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1 Om vägledningen 

 Inledning 1.1

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har tagit fram denna 
vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade myndigheter/organisationer vid avrop 
från ramavtal gällande Litteratur. 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 

 Utveckling av vägledningen 1.2

Vägledningen kommer att uppdateras kontinuerligt. Det är alltid den senaste publicerade 
versionen på www.avropa.se som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. 
E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se www.avropa.se) eller till 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. 

  



  Datum Sid 5 (11) 
  2017-12-05 Dnr 23.5–6859-2016 
   Statens inköpscentral 
   Vägledning 

Vägledning Litteratur 2017 version 2 2   

    

 

2 Ramavtalsområde 

 Allmän information 2.1

2.1.1 Avropsberättigade 

Ramavtalen för Litteratur kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt styrda 
organ som lämnat bekräftelse (fullmakt).  Avropsberättigade organisationer finns angivna 
på www.avropa.se.  

2.1.2 Ramavtalsleverantörer 

Ramavtalsleverantörer inom Litteratur framgår av www.avropa.se. 

2.1.3 Underleverantörer  

En underleverantör är ett företag som bistår ramavtalsleverantören med varor eller 
tjänster som omfattas av detta ramavtalsområde. 

 Definitioner 2.2

2.2.1 Begrepp med förklaringar 

För tolkningen och tillämpningen av Ramavtalet ska följande termer och begrepp ha nedan 
angiven betydelse, såvida inte annat uttryckligen anges eller uppenbarligen följer av 
omständigheterna. 
Avrop - Med Avrop avses anskaffning av Varor och Tjänster som en Avropsberättigad gör 
genom användande av Ramavtalet. 
 
Avropsförfrågan - Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad 
skickar till Ramavtalsleverantören vid Avrop. 
 
Avropssvar - Med Avropssvar avses det anbud som Ramavtalsleverantören lämnar på en 
Avropsförfrågan. 
 
Avropsberättigade - Med Avropsberättigade avses myndigheter under regeringen, 
stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt organisationer inom 
övrig offentlig förvaltning som har rätt att avropa från Ramavtalet jämlikt 5 kap 2§ LOU. 
Även Avropsberättigade är i den meningen parter i Ramavtalet. 
 
Factoringbolag - Med factoringbolag avses annat företag som kan användas vid 
fakturering. 
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Huvuddokument - Med Huvuddokument avses detta dokument vilket särskilt reglerar 
förhållandet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. 
 
Kontrakt - Med Kontrakt avses det avtal rörande anskaffning från Ramavtalet som 
upprättas mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören efter Avrop. 
 
Kontraktsparter - Med Kontraktsparter avses Avropsberättigade och 
Ramavtalsleverantören. 
 
Parter - Med ”parter” avses i Ramavtalets Huvuddokument Statens inköpscentral och 
Ramavtalsleverantören. 
 
Ramavtalet - Med Ramavtalet avses detta Huvuddokument inklusive bilagor. Ramavtalet 
har tillkommit genom upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 
 
Ramavtalsleverantören - Med Ramavtalsleverantören avses den leverantör som efter 
upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet. 
 
Ramavtalsområde - Med Ramavtalsområde avses det anbudsområde som 
Ramavtalsleverantören har erhållit Ramavtal på. 
 
Skriftligen - Med skriftlig avses även meddelande i elektronisk form. 
 
Vara - Med Vara avses de varor som omfattas av upphandlingen och Ramavtalet. 
 
Tjänst - Med Tjänst avses de tjänster som omfattas av upphandlingen och Ramavtalet. 
 
Underleverantör - Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår 
Ramavtalsleverantören med Varor och Tjänster som omfattas av Ramavtalet. 

 Ramavtalsområdets omfattning  2.3

Ramavtalet omfattar följande ramavtalsområden 
 
 
 
 
Ramavtalsområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur 

Ramavtal har tecknats med två (2) leverantörer inom Ramavtalsområdet. 
 

1. Bokus AB 
2. Adlibris aktiebolag 

 
Ramavtalsområde B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur 

Ramavtal har tecknats med tre (3) leverantörer inom Ramavtalsområdet. 
. 

1. Adlibris Aktiebolag 
2. Bokus AB 
3. F. Delbanco GmbH&Co Kg 
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Ramavtalsområde C: Juridisk litteratur 

Ramavtal har tecknats med tre (3) leverantörer inom Ramavtalsområdet. 
 

1. Bokus AB 
2. Adlibris Aktiebolag 
3. Jure AB 

 

Ramavtalsleverantören ska vid Avrop leverera de Varor och Tjänster som omfattas av 
Ramavtalet i enlighet med vad som anges där. 
 

Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att Varor och Tjänster som 
Ramavtalsleverantören tillhandahåller genom Ramavtalet ingår i upphandlat 
ramavtalsområde. 

2.3.1 Varu- och/eller tjänsteområden 

Detta ramavtal omfattar leverans av tryckta böcker i pappersformat avseende Svensk, 
Utländsk och Juridisk litteratur med tillhörande tjänster såsom plastning, 
streckkodsmärkning m.m. Se i Ramavtalet specificering för de tre områdena: 

Punkten 3. Kravspecifikation, samtliga anbudsområden, i ramavtalet 

Kravspecifikation anbudsområde A Svensk litteratur, 

Kravspecifikation anbudsområde B Utländsk litteratur  

Kravspecifikation anbudsområde C Juridisk litteratur. 

Ramavtalet omfattar inte e-böcker. 

2.3.2 Avgränsningar 

Ramavtalet Prenumerationstjänster, kan ha vissa prenumerationer som även kan finnas 
inom Litteraturområdet. 
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3 Ramavtalsområdets 

giltighetstid 

Ramavtalen är giltiga från och med 2017-03-01 till och med 2019-02-28 och kan förlängas 
på initiativ av SIC i upp till 24 månader, det vill säga maximalt till och med 2021-02-28. 

 Avropsordning 3.1

3.1.1 Samtliga villkor fastställda (rangordning) 

För detta ramavtalsområde gäller en fastställd rangordning som finns angiven under 
respektive Ramavtalsleverantör, på www.avropa.se under fliken Dokument och 
dokumentet Ramavtal, punkten 1.14 Avrop. En fast rangordning innebär att 
avropsförfrågan ska ställas till den först rangordnade leverantören inom det aktuella 
tjänste/varu-området. 

Kan inte den först rangordnade leverantören åta sig uppdraget, alternativt inte svarar 
inom utsatt tid eller uppfyller samtliga ska-krav, ska förfrågan gå vidare till den leverantör 
som är rangordnad tvåa enligt rangordningen. Observera att avropsförfrågan inte får 
ändras eller förvanskas i sådana fall.  

4 Miljökrav och sociala och 

etiska krav i upphandlingen av 

ramavtalsområdet 

 Miljökrav 4.1

Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av 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 
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negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper etc. Detta gäller även för 
Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 
 

4.1.1 Sociala och etiska krav 

Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor och Tjänster kontinuerligt 
arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Detta gäller även för 
Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

 
Ramavtalsleverantören ska ha rutiner för att säkerställa att grundläggande arbetsvillkor 
Respekteras i leverantörskedjan. Varor som levereras under Ramavtalet ska vara 
producerade 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, är det högsta 
Standard som gäller. Ramavtalsleverantören är skyldig att på Statens inköpscentrals 
begäran redovisa hur dessa krav följs. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid 
som Statens inköpscentral begär, om detta inte är oskäligt. Ramavtalsleverantören är 
skyldig att möjliggöra för Statens inköpscentral att själv eller genom ombud utföra 
inspektioner på plats hos Ramavtalsleverantören och/eller hos någon av 
Ramavtalsleverantörens Underleverantörer för att säkerställa att kraven uppfylls. 
 

4.1.2 Priser 

Ramavtalsleverantörens priser för de Varor och tjänster som omfattas av Ramavtalet finns 
i dokumentet Ramavtal under varje leverantör. I fliken, Dokument, punkten 1.13 Priser. 
 
Avtalspriser för litteratur erhålls genom att Ramavtalsleverantörens i anbudet lämnade 
påslag eller rabatter har lagts till eller dragits ifrån F-pris respektive L-pris. Med F-pris 
avses så kallat förlagspris, dvs. det pris som lämnas av förlag för litteratur utgiven i 
Sverige. Med L-pris avses så kallat listpris, dvs. det pris som förlag rekommenderar för 
litteratur utgiven utomlands. 
 
Avtalspriser för utrustning är de priser som Ramavtalsleverantören lämna i sitt anbud. 
 
Påslag och rabatter för litteratur och priser för utrustning ska gälla under hela 
avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar. 
 

 
Alla former av kampanjrabatter och/eller liknande rabatter från Ramavtalsleverantören 
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ska alltid med automatik komma Avropsberättigade tillgodo fullt ut, om detta skulle 
medföra lägre priser än vad som avtalats. 
 

Priser efter påslag eller rabatt ska inkludera samtliga kostnader som är förenade med 
leverans av litteratur enligt detta Ramavtal. Inga ytterligare priser eller andra avgifter får 
debiteras Avropsberättigade om inte annat framgår av detta Ramavtal. 
 
Priser ska vara angivna i svenska kronor exklusive moms. 

 Stöddokument för avrop 4.2

Vägledning, finns tillgängligt under ramavtalet Litteratur under gemensamma dokument 
på www.avropa.se Leverantörerna har på sina sidor på avropa.se Ramavtalsdokument, 
länkar till webbsidor, kontaktuppgifter. 

5 Om avropet 

 Definiera behov 5.1

Då behov hos Avropsberättigad uppstår av de Varor och tjänster som omfattas av 
Ramavtalet genomför denne Avrop från Ramavtalet.  

Avrop kan göras av de som är Avropsberättigade enligt www.avropa.se 

 Kravställning 5.2

Avropsberättigad genomför Avrop genom att avropa från den Ramavtalsleverantör som är 
rangordnad som nr 1. I det fall den först rangordnade Ramavtalsleverantören inte kan 
levereras ska Avrop göras från den Ramavtalsleverantör som är rangordnad som nr 2 osv. 

Avropsberättigad som avropar från Ramavtalet kan avvika från rangordningen om följande 
särskilda skäl förligger: 

a) Om Ramaavtalsleverantören inte har besvarat Avropet alternativt inte återkommit 
med Avropssvar inom reglerad tid, 

b) Om Ramavtalsleverantören inte kan tillhandahålla efterfrågad Vara/Tjänst, eller 
c) Om Avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att Avropsberättigad 

tidigare hävt eller sagt upp ett Kontrakt och detta beror på Ramavtalsleverantören. 
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I och med att Avrop sker upprättas Kontrakt mellan Avropsberättigad och 
Ramavtalsleverantören avseende de Varor och Tjänster som ska levereras. Bilaga 
Allmänna villkor i Ramavtalet, innehåller bestämmelser som ska gälla för det enskilda 
Avropet. 

 Kontraktsvillkor 5.3

Bilaga 2 Allmänna villkor 

Allmänna villkor är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantör och 
Avropsberättigad som har ingått Kontrakt. Oberoende av om det särskilt anges i 
Avropsförfrågan gäller för varje Avrop som sker inom ramen för Ramavtal de villkor som 
framgår av dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor utgör en bilaga till kontrakt. 

Ej efterfrågade uppgifter eller villkor 

Innehåller Ramavtalsleverantörs Avropssvar uppgifter eller villkor som inte efterfrågats i 
Avropsförfrågan blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse träffats särskilt 
angående detta och förutsatt att Allmänna villkor särskilt medger att sådan 
överenskommelse träffats. 

 


