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Redovisning av krav och villkor avseende hållbarhet
i ramavtalsupphandling av Kaffe- och
vattenautomater med tillhörande varor och tjänster
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1 Inledning
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i
ramavtalsupphandling av Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och
tjänster. 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
Informationen nedan är hämtad från ramavtalets huvuddokument avsnitt 8.9.4.2
Tilldelningskriterier vid Avrop (Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster)
samt 9.9.4.2 Tilldelningskriterier vid Avrop (Vattenautomater med tillhörande varor
och tjänster)
Hållbarhet
I vilken utsträckning Ramavtalsleverantörens offererade Automater exempelvis har
en lägre energiförbrukning eller högre miljökrav på Varor än kraven i
Ramavtalsupphandlingen.

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet
Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i kravkatalogen

3 Kvalificeringskrav
Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete
Informationen nedan är hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 4.6.4.2 Intyg
om miljöledningssystem.
Anbudsgivaren ska bidra till hållbarhet. För att säkerställa detta ska anbudsgivaren
ha ett miljöledningssystem för den egna verksamheten som minst omfattar och
beskriver följande:
1. En miljöpolicy som är antagen av ledningen och välkänd bland personalen.
2. Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som
omfattas av uppdraget, exempelvis användning av energi, drivmedel och av
kemikalier. Miljöaspekterna kan även omfatta utsläpp av växthusgaser samt
hantering för minskning av buller och vibrationer.
3. Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med
anknytning till uppdraget, exempelvis sparsam körning och kontroll av
däcktryck.
4. Rutiner för hur avvikelser hanteras.
Miljösäkringsstandard
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Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska
hänsynstaganden
Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i kravkatalogen

Arbetsrättsliga krav
Inga villkor eller krav avseende arbetsrättsliga krav finns i kravkatalogen

4 Tekniska krav
Miljökrav på upphandlingsföremålet
Det finns möjlighet att ta till vara på redan använda automater vid avrop då det
enbart ställts krav på att automater som köps ska vara fabriksnya.
Informationen nedan är hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 6.2.1 Köp av
Automater
Vid köp av kaffeautomater ska alla Automater levereras fabriksnya.
Informationen nedan är hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 6.2.2
Energianvändning.
Kaffeautomater ska ha max nedanstående energianvändning. Mätningar ska göras enligt
EVA-EMP version 2.0 eller 3.0 (The European Vending Association Energy Measurement
Protocol):
Kaffeautomater:
•

Stor modell (mer än 300 koppar/ fyllning): < 240 Wh/liter (motsvarande
energiklass B).

•

Mellanstor modell (mer än 160 koppar/ fyllning): < 240 Wh/liter (motsvarande
energiklass B).

•

Liten modell (mer än 80 koppar/ fyllning): < 190 Wh/liter (motsvarande
energiklass A).
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Informationen nedan är hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 6.2.3
Energisparfunktion
Kaffeautomater av mellanstor och stor modell (mer än 160 koppar/fyllning) ska vara
utrustad med funktion för att sänka vattentemperaturen under vissa tider.
Energisparfunktionen ska vara aktiverad vid leverans av Automaten.
Informationen nedan är hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 6.2.5 Filter
Kaffefiltret ska vara av rostfritt stål eller annat likvärdigt material avsett för flergångsbruk.
Informationen nedan är hämtad från Kravspecifikation i upphandlingsdokumentet avsnitt
6.4.2 EU-ekologisk Vara
Alla offererade Varor av kaffe, te, socker samt honung ska uppfylla kriterier enligt
Förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter.
Informationen är hämtad från Kravspecifikation i upphandlingsdokumentet avsnitt 6.4.3
Emballage
På ytteremballage samt på innerförpackning ska nedan information finnas på svenska:
•
•
•
•
•
•
•

Typ av råvara inklusive artikelnummer.
Förpackningsstorlek.
Rostning samt malningsgrad (om tillämpligt).
Producent/Leverantör.
Förpackningsdatum samt "Bäst före datum".
Nettovikt.
Eventuell ekologisk/etisk märkning/sigill.

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet
Informationen nedan är hämtad från Kravspecifikation i upphandlingsdokumentet avsnitt
6.4.1 Socialt ansvarsfull odling
Leverantörens offererade Varor av kaffe och te ska vara odlade under arbetsförhållanden
som uppfyller följande:
ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet
samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182). FN:s barnkonvention
artikel 32.
Den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet.
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5 Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn
Inga tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn användes vid utvärderingen i
ramavtalsupphandlingen.

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn
Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn användes vid
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen.

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn

Inga tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn användes vid
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen.

6 Särskilda kontraktsvillkor
Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet
Informationen nedan är hämtad från Ramavtalets huvuddokument, avsnitt 8.11.2
Miljökrav (Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster) samt 9.11.2 Miljökrav
(Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster).
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Automater, Varor och 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
Informationen nedan är hämtad från Ramavtalets huvuddokument, avsnitt 8.11.3 Sociala
och etiska krav (Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster) samt 9.11.3
Sociala och etiska krav (Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster).
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Automater, Varor och Tjänster
kontinuerligt arbeta 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 anställningsoch arbetsmiljövillkor tillämpas för berörd personal, samt motverkande av arbetsrättsliga
och skattemässiga oegentligheter.
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7 Arbetsrättsliga villkor
Informationen nedan är hämtad från Ramavtalets huvuddokument, avsnitt 8.11.3.1
Antidiskriminering (Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster) samt 9.11.3 .1
Antidiskriminering (Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster).
Ramavtalsleverantören ska vid utförande av Kontrakt i Sverige följa diskrimineringslagen
(2008:567).
Ramavtalsleverantören ska ha ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på annat
sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4 – 12 §§ diskrimineringslagen samt
dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13 – 14 §§ diskrimineringslagen.
Informationen nedan är hämtad från Ramavtalets huvuddokument, avsnitt 8.11.3.2
Grundläggande rättigheter för arbetstagare (Kaffeautomater med tillhörande varor och
tjänster) samt 9.11.3.2 Grundläggande rättigheter för arbetstagare (Vattenautomater med
tillhörande varor och tjänster).
Ramavtalsleverantören ska aktivt verka för att Automater, Varor och Tjänster som
levereras genom Ramavtalet ska vara tillverkade 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. I de fall det är skillnad mellan nationella och
internationella bestämmelser, avses den högsta skyddsnivån.
För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören, på Kammarkollegiets
begäran, kunna redovisa följande dokumentation:
- Egna riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, avseende
tillverkningen av Varor och Tjänster som levereras enligt detta Ramavtal. Riktlinjerna ska
vara godkända av ledningen hos Ramavtalsleverantören. Riktlinjerna ska åtminstone
motsvara kraven enligt nedan.
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- Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av de
leverantörer som direkt medverkar till tillverkningen. De leverantörer som får anses
berörda, såvitt avser Varor, är de som tillverkar färdigställda Varor, de som framställer
delar och komponenter till färdigställda Varor samt de som ansvarar för montering av
ingående delar och komponenter till färdigställda Varor. Utöver detta ska det framgå hur
Ramavtalsleverantören verkar för att konventioner och ramverk efterlevs av samtliga
leverantörer i leverantörskedjan.
- Redogörelse för leverantörskedjan av Varor och Tjänster som levereras genom detta
Ramavtal. Redogörelsen ska minst omfatta samtliga leverantörer som direkt medverkar
till tillverkningen.
- Beskrivning av hur ansvaret för sociala och etiska krav är fördelat i leverantörskedjan.
Beskrivningen ska minst omfatta samtliga leverantörer som direkt medverkar till
tillverkningen.
- Rutiner för identifiering och hantering av faktiska såväl som potentiella risker för
avvikelser från kraven enligt detta Ramavtal i leverantörskedjan, inklusive hur
identifierade risker hanteras samt tidsplan för planerade åtgärder. Rutinen ska minst
omfatta samtliga leverantörer som direkt medverkar till tillverkningen.
- Rutiner för uppföljning som syftar till att kontrollera rådande förhållanden och
följsamheten till kraven enligt detta Ramavtal.
Ramavtalsleverantören ska, på Kammarkollegiets begäran, redovisa ytterligare
dokumentation om så krävs för kontroll av att ovan är uppfyllt.
Ramavtalsleverantörens redovisning ska ske på det sätt och inom den tid som
Kammarkollegiet begär. Ramavtalsleverantören är även skyldig att möjliggöra för
Kammarkollegiet att själv eller genom ombud delta vid inspektioner på plats hos
Ramavtalsleverantören och i skälig omfattning hos de leverantörer som direkt medverkar
till tillverkningen av Varor och Tjänster.
Om brist i åtaganden uppdagas, ska Ramavtalsleverantören snarast eller inom skälig tid
vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att en handlingsplan för åtgärdande av bristerna
upprättas samt att handlingsplanen genomförs. Rättelsen ska även innehålla en
redogörelse för hur leverantörerna som direkt medverkar till tillverkningen av Varor och
Tjänster hanterar de identifierade bristerna. Ytterst ska bristen åtgärdas genom att berörd
leverantör byts ut. Om rättelse inte sker inom utsatt tid utgör detta ett väsentligt
avtalsbrott enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.
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