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Instruktion för användning av avropsblankett
I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Tjänstefordon rekommenderas att använda den avropsblankett som har tagits fram av Statens
inköpscentral. Syftet med avropsblanketten är att precisera den avropande organisationens behov av fordon och möjliggöra för ramavtalsleverantörerna att
lämna svar på avrop. Blanketten fungerar alltså både som avropsförfrågan och avropssvar och riktar sig således till såväl avropande organisationer som till
ramavtalsleverantörerna. Observera att det är endast vid avrop av rena tjänstefordon som blanketten bör användas. Alltså inte vid köp av
förmånsbilar.
Principen är att avropande organisation fyller i de gula fälten. Blanketten låses därefter med ”låsknappen” och skickas till leverantörerna. Leverantörerna fyller
i de blå fälten och returnerar blanketten till avropande organisation. I de gröna fälten visas omräknade priser och poängsummor som ligger till grund för
utvärderingen. Efter utvärdering och tilldelning fungerar blanketten (med det vinnande avropssvaret), undertecknad av parterna och tillsammans med angivna
avtalsvillkor, som ett kontrakt för avropade varor och tjänster.
Detta dokument beskriver översiktligt hur blanketten är uppbyggd samt vad man som avropare och leverantör ska tänka på när man fyller i blanketten.
Flik 1 – Försättssida
Flik 2 – Specifikation. Här fyller avropande organisation i administrativa uppgifter, specificerar aktuella fordonsklasser, accepterade drivmedel, ingångsvärden
till LCC-kalkylen samt övriga uppgifter. Det finns även möjlighet att låsa blanketten innan utskick. Leverantören bekräftar och fyller i sin del av LCCkalkylen.
Flik 3 – Detaljerad kravspecifikation. Här ställer avropande organisation krav på avropade fordon. Leverantören besvarar kraven.
Flik 3 – Avtalstecknande. Används enbart för det vinnande avropssvaret vid kontraktstecknande.

Börja med att fylla i den egna organisationens
administrativa uppgifter.

När leverantören får blanketten fyller denne i sina
motsvarande uppgifter

Ange datum och tider för avrop och kontrakt.
Ange även stationeringsort/er för avropade fordon. Detta
påverkar servicekostnaden.

Här anger ni vilka fordonsklasser som
är aktuella vid avropet. Ni väljer själva
”bredden” på avropet. Använd
listpilen vid de gula fälten. Observera
att förfrågan ska skickas till samtliga
leverantörer inom delområdet.

Ange hur många fordon som ingår i avropet
och om det finns specifika krav på avropade
fordon.

Ange vilka drivmedel som är aktuella. Önskas ett fordon
med hybridteknik anges El som ett av drivmedlen. I så fall
ska även typ av hybrid anges. Laddhybrid innebär att
batteriet laddas via fasta elnätet medan i en Elhybrid
laddas batteriet under körning.

Leverantören ska bekräfta offererade drivmedel och ev.
hybrid.

För att alla leverantörer ska räkna på
samma drivmedelspris ska detta anges
av avropande organisation. Ange ett
aktuellt snittpris. Prisfälten blir gula
beroende på vilket/vilka drivmedel som
valts ovan.
Ange även hur många år fordonet ska
användas.

Leverantören ska fylla i de blå fält som är
relevanta för det aktuella avropet.
Rabattsatserna är endast för information.
Rabatten får inte understiga den som
offererats i ramavtalsupphandlingen. I de
gröna fälten sker en automatisk beräkning
och summering.

Som kalkylränta anges den ränta som används
internt inom den avropande organisationen.
Uppskattad årlig körsträcka ska anges i mil/år.

Avropande organisation kan
beroende på hur länge fordonet ska
användas välja mellan att själv ange
ett restvärde eller låta leverantören
ange ett återköpsvärde. Använd
knapparna.
I det gröna fältet
längst ned till höger
framgår den totala
LCC-kostnaden.

I tabellen syns en sammanställning av uppfyllda ska-krav
från den detaljerade kravspecifikationen (flik 3) samt LCCkostnad och de eventuella utvärderingskostnader som
kommer att ligga till grund för tilldelning av kontrakt. Det är
slutsumman längst ned som ska jämföras med övriga
inkomna avropssvar. Lägst summa tar hem kontraktet.

Längst ned på flik 2 ska leverantören bekräfta sitt
avropssvar. Om avropande organisation vill att
leverantören undertecknar avropssvaret anger man det.
Fälten för underskrift öppnas och leverantören
(återförsäljaren) printar ut, undertecknar och bifogar en
inscannad pdf-fil med blanketten.

Det finns även möjlighet för avropande organisation att
låsa blanketten mot redigering innan utskick till
leverantörerna. Ett lösenord ska anges. Om man ångrar sig
går det att enkelt låsa upp igen.

På flik 3, Detaljerad kravspecifikation, anger avropande
organisation de krav och kriterier som gäller i avropet.
Viktning per kriterium ska också anges. LCC-kostnad måste
väga minst 30% men kan sättas till 100% om man bara har
ska-krav inom övriga kriterier (kravområden). Finns det
bör-krav inom ett kriterium måste det viktas.

Exempel på kravområde där man angett både ska-krav och
bör-krav. Poäng utfaller direkt på uppfyllt bör-krav.
Kriteriet är viktat till 50%.

Kravområde (kriterium) med enbart ska-krav.
Inga poäng och ingen viktning.

Denna ruta kommer att visa rött så länge den
sammanlagda kriterievikten inte uppgår till 100%.

Önskar ni ett undertecknat avropssvar
anger ni det. Använd listpilen.

Ni kan låsa de gula fälten för redigering när ni fyllt i
blanketten. Klicka på ”låsknappen” och ange ett lösenord.
Fälten går enkelt att låsa upp igen med
”upplåsningsknappen” och samma lösenord.

Om avropande organisation angett att avropssvaret ska
undertecknas skriver leverantören ut den ifyllda sidan,
undertecknar och bifogar som pdf eller i pappersformat.

Sista fliken används om det aktuella avropssvaret har
vunnit den förnyade konkurrensen. Några av uppgifterna
är redan automatiskt förifyllda. Skriv ut blanketten och
underteckna. Tillsammans med Allmänna villkor utgör nu
blanketten kontraktet mellan parterna.

