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Tilldelningsbeslut i upphandling 
av Drivmedel 

1 Beslut om tilldelning 
Med hänvisning till texten nedan, beslutar Kammarkollegiet att anta nedanstående 
anbudsgivare i rangordning.  

 

Anbudsgivare Org.nr Rangordning 
Circle K Sverige AB 556000-6834 1 

OK-Q8 AB 556027-3244 2 

Preem Aktiebolag 556072-6977 3 

 

2 Bakgrund och syfte  
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan Kammarkollegiet) ansvarar för 
upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebär att 
Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal för att 
effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, 
i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Syftet är att avropsberättigade ska 
kunna avropa varan eller tjänsten på ett enkelt och effektivt sätt, vilket genererar tids- och 
kostnadsbesparingar, samt möjliggör anskaffningar till fördelaktiga villkor. 

Fredrik Björnström 
Upphandlare 
Statens inköpscentral 
fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se 
Tel: 08-700 06 64  
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3 Upphandlingen   
Kammarkollegiet har under 2022 genomfört en förstudie avseende behovet av ett statligt 
samordnat ramavtal inom området drivmedel. I förstudien konstaterades att det finns 
behov av ett statligt ramavtal på området.  

Med hänvisning till ovanstående har Kammarkollegiet genomfört en upphandling av 
drivmedel, Dnr 23.3-5832-2022. Upphandlingen annonserades 2023-01-13 i TendSign och 
genomfördes som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU).  

Vid anbudstidens utgång, 2023-02-17 hade följande tre anbudsgivare inkommit med anbud. 

Anbudsgivare Org.nr 
Circle K Sverige AB 556000-6834 

OK-Q8 AB 556027-3244 

Preem Aktiebolag 556072-6977 

 
4 Prövning och utvärdering 
I upphandlingsdokumenten anges att anbud som uppfyller krav på upphandlingsföremålet 
och administrativa krav, utvärderas enligt avsnitt Utvärderingsmodell.  

Vidare framgår att tilldelningsgrunden är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utses genom att lägst totalt utvärderingspris 
beräknas.  

Totalt utvärderingspris beräknas på följande sätt: 

Anbudsgivarnas totala utvärderingspris är det totala priset för uppskattad volym av 
samtliga drivmedel och tillhörande varor och tjänster med prisavdrag för tillgänglighet och 
service. 

Totalt utvärderingspris = utvärderingspris bensin MK1 95 oktan + utvärderingspris bensin 
MK1 98 oktan + utvärderingspris diesel MK1+ utvärderingspris fordonsgas + 
utvärderingspris automattvätt och tvätthall + utvärderingspris förbrukningsvaror till 
fordon inklusive hyra av släpvagn och båttrailer - prisavdrag utbud av tankstationer - 
prisavdrag service. 
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Här följer resultatet av utvärderingen. 

1. Circle K Sverige AB 

Circle K Sverige AB lämnade det anbud med lägst totalt utvärderingspris, 319 018 036 
SEK. 

2. OK-Q8 AB 

OK-Q8 AB lämnade det anbud med näst lägst totalt utvärderingspris, 322 167 613 SEK. 

2. Preem Aktiebolag 

Preem Aktiebolag lämnade det anbud med tredje lägst totalt utvärderingspris, 328 114 748 
SEK. 

Av upphandlingsdokumenten framgår vidare att Kammarkollegiet kommer att anta tre 
anbudsgivare, under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. 

I enlighet med vad som anges i 4 kap. 9 § LOU, får upphandlande myndighet tillåta eller 
begära att en anbudsgivare rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en 
ingiven handling, eller förtydligar eller kompletterar en sådan handling, så länge det följer 
principerna om likabehandling och öppenhet. Med hänvisning till detta har OK-Q8 AB och 
Preem Aktiebolag beretts tillfälle att förtydliga sitt anbud enligt nedanstående redovisning. 

2. OK-Q8 AB 

OK-Q8 ombads förtydliga sitt anbud avseende vilket deras totala antal bemannade 
tankstationer i Sverige är, där tankning av bensin MK1 95 oktan i personbil kan ske och 
där i denna upphandling offererat drivmedelskort kan användas. 
 
OK-Q8 förtydligade att de har 293 bemannade stationer som erbjuder Bensin MK1.  

3. Preem Aktiebolag 

Av Preems anbud framgick av svaret i avsnitt 3.2.7 Utbud av tankstationer och Service att 
de har 332 tankstationer. Av bilaga "Preem Stationer.xlsx" tolkade Kammarkollegiet det 
som att Preem har 224 obemannade tankstationer och 96 bemannade tankstationer totalt 
320 tankstationer. 
Preem ombads därav att förtydliga sitt anbud avseende totalt antal tankstationer samt 
antal bemannade tankstationer som finns i Sverige avsedda för personbilar och där i denna 
upphandling offererat drivmedelskort kan användas för att tanka bensin MK1 95 oktan. 
 
Preem förtydligade att 320 tankstationer stämmer. 

5 Leverantörskvalificering 
Inför tilldelningsbeslut kontrolleras att de krav som ställs på anbudsgivaren i kapitel 
Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare är uppfyllda.  
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Syftet är att säkerställa att anbudsgivarna inte omfattas av uteslutningsgrunderna i 13 
kap. 1-3 §§ LOU samt har tillräcklig ekonomisk, finansiell, teknisk och yrkesmässig 
kapacitet. 

Kammarkollegiet har begärt in nedan listade kompletterande dokument (uppgifter/bevis) 
för de anbud vilka efter utvärdering rangordnats som nummer 1-3.  

• Försäkran på heder och samvete att grund för uteslutning enligt 13 kap. 1 § LOU inte 
föreligger avseende anbudsgivaren samt att lämnade uppgifter i anbudet är korrekta 
(kompletterande dokument Sanningsförsäkran). 

• Stationsförteckning enligt avsnitt 5.6.2.1 Kapacitet avseende tankstationer. 
• Kvalitetsledningssystem enligt avsnitt Kvalitetssäkringsstandarder. 
• Miljöledningssystem enligt avsnitt Miljöledningsstandarder. 
• Informationssäkerhetshandling enligt avsnitt Systematiskt 

informationssäkerhetsarbete. 
• Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland enligt avsnitt 5.7 Uteslutning 

med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus som beslutats av EU. 

Kammarkollegiet har gjort bedömningen att samtliga anbudsgivare uppfyller samtliga 
kvalificeringskrav och tilldelas ramavtal enligt detta beslut. 

6 Avtalsspärr 
Kammarkollegiet kommer att signera ramavtal med vinnande anbudsgivare efter att tiden 
för avtalsspärren löpt ut förutsatt att upphandlingen inte har blivit föremål för 
överprövning. Avtalsspärren löper t.o.m. 2023-03-24. 

Ramavtal ska inte anses ingånget förrän det skriftligen undertecknats av behöriga 
företrädare för båda parter. 

Härmed beslutas att i avsnitt 1 Beslut om tilldelning angivna anbudsgivare erbjuds 
ramavtal.  

 

Beslutande 

 

Anna Clara Wittgren 
Avdelningschef 
 
Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren, i samråd med 
enhetscheferna Therese Klaar och Zofia Sola. Upphandlarna Fredrik Björnström och 
Matilda Sjögren har varit föredragande. 
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