
 

Vägledning för avrop av Kontorsmateriel 

   96-79-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 



Vägledning för avrop av kontorsmateriel  

   96-79-2014 

 

Innehållsförteckning 

1. OM VÄGLEDNINGEN .................................................................................. 1 

1.1 Inledning .............................................................................................................. 1 
1.1.1 Innehåll och disposition ........................................................................................ 1 

1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer .................................................... 1 
1.2.1 Avropsberättigade ................................................................................................ 1 
1.2.2 Ramavtalsleverantörer ......................................................................................... 2 

1.3 Fortsatt arbete ..................................................................................................... 2 

2. KONTORSMATERIEL ................................................................................. 3 

2.1 Ramavtalens giltighetstid .................................................................................... 3 

2.2 Avropsordning ..................................................................................................... 3 
2.2.1 Samtliga villkor fastställda (rangordning) ............................................................. 3 

2.3 Ramavtalsområdets omfattning .......................................................................... 3 

2.4 Produktkategorier ............................................................................................... 3 
2.4.1 Offererade varor ................................................................................................... 4 
2.4.2 Tjänster - skåpservice ........................................................................................... 4 
2.4.3 Avgränsning mot annat ramavtalsområde ........................................................... 5 

2.5 Stöddokument för avrop...................................................................................... 5 

3. AVROPET ....................................................................................................... 6 

3.1 Förberedande arbete, behovsanalys .................................................................... 6 
3.1.1 E-handel ................................................................................................................ 6 

3.2 Genomförande av avrop ...................................................................................... 6 
3.2.1 Kundtjänst ............................................................................................................ 7 
3.2.2 Beställningsrutiner ............................................................................................... 7 
3.2.3 Avrop via webbutik ............................................................................................... 7 
3.2.4 Avrop via e-post.................................................................................................... 8 
3.2.5 Avrop via telefon .................................................................................................. 8 
3.2.6 E-faktura ............................................................................................................... 9 
3.2.7 Avvikelse från avropsordning ............................................................................... 9 
3.2.8 Avropssvar ............................................................................................................ 9 
3.2.9 Produkter och priser ........................................................................................... 10 
3.2.10 Leverans och leveranstid ................................................................................ 10 
3.2.11 Expressleverans .............................................................................................. 10 
3.2.12 Förpackning, emballage och pall .................................................................... 10 
3.2.13 Skåpservice ..................................................................................................... 11 
3.2.14 Frakt ............................................................................................................... 12 



 

Vägledning för avrop av Kontorsmateriel 

   96-79-2014 

 

3.2.15 Avbeställa ...................................................................................................... 12 
3.2.16 Ersättningsvara .............................................................................................. 12 
3.2.17 Reklamation och retur ................................................................................... 13 
3.2.18 Leveransförsening, vite och hävning ............................................................. 13 
3.2.19 Fel i vara eller tjänst och hävning .................................................................. 13 
3.2.20 Hävning av kontrakt ....................................................................................... 14 
3.2.21 Statistik .......................................................................................................... 14 

3.3 Kontrakt ............................................................................................................ 14 

3.4 Restnoteringar och ersättning av borttagna varor ............................................. 15 

3.5 Uppdatering av prisbilagor och Staples webbutik och produktkataloger (Pricat)

 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vägledning för avrop av kontorsmateriel  

   96-79-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versioner Publicerad datum: Uppdaterade avsnitt: 

1.0 2015-08-04 
 

 

1.1 2015-08-07 2.4.3, 3.2.2 

1.2 2015-09-17 2.4.1, 2.4.3, 3.2.4, 3.2.5 

1.3 2015-11-16 3.2.14 

1.4 2015-12-16 3.2.3 

1.5 2016-04-21 3.4 – 3.5 

 
 



 

Vägledning för avrop av Kontorsmateriel 

   96-79-2014 

 

    1 

1. Om vägledningen 

1.1 Inledning 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har 

tagit fram denna vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade 

myndigheter/organisationer vid avrop mot ramavtal gällande 

kontorsmateriel. 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. 

1.1.1 INNEHÅLL OCH DISPOSITION 

I vägledningens inledande del presenteras avropsberättigade och 

ramavtalsleverantörer. I vägledningens avsnitt om ramavtalet får 

myndigheten information om ramavtalet och dess varor och tjänster. 

Kapitlet om avropet redogör slutligen för vad som gäller vid 

genomförande av avrop.  

1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 

1.2.1 AVROPSBERÄTTIGADE 

Ramavtalen för kontorsmateriel kan nyttjas av statliga myndigheter, 

samt offentligt styrda organ som lämnat fullmakt. Avropsberättigade 

organisationer finns angivna på www.avropa.se. I denna vägledning 

används begreppet Myndighet och avser då alla avropsberättigade 

organisationer inom detta ramavtalsområde. 
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1.2.2 RAMAVTALSLEVERANTÖRER 

Ramavtalsleverantörer inom kontorsmateriel med angiven 

rangordning är enligt följande:  

1. Staples Sweden AB 

2. Office Depot Svenska AB 

3. Lyreco Sverige AB 

Mer information finns på av www.avropa.se. I denna vägledning 

används begreppet Leverantör och avser då alla 

ramavtalsleverantörer inom detta ramavtalsområde. 

1.3 Fortsatt arbete 

Vägledningen uppdateras i takt med utvecklingen av domstolspraxis 

och i takt med erhållen praktisk erfarenhet. Det är alltid den senaste 

publicerade versionen på www.avropa.se som gäller. Vilken version 

en vägledning har framgår av tabellen för versionshantering i 

anslutning till innehållsförteckningen. Dina kommentarer till 

vägledningen är värdefulla. E-posta gärna dina synpunkter till 

ramavtalsansvarig (se www.avropa.se) eller till 

ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.  

 

  

http://www.avropa.se/
http://www.avropa.se/
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2. Kontorsmateriel 

2.1 Ramavtalens giltighetstid 

Ramavtalen är giltiga från och med 2015-08-21 till och med 2016-08-

21 och kan förlängas på initiativ av SIC i upp till 36 månader, det 

vill säga maximalt till och med 2019-08-21. 

2.2 Avropsordning 

2.2.1 SAMTLIGA VILLKOR FASTSTÄLLDA (RANGORDNING) 

För detta ramavtalsområde gäller en fastställd rangordning som 

innebär att avropsförfrågan ska ställas till den först rangordnade 

Leverantören (Staples Sweden AB). Kan inte den först rangordnade 

Leverantören åta sig uppdraget, alternativt inte svarar inom utsatt 

tid, ska förfrågan gå vidare till den Leverantör som är rankad tvåa 

enligt rangordningen. Observera att avropsförfrågan inte får ändras 

eller förvanskas i sådana fall.  

2.3 Ramavtalsområdets omfattning 

Ramavtalsområdet omfattar kontorsmateriel med tillhörande 

skåpservice för ett antal orter enligt avsnitt 3.2.13. För mer 

fördjupad information om ramavtalet hänvisas till www.avropa.se. 

2.4 Produktkategorier 

Ramavtalsområdet omfattar följande elva produktkategorier:  

1. Skrivbordsartiklar 

2. Pennor 

3. Block 

4. Arkivering, förvaring och sortering 

5. Almanackor, planering och konferensmaterial 

6. Post, emballage och kuvert 
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7. Kontorsmaskiner och tillbehör 

8. Batterier och elartiklar 

9. Kopieringspapper 

10. Datortillbehör 

11. Ergonomiska produkter 

2.4.1 OFFERERADE VAROR 

I upphandlingen ingick en varukorg innehållande ca 750 st varor 

som är fördelande inom ovan angivna produktkategorier. Dessa varor 

ska täcka majoriten av det normala behovet enligt inköpsstatistik på 

gamla ramavtalet. Leverantörerna har offererat varor genom att för 

respektive vara i varukorgen ange sina motsvarande artikelnummer, 

styckpris, förpackningsstorlek och förpackningspris. Offererade varor 

utgörs alltså av de varor som ingår i Leverantörernas respektive 

varukorgar och som bifogas till ramavtalen i Bilaga Priser. Samtliga 

varor som ingår i Bilaga Priser ska också vara lagerhållna varor och 

kunna levereras inom två arbetsdagar. 

De varor som är miljömärkta markerats med denna symbol. 
 

Observera att det i detta ramavtal inte ingår något ”övrigt rabatterat 

sortiment” utöver offererade varor i Bilaga Priser. Det innebär att 

avrop av andra varor än de som finns angivna i Bilaga Priser faller 

utanför ramen för ramavtalet såvida det inte rör sig om erbjuden 

ersättningsvara enligt avsnitt 3.2.16. Myndigheter är således inte 

bundna av att avropa varor som inte ingår i Bilaga Priser från 

Leverantörerna på ramavtalet. Myndighet som efterfrågar varor som 

inte ingår i ramavtalet får därför göra egen upphandling av dessa 

eller, om de finns på annat ramavtal, avropa från det.   

2.4.2 TJÄNSTER - SKÅPSERVICE 

Med skåpservice avses en tjänst där Leverantören med jämna 

mellanrum fyller på ett förråd, skåp eller liknande i avropande 

Myndighets lokaler med ett visst definierat sortiment av 

kontorsmateriel. Tjänsten avser påfyllning av sådant 

kontorsmateriel som är av karaktären ”normalt 

kontorsförbrukningsmateriel” och således inte större eller mer 

svårtransporterade sällanköpsvaror. 
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2.4.3 AVGRÄNSNING MOT ANNAT RAMAVTALSOMRÅDE 

Detta ramavtal innehåller produktkategorin kopieringspapper. 

Denna produkt ingår även i ett separat ramavtal för kontorspapper. 

Därför kan på detta ramavtal maximalt en halv pall 

kopieringspapper avropas per beställande enhet och kalendermånad. 

Med en beställande enhet avses här ett kontor/leveransadress. Vid 

behov av större volymer av kopieringspapper bör avrop i första hand 

ske från ramavtalet för kontorspapper. 

2.5 Stöddokument för avrop 

SIC tillhandahåller följande stöddokument finns att ladda ner på 

www.avropa.se 

 Denna vägledning 

 Blankett för anmälan om avrop  

 Avropsblankett 

  

http://www.avropa.se/
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3. Avropet  

3.1 Förberedande arbete, behovsanalys   

Det kan vara lämpligt att skapa en arbetsgrupp bestående av 

inköpare, sakkunniga och ansvariga inom sakområdet och i gruppen 

diskutera igenom vad Myndigheten behöver. Det kan också vara 

lämpligt att diskutera beställningsrutiner för hur avrop ska 

genomföras och av vem. Med tanke på miljöaspekter samt att 

Leverantörerna har rätt att ta ut fraktavgift på order under 500 kr 

(exkl. moms) är det lämpligt att samordna sina avrop i så stor 

utsträckning som möjligt. 

3.1.1 E-HANDEL 

Om Myndigheten tillämpar e-handel är det lämpligt att inför avropet 

stämma av med den som är ansvarig för e-handel på myndigheten 

om e-handel ska tillämpas och i så fall på vilket sätt. För detta 

ramavtalsområde är det i första hand lämpligt att tillämpa SFTI 

affärsprocesser 6.1 eller 6.3 (avrop mot produktkatalog) och 6.5.3 

(avrop av varukorg från Leverantörens webbutik, s.k. punch-out). 

Dessa affärsprocesser inkluderar även e-faktura. 

I samband med anslutning till e-handelssystem kan Myndighet 

ställa samma krav på sortiment, priser och produktinformation som 

enligt avsnitt 3.2.3. Mer information om kravställning på e-handel 

finns i följande vägledning framtagen av SFTI: 

http://sfti.se/tjanster/handledningar/handledningar/kravpaehandelvi

dupphandlingavvarorochtjanster.2166.html 

3.2 Genomförande av avrop 

Myndighet ska kunna genomföra avrop via webbutik, e-post, telefon 

eller genom elektronisk beställning i ett e-handelssystem.   

Leverantören ska skicka en skriftlig orderbekräftelse till Myndighet 

snarast efter att beställning gjorts. 

http://sfti.se/tjanster/handledningar/handledningar/kravpaehandelvidupphandlingavvarorochtjanster.2166.html
http://sfti.se/tjanster/handledningar/handledningar/kravpaehandelvidupphandlingavvarorochtjanster.2166.html


 

Vägledning för avrop av Kontorsmateriel 

   96-79-2014 

 

    7 

3.2.1 KUNDTJÄNST 

Leverantören ska tillhandahålla kostnadsfri kundtjänst till 

beställare för att kunna ge support, rådgivning samt ta emot och 

hantera reklamationer. Kundtjänsten ska kunna nås via telefon och 

e-post mellan 08.00 och 17.00 varje helgfri vardag året runt.  

Leverantören ska ha en icke personbunden e-postadress till vilken 

Myndighet ska kunna skicka frågor och avropsförfrågningar. Dessa 

e-postadresser publiceras på www.avropa.se. 

3.2.2 BESTÄLLNINGSRUTINER 

När Myndigheten har beslutat om vilka beställningsrutiner som ska 

gälla är det lämpligt att kommunicera dessa med Leverantören. På 

www.avropa.se finns Blankett för anmälan om avrop. Där fyller 

Myndigheten i uppgifter om på vilket sätt avrop kommer att göras, 

behöriga beställare, uppgifter för skåpservice, e-handelssystem och e-

faktura etc.  SIC rekommenderar alla Myndigheter att skriva ut och 

underteckna denna blankett för anmälan om avrop och 

beställningsrutiner.   

3.2.3 AVROP VIA WEBBUTIK 

Avrop ska kunna genomföras av Myndigheten i Leverantörens 

webbutik som ska uppfylla följande krav: 

 I webbutiken ska det gå att söka på artikelnummer, 

artikelnamn, varugrupp, filtrera på viss varugrupp samt 

sortera sökresultat på pris   

 För varje vara ska det finnas en beskrivning, bild, eventuell 

miljömärkning samt offererat nettopris enligt Bilaga Priser  

 Myndighet ska kunna logga in i webbutiken och få fram 

uppgifter om orderhistorik, leveransstatus och fakturor 

 

 

 

 

http://www.avropa.se/
http://www.avropa.se/
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Den leverantör som är rangordnad som nummer ett ska utöver 

ovanstående dessutom: 

 Märka de varor som ingår i Bilaga Priser som avtalsvaror, 

vilket har gjorts genom att avtalade varor har en blå prick 

före namnet. 

    

 En särskild del i webbutiken som endast innefattar de varor 

som ingår i Bilaga Priser, vilket har gjorte genom att avtalade 

varor finns i en egen katalog, KamK Avtalssortiment. 

  

3.2.4 AVROP VIA E-POST 

SIC rekommenderar att Myndigheter i första hand avropar varor via 

Leverantörens webbutik eller genom elektronisk beställning i 

Myndighetens e-handelssystem. SIC tillhandahåller även en 

Avropsblankett som Myndigheter kan använda vid avrop via e-post. 

Avropsblanketten och tillhörande instruktion finns på 

www.avropa.se. Avropsblanketten kan vara lämplig att använda för 

Myndigheter som behöver göra enstaka avrop från de leverantörer 

som är rangordnade som nr. 2 eller 3.   

3.2.5 AVROP VIA TELEFON 

Avrop ska även vara möjligt att göra via telefon. Telefonnummer till 

Leverantörernas Kundtjänst publiceras på www.avropa.se. 

Observera att för att göra avrop per telefon bör Myndigheten vara 

registrerad som kund på ramavtalet hos leveratören för att 

säkerställa att rätt priser erhålls. 

http://www.avropa.se/
http://www.avropa.se/
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3.2.6 E-FAKTURA 

Leverantören ska kunna erbjuda avropande Myndigheter 

elektroniska fakturor (e-fakturor). E-fakturor ska vara av 

standarden Svefaktura eller annan standard enligt SFTI. Mer 

information om SFTI standarder finns på 

http://sfti.se/standarder/efakturering.1887.html. 

3.2.7 AVVIKELSE FRÅN AVROPSORDNING 

Myndighet genomför avrop genom att avropa från den Leverantör 

som är rangordnad som nr 1. I det fall den först rangordnade 

Leverantören inte kan leverera ska avrop göras från den Leverantör 

som är rangordnad som nr 2, osv. Myndighet som avropar från 

ramavtalet kan avvika från rangordningen om följande särskilda 

skäl föreligger: 

 Om Leverantören inte har besvarat avropsförfrågan alternativt 

inte återkommit med orderbekräftelse snarast efter att 

beställningen gjorts 

 Om Leverantören inte kan tillhandahålla efterfrågad vara inom 

två arbetsdagar 

 Om leverans av vara försenats med mer än två arbetsdagar. 

Myndigheten har i detta fall rätt till avbeställning 

 Om Leverantören är satt i karantän av SIC 

 Om avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att 

Myndighet tidigare hävt eller sagt upp ett kontrakt och detta 

beror på Leverantören 

 Om det vid minst tre tillfällen under en sexmånadersperiod skett 

en vitesgrundad leveransförsening. Myndighet får då under tolv 

månader vända sig till den Leverantör som är rangordnad som 

nr 2. De tolv månaderna räknas från datum för avropsförfrågan 

till Leverantör nr 2. 

3.2.8 AVROPSSVAR 

Endast Leverantören får lämna avropssvar. Leverantören har inte 

rätt att delegera rätten att ta emot avropsförfrågan, lämna 

avropssvar, teckna kontrakt eller fakturera till underleverantör. 

http://sfti.se/standarder/efakturering.1887.html
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3.2.9  PRODUKTER OCH PRISER 

Leverantörernas varukorgar med offererade varor (Bilaga Priser) 

publiceras på www.avropa.se. Leverantörerna ska tillhandahålla 

dessa varor, eller motsvarande varor, under avtalsperioden. Bilaga 

Priser kommer löpande att uppdateras i samband med förändringar 

av Leverantörernas sortiment eller prisjusteringar.  

Priserna är fasta under ett år från det att ramavtalet har trätt i 

kraft. Därefter kan priserna justeras en gång per år i enlighet med 

statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI) (1980=100). 

3.2.10  LEVERANS OCH LEVERANSTID 

Leverans ska ske ”levererat förtullat”, DDP, Incoterms 2010, till 

angiven slutdestination inom Sverige. Varor ska kostnadsfritt bäras 

in till av Myndighet angiven plats. Med angiven plats avses av 

Myndighet angiven leveransadress i form av exempelvis 

godsmottagning, reception eller officiell entré. 

Samtliga varor som ingår i Bilaga Priser ska vara Myndighet 

tillhanda inom två arbetsdagar från det att Leverantören erhållit 

beställningen. 
 

Samtliga leveranser ska kvitteras av Myndigheten vid mottagandet. 

Eventuella skador på ytteremballage ska noteras på kvittensen vid 

leveransmottagandet. 

Restnoterade varor måste alltid levereras, oavsett värde. 

3.2.11  EXPRESSLEVERANS  

Myndighet ska efter överenskommelse med Leverantören kunna få 

expressleverans mot en eventuellt tillkommande kostnad. 

3.2.12  FÖRPACKNING, EMBALLAGE OCH PALL 

Förpackning och emballage ska ingå i priset.Varor ska vara 

förpackade och levereras i ändamålsenliga förpackningar som 

bibehåller varornas avsedda kvalitet och egenskaper. Leverantören 

ska under ramavtalsperioden sälja varor i den förpackningsstorlek 

som angivits av Leverantören i Bilaga Priser. Paketering av varor 

ska göras på ett sådant sätt att varorna lätt kan tas om hand vid 
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leverans. Varor ska packas på ett sådant sätt att känsliga varor inte 

skadas. 

Vid leveranser av varor på pall ska Leverantören, om inget annat 

överenskommits med Myndighet, ta hand om pallarna utan extra 

kostnad och hantering för Myndighet. 

3.2.13  SKÅPSERVICE 

Leverantör ska erbjuda skåpservice till samtliga avropande 

Myndigheter som har verksamhet på följande orter: 

 

 
Alvesta Hässleholm Luleå Trollhättan 

Borlänge Jönköping Lund Umeå 

Borås Kalmar Malmö Uppsala 

Eskilstuna Karlskrona Norrköping Visby 

Falun Karlstad Nyköping Västerås 

Gävle Katrineholm Stockholm Växjö 

Göteborg Kiruna Strängnäs Örebro 

Halmstad Kristianstad Sundsvall Östersund 

Härnösand Linköping Söderhamn  

  
 

Myndighet ska ha möjlighet att anpassa förutsättningarna för 

tjänstens avseende: 

 

 Tidsperiod  

 Hur ofta påfyllning av varor ska ske 

 Antal skåp/förråd som ska fyllas på per leveransadress 

 Vilket sortiment som tjänsten ska omfatta 

 Hur varor ska märkas och vilken plats respektive vara ska ha i 

skåp/förråd 

 Om Leverantören ska packa upp och plocka in varorna på rätt 

plats i skåp/förråd 
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 Om Leverantören ska inventera och följa upp varors 

omsättningshastighet för att kunna fastställa optimal 

lagringsnivå 

Blankett för anmälan av avrop enligt punkt 3.2.2 bör användas för 

att beställa skåpservice. 

Leverantören har rätt att debitera avropande Myndighet en avgift på 

maximalt 500 SEK för tjänsten skåpservice. Leverantören får endast 

ta ut en avgift á maximalt 500 SEK (exkl. moms) per besök per 

leveransadress. Detta gäller oavsett antal skåp/förråd på den 

aktuella leveransadressen.  

3.2.14  FRAKT 

Fraktkostnader får uttas i de fall ordersumman för ett avrop 

understiger 500 SEK (exkl. moms) per leveransadress.  

Myndighet ska inte debiteras någon fraktavgift vid leveranser av 

restnoterade varor oavsett värdet på de restnoterade varorna.  

Leverantören har inte rätt att debitera någon fraktavgift för varor 

som levereras i samband med användande av tjänsten skåpservice. 

Däremot har Leverantören rätt att debitera en avgift för skåpservice 

enligt punkt 3.2.13. 

3.2.15  AVBESTÄLLA 

Myndighet har rätt att avbeställa ett avrop under förutsättning att 

avbeställningen sker skriftligen, eller på det sätt Leverantören och 

Myndigheten kommer överens om. Avbeställning ska göras senast en 

arbetsdag innan den dag då leverans enligt orderbekräftelse skulle 

ha skett. 

3.2.16  ERSÄTTNINGSVARA 

Om avropad vara inte kan levereras får denna ersättas och levereras 

först efter överenskommelse med Myndighet. Ersättande vara ska 

vara likvärdig och priset ska vara lägre eller detsamma som priset 

för den ursprungliga varan. Myndighet har rätt att tacka nej till 

erbjudande om ersättningsvara och vända sig till nästkommande 

Leverantör i rangordningen. 
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3.2.17  REKLAMATION OCH RETUR 

Retur vid reklamation ska ske utan kostnad för Myndighet. 

Myndighet är dock skyldig att att returnera varan efter 

Leverantörens anvisningar om Leverantören så begär.Vid retur ska 

Myndighet ange uppgift om nummer och datum på faktura eller 

följesedel från Leverantören. 

3.2.18  LEVERANSFÖRSENING, VITE OCH HÄVNING  

Leveransförsening regleras i enlighet med punkt 2.1.17 i Allmänna 

villkor som bifogas ramavtalet. Om varan inte avlämnas i rätt tid 

(inom två arbetsdagar från det att Leverantören mottagit 

beställningen) har Myndighet rätt till vite med 10 % av värdet av den 

del av varan som inte kunnat tas i bruk för varje påbörjad 

sjudagarsperiod som förseningen varar. Vitet kan dock inte överstiga 

20 % av sagda värde. Om leveransförseningen beror på Myndigheten 

eller på händelse som ger ansvarsbefrielse enligt ramavtalet (1.21.2) 

ska dock leveranstiden förlängas med skälig tid. 

Om leveransförseningen innebär att inte hela mängden levererats 

räknas differensen mellan beställd och levererad mängd som ”fel i 

varan”. 

Regler för hävning vid leveransförsening innebär i korthet att 

myndigheten kan häva om leveransförseningen är av väsentlig 

betydelse för Myndigheten och Leverantören insett eller bort insett 

detta. Myndigheten har även rätt att häva om maximalt vite har 

uppnåtts och om Myndigheten skriftligen har gett Leverantören en 

sista skälig tidfrist, på minst en vecka, för att leverera. 

Vid hävning av kontrakt har myndighet,  utöver vite, rätt till 

skadestånd (max 20 % av priset). Från skadeståndet ska avräknas 

upplupet vite avseende tiden fram till hävning.  

3.2.19  FEL I VARA ELLER TJÄNST OCH HÄVNING 

Fel i vara eller tjänst regleras i detalj i punkt 2.1.19-20 i Allmänna 

villkor. I korthet gäller följande: 

• Reklamation ska göras inom 10 dagar från det att felet 

upptäckts 
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• Ett fel som visar sig inom ett år efter avlämnandet anses ha 

funnits vid avlämnandet om detta inte är oförenligt med varans 

och felets art 

• Leverantören ska avhjälpa felet eller skicka ny leverans 

• Myndigheten har rätt till prisavdrag vid ej väsentligt fel 

• Myndigheten har rätt till hävning av kontrakt (vara) eller 

uppsägning av kontrakt (tjänst) vid väsentligt fel 

• Myndigheten har rätt till skadestånd vid hävning (max 20 % av 

priset)   

3.2.20  HÄVNING AV KONTRAKT 

Möjlighet till hävning av kontrakt regleras i enlighet med punkt 

2.1.24 i Allmänna villkor. Hävning av kontrakt kan göras vid 

leveransförsening, fel i vara/tjänst, om någon part åsidosätter sina 

förpliktelser enligt Allmänna villkor eller om ramavtalet sagts upp. 

3.2.21  STATISTIK 

Leverantören ska kostnadsfritt kunna tillhandahålla statistik till 

Myndighet avseende avrop gjorda under en viss tidsperiod. 

Statistiken ska kunna tillhandahållas per kundkonto. 

3.3 Kontrakt 

I och med att avrop sker upprättas ett kontrakt mellan en Myndighet 

och Leverantör avseende de varor som ska levereras. Allmänna 

villkor innehåller de leveransbestämmelser som ska gälla för det 

enskilda avropet och finns på www.avropa.se. 

Ett kontrakt kan vara av enklare slag, t ex. elektronisk beställning 

via webbutik/e-handelssystem tillsammans med orderbekräftelse 

från Leverantören.  

Myndigheter kan teckna leveransavtal avseende avrop under en 

längre period. Detta för att precisera beställningsrutiner mm. För 

detta kan Blankett för anmälan av avrop användas enl. avsnitt 3.2.2. 
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3.4 Restnoteringar och ersättning av borttagna varor 

Ramavtalet omfattar enbart ett avgränsat sortiment på ca 750 

varor. För vissa typer av varor finns det flera varumärken att välja 

på vilket innebär att det vid tillfälliga restnoteringar oftast finns 

någon alternativ vara som är tillgänglig inom ramavtalets 

sortiment.  

Om någon vara blir långvarigt restnoterad eller helt utgår ur 

sortimentet ska den ersättas med en annan motsvarande vara till 

högst samma pris som den utgångna. En ersättningsvara kan vara 

helt ny eller en vara som redan ingår i ramavtalets sortiment. 

Myndigheter som upptäcker varor som är långvarigt restnoterade 

eller blivit borttagna kan anmäla det till ramavtalsansvarig (se 

www.avropa.se) eller till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.  

3.5 Uppdatering av prisbilagor och Staples webbutik och 

produktkataloger (Pricat) 

Ramavtalets prisbilagor uppdateras regelbundet i samband med att 

varor byts ut och blir ersatta av nya. När en ny prisbilaga har 

uppdaterats och publicerats på avropa.se gör Staples motsvarande 

uppdatering i sin webbutik samt skickar ut uppdaterad 

produktkatalog (Pricat) till de myndigheter som tillämpar e-handel. 

För att de myndigheter som läser in kataloger (Pricat) från Staples 

till sina e-handelssystem ska undvika perioder där vissa avtalade 

varor inte finns tillgängliga är det viktigt att de uppdaterade 

katalogerna läses in så fort som möjligt.  

I samband med inläsning av ny Pricat kan avvikelser från tidigare 

Pricat identifieras. Nedan ges några råd om hur dessa avvikelser 

kan hanteras:  

 

 Kontrollera om avvikelser avser godkända ersättningsvaror 

enligt uppdaterad prisbilaga på avropa.se. 

 

 Om avvikelser avser andra varor, kontrollera om det är ett 

stort antal som berörs eller om det finns andra allvarliga 

avvikelser, t.ex. för höga priser. Anmäl i så fall detta direkt 

till Staples e-support – esupport@staples.se. 

I anmälan anges följande uppgifter: 

o Artikelnummer 

o Artikelnamn 

o Vilken uppgift som avvikelsen avser 

mailto:esupport@staples.se
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Staples återkopplar sedan till myndigheten med 

kommentarer och eventuell ny Pricat. 

 Om avvikelser avser ett fåtal varor och/eller är mindre 

allvarliga, t.ex. att någon enstaka vara är borttagen, är det 

mest praktiskt att först godkänna katalogen så att de nya 

ersättningsvarorna blir tillgängliga för beställarna. Sedan 

görs en anmälan om avvikelserna till ramavtalsansvarig på 

Kammarkollegiet. Då kommer avvikelserna att utredas och 

åtgärdas enligt fastställd rutin till nästa uppdatering.  

     

Det är tillåtet enligt ramavtalet att erbjuda lägre pris än vad som 

står i prisbilagan.  

Säsongsvaror i form av almanackor, dagböcker och kalendrar etc. 

tillverkas bara i en viss upplaga och när dessa sålts slut kommer 

de inte att vara möjliga att beställa förrän nästa års upplaga 

finns tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 


