlista i anslutning till 

ramavtalsområdet) på avropa.se vid avrop med förnyad konkurrensutsättning. 

Ett tips är att begära en bekräftelse från leverantörerna att de har mottagit 

avropsförfrågan.  

Vid avrop genom rangordning kan relevanta delar av punkt 5.1.2 i 

Vägledningen användas.  

 

5.2.1 Avvikelse från avropsordning (rangordning) 

Vid avrop enligt fastställd rangordning ska kunden i första hand kontakta den 

leverantör som har plats ett (1) i rangordningen. I de fall någon av 

omständigheterna nedan är tillämpliga har kunden rätt att avvika från 

avropsordningen och kontakta nästkommande leverantör i rangordning. 

 

Om leverantören: 

 inte har besvarat avropet alternativt inte återkommit med 

ordererkännande inom skälig tid eller enligt avropsförfrågan 

 inte kan tillhandahålla efterfrågad produkt/upplevelse via gåvokort. 

 inte kan leverera efterfrågad produkt/upplevelse via gåvokort enligt 

efterfrågad/överenskommen leveransdag (i den mån angiven 

leveransdag får anses skälig med hänsyn till aktuella 

förutsättningar). 

 inte kan leverera efterfrågad produkt/tjänst via gåvokort i önskad 

kvantitet. 

 avbryter leverans och detta beror på Ramavtalsleverantören. 

 

Om kunden: 

 tidigare hävt eller sagt upp ett kontrakt med leverantören och detta 

beror på leverantören.  
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Vägledning ramavtal Gåvokort 2013 

5.2.2 Avropssvar 

Leverantör ska svara på samtliga avropsförfrågningar och om denne inte kan 

leverera efterfrågad produkt/upplevelse via gåvokort ska skäl för detta anges i 

ett svar till kunden. Om det är återkommande att ramavtalsleverantör avböjer 

att lämna avropssvar bör kunden informera Statens inköpscentral om detta. 

 

När leverantör tilldelas kontrakt ska denne skicka ett ordererkännande till 

kunden inom skälig tid alternativt enligt kunds önskemål på avropsförfrågan. 

Ordererkännandet bör minst innehålla uppgifter om leveransdag för gåvokort, 

datum för val via gåvokort för att utlovad leveransdag för gåva ska kunna 

hållas samt därutöver specifikation, antal och pris. 

 

5.2.3 Avbrytande av avrop/Avropssvar uteblir 

Kunden kan avbryta en avropsförfrågan om det tillkommit omständigheter som 

inte var kända vid tidpunkten för avropet eller om förutsättningarna väsentligt 

har förändrats. Skälen till avbrytandet måste anges och kunna motiveras. 

Meddela samtliga tillfrågade leverantörer att avropet avbrutits. 

 

Om inget avropssvar motsvarar myndighetens krav ska samtliga tillfrågade 

leverantörer meddelas om att kunden inte har för avsikt att teckna kontrakt med 

någon av leverantörerna. Detta bör anges i avropsförfrågan, d.v.s. att avropet 

kan komma att avbrytas vid oförutsedda händelser. 

 

Om det vid svarstidens slut endast har inkommit ett avropssvar, kan kunden 

välja att anta avropssvaret eller avbryta avropsprocessen. 

 

5.2.4 Kommunikation med leverantör under svarstiden 

Leverantör som upplever att det finns otydligheter i avropsförfrågan 

rekommenderas att ställa en skriftlig fråga till kunden. Myndighetens svar på 

frågor som kan betraktas som väsentliga, ska sammanställas och skickas ut till 

samtliga leverantörer.  

 

Svar på frågor ska tillhandahållas inom skälig tid och senast så lång tid innan 

sista dag för avropssvar att leverantörerna har rimlig tid att beakta de nya 

uppgifterna. Detsamma gäller eventuella rättelser i avropsförfrågan. Ange 

datum för när frågor senast får inkomma och när de senast kommer att 

besvaras. 

 

5.2.5 Förtydligande av avropssvar 

Vid oklarheter i leverantörernas avropssvar skickas en skriftlig begäran om 

förtydligande ut. Leverantörernas förtydliganden får inte innehålla nya 

uppgifter/väsentliga förändringar och ska lämnas skriftligt.  
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5.2.6 Sekretess vid avrop 

Avropssvaren får inte öppnas förrän tidsfristen för inlämnande av avropssvar 

löpt ut. Efter att öppnande skett omfattas avropssvaren av absolut sekretess 

vilket innebär att innehållet i dem ska vara hemligt till dess att beslut fattats om 

tilldelning av kontrakt. 

 

En leverantör kan begära att delar i avropssvaret även efter tilldelningsbeslut 

ska omfattas av kommersiell sekretess. En sådan begäran ska bifogas 

avropssvaret och vara väl motiverad. Det är myndigheten som bedömer om 

sekretessbegäran ska godtas, helt eller delvis, när en eventuell begäran om 

utlämnande av avropssvar inkommer.  

 

 

5.3 Steg 3 – Utvärdering av avropssvar 

5.3.1 Förnyad konkurrensutsättning 

När den angivna tidsfristen löpt ut ska avropssvar som inkommit i rätt tid 

utvärderas på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan.  

 

Vid avrop ska grunden för tilldelning av kontrakt vara det ekonomiskt mest 

fördelaktiga. Kontrakt tilldelas den leverantör som har lämnat det för kunden 

bästa avropssvaret på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan.  

 

5.3.2 Presentation och tester 

I det fall att avropsförfrågan avser något mer komplext än en 

standardprodukt/upplevelse (t.ex. urval av speciellt utformade 

gåvor/upplevelser) så har myndigheten möjlighet att be 

leverantören/leverantörerna att de presenterar offererade produkter/ 

upplevelser, alternativt test av t.ex. varuprov som ett led i utvärderingen.  

 

Om denna typ av möte och/eller test sker i samband med och/eller som en del 

av utvärdering av avropssvar så bör mötet dokumenteras och eventuellt 

protokoll undertecknas av båda parterna. 

 

5.3.3 Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslutet ska skickas ut till de leverantörer som lämnat avropssvar.  

Tilldelningsbeslutet ska innehålla uppgift om vilken leverantör som blev 

tilldelad kontrakt, en motivering till beslutet samt offererade priser från 

samtliga leverantörer. Det är lämpligt att vid större avrop bifogar en 

utvärderingsrapport där det kortfattat beskrivs hur utvärderingen gått till.  

 

Om frivillig avtalsspärr kommer att nyttjas ska avtalsspärrens längd alltid 

anges i underrättelsen om tilldelning. 
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5.3.4 Frivillig avtalsspärr (endast vid förnyad konkurrensutsättning) 

Kontrakt kan tecknas direkt efter att tilldelningsbeslut meddelats. För att 

undvika eventuell framtida ogiltighetstalan av kontraktet så kan myndigheten 

istället välja s.k. frivillig avtalsspärr, dvs. att invänta de lagstadgade tio dagarna 

innan kontraktet undertecknas med vinnande leverantör. Skickas inte 

meddelandet om beslut elektroniskt ska avtalsspärren istället vara 15 dagar.  

 

Tiden räknas från och med dagen efter det att meddelande om 

tilldelningsbeslut har skickats. Ange i meddelandet när myndigheten avser att 

teckna kontrakt. Statens inköpscentral vill uppmärksamma om tillämpningen 

av den s.k. söndagsregeln som innebär att tidsfrister som löper ut på en lördag, 

söndag eller annan helgdag förlängs till nästkommande vardag. 

 

 

 

5.4 Steg 4 – Teckna kontrakt 

 

5.4.1 Kontraktets giltighetstid 

Ett kontrakt måste avropas och tecknas inom ramavtalets giltighetstid. 

 

5.4.2 Former av kontrakt 

Oavsett om avropet avser en enstaka beställning (enskilt avrop) eller för 

succesiva beställningar över längre period, ska parterna alltid upprätta ett 

kontrakt efter avslutat avropsförfarande. Kontraktet reglerar det rättsliga 

förhållandet mellan parterna för den avropade leveransen.  

Om kontrakt tecknas för mer än enstaka leverans kan myndigheten succesivt 

beställa från detta under hela kontraktets giltighetstid utan att göra ny 

avropsförfrågan inför varje beställning.  

 

5.4.3 Kontraktsvillkor 

Avtalsvillkoren för ramavtalsområdet återfinns på avropa.se.  

Vid avrop ska Ramavtalet gälla mellan kunden och leverantören.  

Därutöver måste även en specifikation (d.v.s. överenskommen omfattning av 

leveransen samt funktionella och andra krav) upprättas och biläggas kontraktet.  

Avrop avslutas med att ett kontrakt mellan kund och leverantör upprättas, 

avseende gåvokortsutformning/distribution m.m samt avseende de 

produkter/upplevelser som ska kunna levereras efter val från gåvokort. Bilaga 

Allmänna villkor samt ALOS 05 innehåller de villkor som gäller för det 

enskilda avropet. 

 

Om avropsblankett, som publicerats på avropa.se, används kan den biläggas 

kontraktet som specifikation på avropet. Blanketten omfattar en flik för 
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kontraktstecknande som efter båda parters underskrift är möjligt att använda 

som kontrakt.  

 

 

6 Praktiska råd 

 

Giltighetstid och borttappade gåvokort 
Gåvokort ska ha en giltighetstid på minst ett år. Ett borttappat gåvokort ska av 

leverantören spärras och makuleras (via det unika löpnumret) och ersättas med 

ett nytt gåvokort utan kostnad. 

 
Återlämning 
Överblivna gåvokort ska kunna återlämnas inom 60 dagar efter leverans och 

krediteras av leverantören. 

 
Fakturakontroll 
Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får leverantören inte debitera inom 

detta ramavtalsområde. Inga tilläggskostnader får förekomma utan den 

avropande kundens godkännande. 

 

Kontrollera även att ni inte debiteras för någon av de fyra tilläggstjänster som 

beskrivs i avsnitt 4.6. Tilläggstjänsterna har ett tak-pris på noll (0) SEK vid 

rangordnat avrop och får endast vara lägre än noll (0) SEK vid avrop i förnyad 

konkurrensutsättning.  

 

Leverantör ska för varje kundkonto, kunna tillhandahålla statistik avseende köp 

över en viss tidsperiod samt total statistik för en kunds samtliga konton. 

 

Leverans 
I Ramavtalets Allmänna villkor och i ALOS 05 finns information om att 

leveransvillkoret DDP, Incoterms 2010
1
, gäller för leverans till slutdestination i 

Sverige. Emballage ingår i priset.  
 

Leveransförsening 
Leveransförsening och vite regleras i enlighet med ALOS 05 punkterna 7-11.  

Vid tillämpning av punkt 9 i ALOS 05 ska vitessatsen 3 % tillämpas för varje 

påbörjad sjudagarsperiod. Det maximala vitet enligt denna punkt ska vara 20 % 

av värdet av den del av leveransen som till följd av förseningen inte kan tas i 

bruk. Om en försening varar mer än 14 dagar har kund rätt, förutom att erhålla 

vite, att avbeställa produkterna och genomföra ett nytt avrop. Kunden äger då 

även rätt till ersättning för eventuella fördyringar och hanteringskostnader som 

uppstår i samband med det nya avropet. 

                                                 
1
 http://www.incoterms.se/incoweb/incotermsswe.htm 
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Garanti 
Leverantören ansvarar för fel i produkt i enlighet med punkterna 19-24 i 

ALOS 05. 

 

Reklamation 
Om leverans inte överensstämmer med avtalad specifikation eller om fel i 

produkten föreligger, regleras det i enlighet med ALOS 05 punkt 19-24. 

Reklamation ska göras inom skälig tid, men senast tio (10) arbetsdagar, från 

det att felet uppdagats. Vid väsentliga fel kan kund begära omleverans utan 

kostnad enligt punkt 21. 

 

Hävning av Kontrakt 
Hävning av kontrakt vid leveransförsening eller fel i produkt regleras i enlighet 

med punkterna 10-11 och 22 i ALOS 05. Se även Ramavtalets Allmänna 

villkor, publicerad på avropa.se, för ytterligare information.  


