Vägledning för
avrop från
Glasögon
Version 5

Datum
2019-10-01

Sid 2 (8)
Dnr 23.3-617-19
Statens inköpscentral
Vägledning

Innehåll
1 Om vägledningen ......................................................................................4
Inledning............................................................................................................................. 4
Utveckling av vägledningen .............................................................................................. 4

2 Ramavtalsområde.....................................................................................5
Allmän information ............................................................................................................ 5
Ramavtalsområdets omfattning ....................................................................................... 5
Ramavtalsområdets giltighetstid ...................................................................................... 6
Miljö- sociala och etiska krav i upphandlingen av ramavtalsområdet ........................... 6
Priser .................................................................................................................................. 6

3 Om avropet ................................................................................................7
Definiera behov ................................................................................................................. 7
Kravställning ...................................................................................................................... 7
Avrop................................................................................................................................... 7
Kontraktsvillkor.................................................................................................................. 8

Versioner

Publicerat datum

Version 1

2019-03-28

2019-10-01 Vägledning

Version 5

Uppdaterat avsnitt

Datum
2019-10-01

Sid 3 (8)
Dnr 23.3-617-19
Statens inköpscentral
Vägledning

Version 2

2019-05-02
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Avropsordning – Tilldelning enligt
rangordning, 4:e stycket. Läs mer
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Avsnitt Priser, punkten 2.5.1
Slipningar och ytbehandlingar som
ingår i priset.

Version 4

2019-09-04

Avsnitt 3.1 Kontraktsvillkor.
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Avsnitt Priser, punkten 2.5.1 sista
stycket Fakturering sker från
optikerbutiken.
Avsnitt 3.1 Definiera behovet,
första stycket gällande anskaffning
av glasögon
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1 Om vägledningen
Inledning
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har tagit fram denna
vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade myndigheter/organisationer vid avrop
från ramavtal gällande Glasögon Även ramavtalsleverantörer kan ha nytta av
vägledningen även om den i första hand ger ett myndighetsperspektiv på avrop. På
www.avropa.se finner du mer information om ramavtalsområdet, samt kontaktuppgifter
till ramavtalsansvarig och ramavtalsleverantörer.
Vägledningen innehåller rekommendationer från SIC, men det är avropets omfattning och
komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system för avrop, som avgör i
vilken grad vägledningen är tillämplig
För mer information avseende avrop från ramavtal så hänvisas till SIC generella
vägledning som finns publicerad på www.avropa.se.

Utveckling av vägledningen
Vägledningen kommer att uppdateras kontinuerligt. Det är alltid den senaste publicerade
versionen på www.avropa.se som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla.
E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se www.avropa.se) eller till
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.
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2 Ramavtalsområde
Allmän information
2.1.1 Avropsberättigade
Ramavtalen för Glasögon kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt styrda organ
som lämnat bekräftelse (fullmakt). Avropsberättigade organisationer finns angivna på
www.avropa.se.

2.1.2 Ramavtalsleverantörer
Ramavtalsleverantörer inom Glasögon framgår av www.avropa.se.

2.1.3 Underleverantörer
En underleverantör är ett företag som bistår ramavtalsleverantören med varor eller
tjänster som omfattas av detta ramavtalsområde.
Med Underleverantörer avses en juridisk eller fysisk person som Ramavtalsleverantören
anlitar för att fullgöra hela eller delar av det åtagande som följer av Ramavtalet eller
Kontraktet.
Underleverantör kan inte besvara Avropsförfrågan eller teckna Kontrakt med
Avropsberättigad.

2.1.4 Återförsäljare
En återförsäljare säljer varor/tjänster som omfattas av detta ramavtalsområde på uppdrag
av ramavtalsleverantören.
Optiker och optikerbutiker på de orter som leverantörerna är representerade på enligt sin
butiksförteckning som finns på avropa.se under varje leverantör.

Ramavtalsområdets omfattning
Ramavtalet omfattas av Glasögon.
Specifika krav på tjänsten framgår av bilaga Kravspecifikation.
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2.2.1 Tilläggsköp av glasögonbågar
Önskar arbetstagare hos Avropsberättigad att göra tillägg för att köpa dyrare/andra
glasögonbågar än vad som ingår i Ramavtalet får detta enbart göras förutsatt att
glasögonbågarna uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbete vid
bildskärm, AFS 1998:5, och Utförande av personlig utrustning, AFS 1996:7 samt att även
dessa bågar omfattas av garantier och övriga bestämmelser enligt detta Ramavtal.
Den extra kostnaden ska bekostas av arbetstagaren och betalas separat.

Ramavtalsområdets giltighetstid
Ramavtalen är giltiga från och med 2019-04-01 till och med 2021-04-02 och kan förlängas
på initiativ av SIC i upp till 24 månader, det vill säga maximalt till och med 2023-04-01.

Miljö- sociala och etiska krav i upphandlingen av
ramavtalsområdet
Kammarkollegiet har ställt krav, kriterier eller villkor för att säkerställa social- och
miljömässig hållbarhet, samt etiska krav. Läs mer om detta i ramavtalet under punkten
1.10 Ramavtalsleverantörens åtagande.

Priser
Pris avser pris exklusive mervärdesskatt och andra skatter i den mån inte annat särskilt
anges. Priserna omfattar ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av
i Ramavtalets angivna åtaganden. Prisjustering sker enligt punkten 1.6.2
Aktuella prisbilagor och villkorsbilagor finns tillgängligt under respektive
ramavtalsleverantör på www.avropa.se

2.5.1 Slipningar och ytbehandlingar som ingår i priset
Anbudsgivaren ska tillhandahålla glas med följande slipningar:
- Enkelslipade glas som är arbetsanpassade. Med enkelslipade glas avses glas med en
styrka över hela glaset.
- Närprogressiva glas. Med närprogressiva glas avses glas som ger flexibelt seende på alla
avstånd från 40 -150 cm.
- Rumsprogressiva glas. Med rumsprogressiva glas avses glas som ger flexibelt seende på
alla avstånd från 40 - 400 cm.
- Skyddsglasögon enligt gällande EU-direktiv samt enligt AFS 2001:3.
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Samtliga glas ska vara hårdhets- och antireflexbehandlade. Om mineralglas används ska
dessa vara antireflexbehandlade.
Fakturering sker från optikerbutiken där den avropsberättigade myndighetens
medarbetare gjort sin synundersökning.

3 Om avropet
Definiera behov
Observera!
Den avropsberättigade myndigheten har egna interna rutiner gällande
rekvisition för anskaffande av glasögon.
Vid synundersökning ska en bedömning göras om arbetstagares eventuella privata
glasögon kan fungera tillfredsställande som bildskärmsglasögon. I de fall
syndundersökningen visar att arbetstagaren inte är i behov av bildskärmsglasögon betalar
avropsberättigad myndighet endast för synundersökningen.
Om resultatet av syndundersökningen visar att det behövs kompletterande
synundersökning av ögonläkare, med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, ska
ramavtalsleverantören remittera arbetstagaren till ögonläkare. Kostnaden för
remitteringen ska ingå i kostnaden för synundersökningen.

Kravställning
Se bilaga kravspecifikation i ramavtalet.

Avrop
Avrop sker enligt den nedan angivna avropsordningen

3.3.1 Avropsordning – Tilldelning enligt rangordning
I detta ramavtal sker avrop med genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i
Ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar
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den främst rangordnade Ramavtalsleverantören. Avropsberättigad får avvika från
rangordningen om följande särskilda skäl föreligger:
1. om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropet alternativt inte återkommit med
Avropssvar inom reglerad tid,
2. om Ramavtalsleverantören inte klarar (för tillfället) att leverera eller har godtagbara
skäl att avböja avrop, eller
3. om Avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att Avropsberättigad tidigare
hävt eller sagt upp ett Kontrakt och detta beror på Ramavtalsleverantören.
Eftersom inte alla ramavtalsleverantörer finns på samtliga orter , gäller därför att avrop
ska ske mot den ramavtalsleverantör som ligger närmast i rangordning, på den ort som
avropet gäller. Detta följer av upphandlingsunderlaget samt av punkten 2 ovan, dvs. ”har
godtagbara skäl att avböja avrop”.

Kontraktsvillkor
Ramavtalsleverantören ska vid Avrop erbjuda de varor och tjänster samt uppfylla övriga
åtaganden som omfattas av Ramavtalet i enlighet med vad som anges i Ramavtalet och
respektive Kontrakt.
Leverans av varor och tjänster ska ske i enlighet med Ramavtalets Allmänna villkor bilaga
2.
Dessa allmänna villkor är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören
och Avropsberättigad som har ingått Kontrakt efter Avrop.
Med kontrakt i detta ramavtal menas när man har bokat en synundersökning och har en
godkänd rekvisition från sin arbetsgivare som lämnas till optikerbutiken i samband med
synundersökningen.
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