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Vanliga frågor och svar på ramavtal för Kontorsmateriel 2015 

 

1. Får man bara avropa de ca 750 st. artiklarna i prisbilagan? 

Ja, det är bara artiklarna i prisbilagorna som publiceras på avropa.se som ingår i 

ramavtalet. Myndigheter kan komma överens med leverantörer om att köpa andra 

artiklar men då är det utanför ramavtalet. 

2. Får leverantören skicka med övrigt sortiment i priskatalogen till vårt e-

handelssystem? 

Myndigheter kan ge möjlighet för leverantörer att skicka med andra artiklar i 

kataloger än de som finns i prisbilagorna som publiceras på avropa.se, men ska då 

vara medvetna om att dessa artiklar inte ingår i ramavtalet. Leverantörerna får i 

så fall inte märka dessa övriga artiklar som avtalsartiklar. Myndigheter kan alltid 

kräva att de kataloger som leverantörer skickar enbart innehåller de artiklar som 

ingår i ramavtalet. 

3. Får leverantören visa övrigt sortiment i sin webbutik? 

Ja, men senast 2015-11-22 ska den först rangordnade leverantören ha skapat en särskild 

del i sin webbutik som anpassats till sortiment och priser definierade i ramavtalet. Artiklar 

som ingår i ramavtalet ska också märkas som avtalsartiklar.  

 
I Staples webbutik finns det sortiment som tillhör ramavtalet under katalogen ”KamK 

Avtalssortiment”. 
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Alla varor som tillhör avtalat sortiment är markerade med en ”blå prick” för artikelnamnet 

och ska sorteras överst vid sökning oavsett i vilken katalog man söker i. Detta gäller även 

vid inloggning i webbutiken via e-handelssystem (punch out).  

 

 

 
 

 

4. Kan man slippa bli debiterad frakt för leveranser under 500 kr? 

Leverantören har rätt att debitera frakt för order under 500 kr enligt ramavtalet. 

Myndigheter som vill undvika fraktavgifter kan istället försöka att samordna sina 

avrop. Om en myndighet gör någon annan överenskommelse med en leverantör om 

att frakt inte ska debiteras är det i så fall något som görs utanför ramavtalet.   

 

5. Kan man komma undan fraktavgifter om man samordnar leverans av 

flera order till en gemensam leveransdag? 

Nej, fraktavgiften beräknas på varje enskild order. 

 

6. Vad menas med ”billigaste fraktmetoden” 

Detta är inte exakt definierat i ramavtalet. Men den fraktavgift som debiteras 

myndigheter ska vara den lägsta avgift som leverantören överlag erbjuder sina 

kunder.    
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7. Hur kommer man överens om fasta leveransdagar? 

Det gör man enligt överenskommelse med leverantören som i sina system kan styra 

leveranser till vissa fasta leveransdagar, t ex. onsdagar. Då ska man vara medveten 

om att leveranstiden från beställning till faktisk leverans i vissa fall kan bli lång.  

 

8. Vart ska leverens ske? Vad menas med angiven plats? 

Leverans ska ske DDP till angiven slutdestination inom Sverige. Varor ska 

kostnadsfritt bäras in till av Avropsberättigad angiven plats. Med angiven plats 

menas t.ex. godsmottagning, lastkaj, reception, officiell entré eller motsvarande. 

Det innebär inte att fraktföraren ska leverera till särskilt förråd inne i 

myndighetens lokaler. Myndigheter som vill ha leverans till särskilt förråd kan 

komma överens om detta med leverantören, men det blir i så fall utanför 

ramavtalet.  

 

Myndigheter som beställer skåpservice får däremot leverans till angivet förråd 

enligt en i ramavtalet fastställd avgift på max 500 kr per besök och leveransadress 

(oavsett antal skåp). 

 

 

9. När ska man avropa kontorspapper på ramavtalet för kontorsmateriel 

och när ska man avropa det på ramavtalet för kontorspapper? 
Avrop av kontorspapper i små volymer (maximalt en halv pall per kalendermånad 

och beställande enhet) kan göras på ramavtalet för kontorsmateriel. Med 

beställande enhet menas myndighetskontor/leveransadress. En halv pall motsvarar 

24 kartonger A4 papper. För beställning av kontors och kopieringspapper i större 

volymer hänvisas till separat ramavtal för kontorspapper. 

 

 

10. Leverantören av skåpservice har inte med sig varorna när de 

kommer och inventerar skåpen utan de varor som ska fyllas på 

kommer istället som ett separat paket till godsmottagningen. Därefter 

kommer leverantören och hämtar paketet och fyller på i skåpet. Är 

detta en korrekt hantering?  

Ja, det är den normala rutinen för skåpservice. Leverantörerna har för stort 

sortiment för att det ska rymmas i sina bilar och kunderna har ofta väldigt olika 

varor i sina skåp. Leveranserna sker direkt från deras centrallager via deras 

etablerade transportkedjor.  Hur skåpservice exakt ska se ut regleras inte i 

ramavtalet utan det är något som varje myndighet kommer överens med 

leverantören om. T ex. 

 vilken tidsperiod som myndigheten ska använda sig av tjänsten 

 hur ofta påfyllning av varor ska ske 

 antalet 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 ramavtalsleverantören ska packa upp och plocka in varorna på rätt plats i 

skåp/förråd 
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 om ramavtalsleverantören ska inventera och följa upp varors 

omsättningshastighet för att kunna fastställa optimal lagringsnivå 

 

Vad man kan tänka på i överenskommelsen avseende dagar för inventering 

respektive påfyllning är att leverantören skickar beställningen på de varor som ska 

fyllas på så att paketet levereras till myndighetens godsmottagning max 2-3 dagar 

innan de kommer för att fylla på skåpet, dvs. så att paketet inte ligger så länge och 

väntar. 

 

11. Hur lång tid ska det ta från det att vi skickat in vår blankett för 

anmälan om avrop tills vi får tillgång till ramavtalspriserna och kan 

börja beställa? 

Det tar några dagar, upp till en vecka för en myndighet att bli registrerad på rätt 

prislista hos leverantören. Om myndigheten ska anslutas för e-handel kan det dock 

ta längre tid då myndigheten normalt behöver involvera sin operatör för e-handel. 

 

12. Hur lång giltighetstid kan vårt leveransavtal ha? 

Detta ramavtal har rangordnad avropsordning med alla villkor fastställda och när 

ramavtalet upphört är inte de avtalade varorna längre tillgängliga för avrop. Det 

betyder att inga leveransavtal kan sträcka sig längre än ramavalet. Som slutdatum 

i ett leveransavtal kan man ange att det upphör när ramavtalet upphör. 


