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1 Inledning 

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använts i 

ramavtalsupphandling av gåvokort. Det innehåller även krav som kan ställas vid 

avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor hanterats i den 

aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd vid 

avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket. 

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de 

fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde 

på avropa.se. 

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt: 

Kravkatalog 

Kravkatalogen innehåller hållbarhetskrav och villkor som kan ligga till grund för 

kompletteringar och preciseringar vid avrop. Den avropsberättigade kan välja ut och 

formulera lämpliga krav.  

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda 

redan när anbud lämnas in. 

Tekniska krav 

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och 

eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som 

”ska-krav”. 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten 

och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis 

poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och 

upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i 

ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra 

benämningar förekommer.  
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2 Kravkatalog 

Följande krav kan ett avrop kompletteras med 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 

Nedanstående text utgör ett utdrag ur avsnitt 9.1.2.1 Kravkatalog vid förnyad 

konkurrensutsättning – gåvokort i upphandlingsdokumentet. 

Kravkatalog vid förnyad konkurrensutsättning – gåvokort 

Utöver de krav som ställts i upphandlingen, kan avropande myndighet använda 

nedanstående villkor vid avrop av gåvokort genom förnyad konkurrensutsättning. 

Hållbarhet 

Socialt- och miljömässigt hållbara varor. 

Digitala lösningar 

Digitala lösningar för exempelvis distribution och inlösen av gåvokort. 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 

Vad gäller sociala krav på upphandlingsföremålet i kravkatalogen, se ovan punkt. 

3 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende ramavtalsleverantörens miljöarbete. 

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 

hänsynstaganden 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende ramavtalsleverantörens sociala och 

etiska hänsynstaganden. 

Arbetsrättsliga krav 

Inga arbetsrättsliga krav har ställts i kvalificeringsfasen. 
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4 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 

Nedanstående text utgör ett utdrag ur avsnitt 4.1.2 Utbud av gåvokort i 

upphandlingsdokumentet. 

Utbud av gåvokort 

Anbudsgivaren ska erbjuda ett sortiment av gåvokort inom samtliga nedanstående 

kategorier. Vänligen observera att de produkter som anges i den högra kolumnen 

endast är exempel på produkter som kan ingå i respektive kategori samt att 

benämningarna på kategorierna kan vara andra än de som anges nedan. 

Miljö/eco 

Solcellslampor, miljömärkt textil, ekologisk mat. 

Sociala och etiska krav på upphandlingsföremålet 

Inga sociala och etiska krav har ställts på upphandlingsföremålet. 

5 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 

Nedanstående text utgör ett utdrag ur avsnitt 3.4.3 Tilldelningskriterium 3 - Antal 

hållbara produkter i upphandlingsdokumentet. 

Tilldelningskriterium 3 - Antal hållbara produkter 

Detta tilldelningskriterium syftar till att premiera de anbudsgivare som kan erbjuda 

gåvokort som innefattar produkter som är bra ur hållbarhetssynpunkt. Med detta 

avses produkter som är socialt- eller miljömässigt hållbara. På vilket sätt en enskild 

produkt är hållbar kan variera från produkt till produkt. Nedan följer några exempel 

på vad som kan anses vara en hållbar produkt: 

• produkter som är tillverkade av ekologiskt material, 

• produkter som är miljö- eller rättvisemärkta, 

• produkter som är tillverkade av återvunnet material, 

• produkter som har en mindre total miljöpåverkan under dess livscykel 
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De avropande myndigheterna har uttryckt önskemål om att kunna avropa gåvokort 

där gåvomottagare ges möjlighet att välja produkter som är bra ur 

hållbarhetssynpunkt. Med anledning av detta uppmanar Statens inköpscentral 

anbudsgivare att erbjuda gåvokort med så många hållbara produkter som möjligt. 

Anbudsgivare som erbjuder gåvokort med fler än 25 olika hållbara produkter kan 

erhålla ett mervärde i upphandlingen genom att anbudet tilldelas en viss poäng. Fler 

än 50 olika hållbara produkter ger inte något ytterligare mervärde i upphandlingen. 

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 

Inga sociala och etiska hänsyn har ställts avseende tilldelningskriterier. 

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 

Inga arbetsrättsliga hänsyn har ställts avseende tilldelningskriterier. 

6 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 

Nedan informationen är hämtad från avsnitt 7.10.2 Miljökrav och 7.9.3 Rutiner för 

samarbete i upphandlingsdokumentet. 

Rutiner för samarbete  

Ramavtalsleverantören ska använda distansöverbryggande teknik om Statens 

inköpscentral så begär i syfte att minska miljöpåverkan. 

 

Miljökrav 

Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Tjänster kontinuerligt arbeta 

med att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika 

negativ miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och 

slöseri av negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper etc. Detta 

gäller även för Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

 

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 

ramavtalet 
Nedan informationen hämtad från upphandlingsdokumentet avsnitt 7.10.3 Sociala 

och etiska krav. 

 

Sociala och etiska krav 

Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Tjänster kontinuerligt arbeta 
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med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Detta gäller även för 

Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

Ramavtalsleverantören svarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller 

anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för berörd personal, samt motverkande 

av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter. 

 Ramavtalsleverantören ska därmed bl.a. försäkra sig om att ingen så kallad svart 

arbetskraft anlitas för utförande av uppdraget samt förbinder sig att ha rutiner för att 

följa upp detta genom regelbundna kontroller. 

Arbetsrättsliga villkor 

Nedan informationen hämtad från upphandlingsdokumentet avsnitt 7.10.3.1 

Grundläggande rättigheter för arbetstagare. 

Grundläggande rättigheter för arbetstagare 

Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor kontinuerligt arbeta med 

att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Detta gäller även för 

Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

Ramavtalsleverantören ska ha rutiner som innebär att denne aktivt verkar för att 

grundläggande arbetsvillkor respekteras i leverantörskedjan. 

Varor som levereras under Ramavtalet ska vara producerade under förhållanden som 

är förenliga med: 

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 

- ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, 

föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 

- FN:s barnkonvention (artikel 32) 

- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet 

- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd 

som gäller i tillverkningslandet 

- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet 

- FN:s deklaration mot korruption 

Ramavtalsleverantören ska, på Statens inköpscentrals begäran, redovisa 

dokumentation om så krävs för kontroll av att ovan krav gällande rutiner är uppfyllt. 


