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Fakta om ramavtalsområdet Säker 
förvaring
• Ramavtal gällande t.o.m. 2021-12-01.
• 8 ramavtalsleverantörer fördelade inom 4 delområden med 

3 leverantörer* inom varje delområde:
 Säkerhetsskåp
 Värdeskåp och Stöldskyddsskåp
 Brandskyddande skåp
 Brandsäkra skåp för farliga ämnen

• *Ramavtalet för Ikaros Cleantech AB inom ”Brandsäkra 
skåp för farliga ämnen” har inte förlängts och ramavtalet 
har därmed upphört.



Certifikat och provning

Samtliga skåp i detta ramavtalsområde ska vara certifierade och ha 
ett giltigt certifikat. (Begär gärna certifikat för skåp vid avrop)
• Skåpen är provade vid ett provningsinstitut (tredje part) enligt, i de 

flesta fall, europeiska standarder.
• Område Säkerhetsskåp provas utifrån standard SSF 3492
• Område Värdeskåp och Stöldskyddsskåp provas utifrån standarder, 

EN 1143-1 eller EN 14450 (eller motsvarande)
• Område Brandskyddande skåp provas utifrån standard EN 1047-1 

(eller motsvarande)
• Område Brandsäkra skåp för farliga ämnen provas utifrån 

standarder EN 14470-1 eller EN 14470-2. 
• Finns även andra ställda krav



Omfattning Säkerhetsskåp

• Detta delområde används främst 
när man har behov av skåp som 
ska skydda mot inbrott, t.ex, 
sekretessbelagda handlingar, 
vapen, läkemedel, servrar, datorer, 
etc.



Omfattning Värdeskåp och 
Stöldskyddsskåp
• Detta delområde används 

främst när man kräver hög 
säkerhet, kanske sekretess-
belagda handlingar 
klassificerade som Top Secret
(KH), kontanter, smycken. 
Ofta har dessa skåp även 
skydd mot brand.

• Skåpen har olika 
”motståndsgrader” s.k. Grade
beroende på hur starkt skydd 
som behövs. 



Omfattning Brandskyddande skåp

• Detta delområde används främst 
när man har behov av ett skåp 
som skyddar mot brand (under 
viss tid, 30, 60 eller 90 min är 
vanligt). Det finns inget 
inbrottsskydd på dessa skåp (dock 
är skåpen låsbara). Skåpen 
används framförallt till viktiga 
handlingar, datamaterial eller 
liknande.



Omfattning Brandsäkra skåp för farliga 
ämnen
• Detta delområde används 

främst när man har behov av 
skåp för att ”hålla inne” en 
brand i ett skåp under viss tid 
för att undvika spridning. I den 
här typen av skåp förvaras 
framförallt brandfarliga 
vätskor, gas och/eller övriga 
ämnen. 



Fakta om skåp

• På avropa finns en skåpguide som beskriver de olika benämningarna 
som finns för skåp ingående i detta ramavtalsområde:
• Dokumentskåp - Brandskyddande skåp (brand i lokal)
• Arkivskåp - Brandskyddande skåp (brand i lokal)
• Datamediaskåp - Brandskyddande skåp (brand i lokal)
• Datamediainsats - Brandskyddande skåp (brand i lokal)
• Lateral/Vertikal-

skåp - Brandskyddande skåp (brand i lokal)
• Stöldskyddsskåp - Stöldskyddsskåp
• Vapenskåp - Säkerhetsskåp
• Säkerhetsskåp - Säkerhetsskåp
• Serverskåp - Säkerhetsskåp



Fakta om skåp, fortsättning

• Elektroniska nyckel- och förvaringssystem - Säkerhetsskåp
• Laptop-vagnar - Säkerhetsskåp
• Serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd - Säkerhetsskåp
• Förrådscontainrar - Säkerhetsskåp
• Stöldskyddsskåp - Stöldskyddsskåp
• Värdeskåp (ett värdeskåp kan t.ex. vara

både brandskyddat och ha ett värdeskydd) - Värdeskåp
• Valvdörr - Värdeskåp



Fakta om skåp, fortsättning

• Valvrumsmodul - Värdeskåp
• Säkerhetscontainer - Värdeskåp
• Mobila valvrum - Värdeskåp
• Brandavskiljande skåp - Brandsäkra skåp (brand inne i skåp)
• Gasolskåp - Brandsäkra skåp (brand inne i skåp)
• Kemikalieskåp - Brandsäkra skåp (brand inne i skåp)

- Lager och verkstadsmiljö
• Syra/Bas-skåp - Brandsäkra skåp (brand inne i skåp)

- Lager och verkstadsmiljö
• Kassaskåp - Säkerhetsskåp men benämningen

har utgått



Support - Kundkontakt
• Ramavtalsleverantörens kundtjänst ska kunna nås via telefon 

och e-post mellan 09.00 och 16.00 varje helgfri arbetsdag 
året runt.

• Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en fast e-
postadress till en funktionsbrevlåda, icke personbunden.

• Vid enklare frågor ska svar erhållas inom två timmar, t.ex. 
frågor som avser ordinarie sortiment. Vid mer komplicerade 
frågor ska svar erhållas vid den tidpunkt som 
överenskommits.

• Ramavtalsleverantören ansvarar för att angiven e-postadress 
är korrekt. Byte av kontaktperson och/eller e-postadress ska 
meddelas utan dröjsmål.



Avropsform – ”Kombo”

• Avrop sker med ett rangordnat 
förfarande alternativt förnyad 
konkurrensutsättning beroende på 
myndighetens behov vid 
respektive avropstillfälle.

• Inom Säker förvaring så är 
gränsen för avrop med ett 
rangordnat förfarande 50 000 kr.



Avropsform – Rangordning

• För avrop av varor med ett 
varuvärde av upp t.o.m. 50 000 kr 
= rangordnat förfarande.

• Samtliga villkor fastställda.
• Avropsförfrågan ska skickas till 

den som har plats 1 i 
rangordningen. Om leverantör 
rangordnad nr 1 inte kan leverera 
kan man kontakta nästkommande 
leverantör med rangordning nr 2, 
osv.



Avropsform – Förnyad 
konkurrensutsättning
• För avrop av varor med ett 

uppskattat varuvärde över 
50 000 kr.

• Avropsförfrågan med de villkor och 
krav som angivits utifrån en eller 
flera tilldelningskriterier sänds till 
alla leverantörer som inbjuds att 
lämna avropssvar.

• Tillämpningen kan ske både som 
obligatoriska krav (ska-krav) och 
tilldelningskriterier (bör-krav) 
beroende på behovet.



Kravkatalog - Tilldelningskriterier

• Certifikat eller likvärdigt. Krav kan ställas på att certifikat bifogas 
avropssvaret.

• Pris. Krav kan ställas exempelvis på takpris, totalpris eller 
fraktkostnader.

• Leverans. Krav kan ställas på exempelvis leveranstid, leveranssätt 
eller leveransdatum.

• Produktegenskaper. Krav kan ställas på exempelvis kvalitet, vikt, 
mått, kulör, säkerhetsnivå, grade, skyddsnivå, kundan-
passning.

• Funktion. Krav kan ställas på exempelvis hantering, alternativ 
utformning, användarvänlighet, inredning, lås, kundanpassning.

• Tjänster. Krav kan ställas på exempelvis installation, inbärning och 
uppställning på anvisad plats, montering i byggnadsdel. 



Priser, Förnyad konkurrensutsättning

• Priser som anges i publicerade prislistor på www.avropa.se gäller 
endast vid avrop genom rangordning. 

• Vid förnyad konkurrensutsättning kan andra prisvillkor än de som 
anges i prislistorna offereras. 



Genomförande av avrop

• Rangordning- Avropsförfrågan ska skickas direkt till den 
ramavtalsleverantör, som kan leverera önskat behov.

• Förnyad konkurrensutsättning - Avropsförfrågan ska skickas till samtliga 
ramavtalsleverantörer.

• Ramavtalsleverantören ska alltid lämna avropssvar på en avropsförfrågan
även om möjlighet att leverera inte finns. 

Underlåtenhet att lämna avropssvar vid upprepade tillfällen kan resultera i 
att bestämmelserna i avsnitt Avtalsbrott och påföljder blir tillämpliga. 



Genomförande av avrop

Oavsett vilken avropsform man använder är det självklart viktigt att 
myndighet tar reda på vilken typ av skåp man har behov av.
• Ska man förvara sekretessbelagda handlingar?
• Är det av stor vikt att förvarade ”objekt” ska klara en brand?
• Hur många minuter vill man ha detta garanterat?
• Behövs extra stor säkerhet inklusive brandskydd? Vilken ”Grade” behövs?
• Inredning? Tänk på att hyllplan oftast inte ingår i priset. Avropa hyllplan eller 

annan inredning.
• Vilket lås behövs? 
• Avropa inbärning/utplacering?
• Tänk på att avrop görs per delområde – inte avropa olika skåps-

typer (delområden) i samma avrop.
• Titta i ramavtalsleverantörernas prislistor på avropa.



Tjänster möjliga att avropa mot en 
kostnad
• Inbärning.
• Utplacering på angiven plats.
• Fast montering i byggnadsdel.
• Installation.
• Serviceavtal.
• Förberedelse för larminstallation.
• Förberedelse för installation av 

passersystem.
• Förberedelse för elinstallation.



Prislistor - Varor

• Prislistorna som innehåller 
offererade varor samt övrigt 
sortiment är publicerade på 
www.avropa.se. 

• Endast dessa varor går att erbjuda 
inom ramavtalet.

http://www.avropa.se/


Leverans
• Leverans ska ske till överenskommen leveransadress och 

aviserad plats etc. 

• Leveransavisering ska kunna erbjudas

• Leveranstiden är satt till max 25 arbetsdagar om inte annat 
överenskommits. 

• Leverantören står för samtliga risker förenade med transporten.
• Leverantören ska kunna teckna erforderlig försäkring, fram till och 

med att varorna ställts på överenskommen leveransadress och 
aviserad plats. 



Leverans, fortsättning
• Avropsberättigad ska även ha rätt att få varan 

inburen/installerad/monterad.
• Tidpunkt för inbärning, eventuell montering och utplacering sker 

efter överenskommelse.
• Leverantören har rätt att debitera självkostnadspris för samtliga 

kostnader förenade med leverans, 
inbärning/installation/montering och eventuella 
transportförsäkringar. Med självkostnadspris avses leverantörens 
egna faktiska kostnader. Kostnaderna ska, på begäran av 
avropsberättigad, kunna verifieras av ramavtalsleverantören.



Leverans, fortsättning
• Varorna ska vara förpackade i ändamålsenliga förpackningar och 

emballage ska ingå i priset.
• Återtagande av pallar, förpackningar, emballage och eventuella 

rullvagnar ska ingå i priset.
• Leverans ska, där så är möjligt, kvitteras av mottagaren.
• Leveranskontroll ska utföras av mottagaren.



Kontrakt

• Kontrakt upprättas mellan 
parterna.

• Kontraktsförslag finns i våra 
tillgängliga avropsblanketter

• Orderbekräftelse kan anses som 
ett kontrakt vid t.ex. avrop via 
särskild fördelningsnyckel 
beroende på myndighetens 
interna rutiner.

• Bilaga allmänna villkor utgör alltid 
en del av kontraktet. 



Kontrakts giltighet

• Tilldelning ska ske innan ramavtalet löper ut. 
• Kontrakt kan inte ingås efter att ramavtal     

upphört att gälla.
• Detta hindrar dock inte att tillhandahållandet 

av vara kan ske vid en senare tidpunkt, under 
förutsättning att kontrakt har tecknats under 
ramavtalets löptid = Leveransavtal, successiva 
leveranser.

• Ramavtalet stipulerar inte hur lång tid ett 
kontrakt får löpa. Dock bör kontrakt inte ha 
längre löptid än ramavtalet är om inte 
särskilda skäl föreligger. 



Garanti och reservdelar
• Minst två års garanti ska 

gälla.

• Reservdelar ska 
tillhandahållas under minst 
fem år.

• Serviceavtal på minst ett år 
efter garantitid ska kunna 
offereras.



• Vägledning

• Mall för avrop (även förenklad)

• Mall för kontrakt 

• Förfrågningsunderlag

• Frågor och svar

• Allmänna villkor

• Skåpguide

Stödmaterial



Hållbarhetskrav ställda i 
upphandlingen
• Ett antal miljökrav har ställts på 

varorna som säljs inom 
ramavtalsområdet.
 Kemikaliekrav
 Ytbehandling – krom
 Flamskyddsmedel

• Leverantörerna ska arbeta med 
att kontinuerligt förbättra och ta 
hänsyn till miljöaspekter.



Frågor? 
Frågor?



Välkommen att kontakta oss
• För frågor om specifika ramavtalsområden, se www.avropa.se, alt. kontakta 

Stefan Persson, telefon 08 – 700 07 33 eller 
stefan.persson@kammarkollegiet.se.

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär, 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.

• Vid frågor gällande exempelvis fakturor och försäljningsredovisning, vänligen 
ta del av informationen på avropa.se. Du kan även kontakta oss via e-
post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

• Vid övriga upphandlingsfrågor kontakta Upphandlingsmyndigheten.

http://www.avropa.se/for-leverantorer/forsaljningsredovisning/forsaljningsredovisning/
mailto:sic.ekonomi@kammarkollegiet.se
mailto:info@uhmynd.se


Tack!
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