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Snabbguide för avrop från ramavtal för Kontorsmateriel 

För komplett stöd rekommenderas den vägledning som finns publicerad på www.avropa.se 

Ramavtalets giltighetstid:  

2015-08-21 – 2016-08-21 med möjlighet till förlängning upp till 36 månader 

 

Avropsform är rangordning med samtliga villkor fastställda och följande leverantörer: 

1. Staples Sweden AB 

2. Office Depot Svenska AB 

3. Lyreco Sverige AB 

Produktkategorier: 

1. Skrivbordsartiklar 

2. Pennor 

3. Block 

4. Arkivering, förvaring och sortering 

5. Almanackor, planering och konferensmaterial 

6. Post, emballage och kuvert 

7. Kontorsmaskiner och tillbehör 

8. Batterier och elartiklar 

9. Kopieringspapper (mindre volymer) 

10. Datortillbehör 

11. Ergonomiska produkter 

Kopieringspapper kan avropas med maximalt en halv pall kontorspapper (24 kartonger A4-papper) 

per beställande enhet och kalendermånad. Med en beställande enhet avses kontor/leveransadress. 

För större volymer görs avrop från separat ramavtal för kontorspapper. 

Avtalat sortiment finns i prisbilagor på avropa.se och utgörs enbart av de ca 750 varor som finns 

specificerade i respektive ramavtalsleverantörs prisbilaga. Ramavtalet inkluderar inte något övrigt 

rabatterat sortiment. Priserna är fasta under ett år och kan därefter justeras årligen enligt KPI.  

Samtliga avtalade varor ska vara lagerhållna och levereras till aktuell leveransadress 

(godsmottagning, reception, officiell entré) på 2 arbetsdagar. För order med orderbelopp på under 

500 kr. har leverantören rätt att debitera en fraktavgift. 

 

Skåpservice avser påfyllning av skåp/förråd av ”normalt kontorsförbrukningsmateriel” och kan 

avropas som en tilläggstjänst på minst 35 orter. Avgiften är 500 kr per besök och leveransadress 

oavsett antal skåp. Ingen fraktavgift får debiteras för leveranser via skåpservice. 

Avropssätt: (anmälan till leverantör om vilket/vilka avropssätt som är aktuella görs via särskild 

blankett på avropa.se) 

1. Via ramavtalsleverantörers webbutik - Staples har avtalat sortiment i egen katalog (KamK 

Avtalssortiment) samt har särskild markering för avtalade varor (blå prick före namnet)  

2. Via myndighetens e-handelssystem (e-katalog eller punch-out till webbutik) - Avtalade varor ska 

ha särskild märkning i katalog och myndighet kan välja att katalog enbart ska innehålla avtalade varor  

3. Via skåpservice 

4. Via avropsblankett som finns på avropa.se (är främst avsedd för enstaka avrop) 

5. Via telefon (främst för enstaka avrop) 

http://www.avropa.se/

