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Agenda 

• 10.00   Statens inköpscentrals verksamhet 

• 10.30   LOU och avrop från de statliga ramavtalen 

• 11.15   Paus 

• 11.30   LOU och avrop från de statliga ramavtalen 

• 12.30   Enklare lunch 

• 13.15   Avrop i praktiken –Möbler 

• 13.45   Avrop i praktiken – Hotell och Konferens 

• 14.15   Genomgång av avropa.se 

 



Om Statens inköpscentral 

• Bildades 1 januari 2011 

• Drygt 60 personer på avdelningen  

• Statens inköpscentral förvaltar cirka 1900 ramavtal 

• Statens inköpscentral har ramavtal med cirka 730 leverantörer 

• Under år 2018 omsatte ramavtalen ca 13,9 miljarder  

 



Statens inköpscentrals uppdrag  
Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet  8a § 

• Ingå och förvalta ramavtal som är avsedda för statliga myndigheter. 

• Inom IT-området gäller uppdraget hela offentliga förvaltningen, dvs. även 

kommuner och landsting. 

• Verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffning av 

varor och tjänster. 



Syfte 

Att åstadkomma besparingar genom att: 

• reducera myndigheternas administrativa 

kostnader vid anskaffningar och, 

• skapa ekonomiskt mer förmånliga villkor 
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Fokusområden 

• Hållbarhet 

• Informationssäkerhet 

- Dataskyddsförordningen 

• E-handel 



Ansvarsfördelning 

Statens inköpscentral ansvarar för att: 

• Säkerställa att ramavtal ingås och förvaltas 

• Att upphandlingsprocessen genomförs  enligt LOU 

• Informera och stödja avropande myndigheter 

 

Avropsberättigade myndigheter ansvarar för: 

• Avropets utformning 

• Att avropsprocessen följer ramavtalet och LOU 

• Att kontraktet följs upp. 

 



Information 

• Avtals- och kontaktinformation finns på avropa.se 

• Kontakta avtalsansvariga på SIC vid frågor om respektive ramavtal 

• Kontakta ramavtalsservice när det handlar om frågor av allmän karaktär 

 



LOU och avrop från de statliga 
ramavtalen 



Agenda 

• Direktivet, lagen och principerna 

• Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden 

• Avrop från de statliga ramavtalen 

− Avropsberättigade 

− Avropsföremålet 

o Behovsanalys och val av ramavtal 

o Kravställning 

− Avropsordning och avropsprocess 

• Avsteg från ramavtalen 

• Direktupphandling 

 



Direktivet, lagen och principerna 

• Merparten av alla offentliga anskaffningar styrs av Lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU) som grundar sig på EU-direktivet 

2014/24/EU. 

• Lagen (och direktivet) har till syfte att främja den fria rörligheten av varor 

och tjänster på den inre marknaden.  

• Lagens regler bygger på sex grundläggande principer: 

− Öppenhet (transparens), 

− Likabehandling, 

− Proportionalitet, 

− Icke-diskriminering  

− Ömsesidigt erkännande och  

− Konkurrens 

 



Likabehandlingsprincipen 

•  Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar att delta i 

upphandlingen. 

 

•  Likabehandlingsprincipen innebär att lika situationer inte får behandlas 

olika och att olika situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns 

sakliga skäl för en sådan behandling. (C-434/02 Arnold André) 

 

•  Likabehandlingsprincipen innebär också att en rimligt informerad och 

normalt omsorgsfull leverantör ska kunna förstå vad som efterfrågas. (C-

19/00 SIAC Construction) 

 



Öppenhetsprincipen 

• Även kallad principen om transparens. 

 

• Upphandlingar ska präglas av öppenhet (transparens) och förutsebarhet. 

Det innebär att uppgifter som avser upphandlingen inte får hemlighållas 

och att upphandlingen ska annonseras offentligt. 

 

• Utvärderingsmodeller som inte syftar till att fastställa det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet strider mot transparensprincipen.  

 



Proportionalitetsprincipen 

• Med proportionalitetsprincipen avses att kraven på leverantören och 

kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå 

i rimlig proportion till det som upphandlas.  

• Principen har kommit till uttryck genom EU domstolens rättspraxis, mål C-

234/03 Contse. 

• Bedömningen sker utifrån följande tre steg:  

1. Bedömning omkravet är en lämplig och effektiv åtgärd för att uppnå det 

eftersträvade syftet  

2. Bedömning om åtgärden ansågs nödvändig, och något mindre ingripande 

alternativ kunde inte visas. 

3. Bedömning om den negativa effekterna var inte så stora att åtgärden var 

oproportionerlig eller överdriven jämfört med det eftersträvade syftet 

 



Tröskelvärden och 
upphandlingsförfaranden 
• Hur en upphandling ska genomföras styrs (bl.a.) av om det finns ett 

gränsöverskridande intresse konkretiserat genom fasta tröskelvärden. 

• Om värdet på upphandlingen överstiger tröskelvärdet används något av 
följande förfaranden: 

− Öppet, Selektivt eller Förhandlat förfarande, 

− Konkurrenspräglad dialog,  

− Innovationspartnerskap eller 

− Projekttävling. 

• Om värdet på upphandlingen understiger tröskelvärdet används: 

− Förenklat eller Urvalsförfarande alternativt, 

− Direktupphandling 

− Konkurrenspräglad dialog eller projekttävling. 

• Om ett ramavtal finns görs s.k. Avrop. 

 



Avropsberättigade 

• För att få använda ett statligt ramavtal krävs att den upphandlande 

myndigheten är avropsberättigad. 

• Myndigheter under regeringen är per automatik avropsberättigade samt 

som utgångspunkt skyldiga att använda de statliga ramavtalen. 

• Övriga myndigheter och motsvarande kan bli avropsberättigade om de 

genom s.k. bekräftelse inför varje ramavtalsupphandling. 

• Kommuner och landsting kan bli avropsberättigade på ramavtalen inom 

IT och telekom genom s.k. bekräftelse inför varje ramavtalsupphandling 



Avropsföremålet 

• Behovsanalys 

− En anskaffning av en vara eller tjänst ska alltid grunda sig på ett 

behov hos den upphandlande myndigheten. 

− Innan ett avrop genomförs ska (det objektiva) behovet identifieras och 

om nödvändigt en dialog med marknaden/ramavtalsleverantörerna 

genomföras. 

− Vid behovsinventeringen bör potentiella framtida behov identifieras så 

att även dessa kan omfattas av avropet, t.ex. som optioner. 

− Behovet avgör vilket ramavtal som är tillämpligt. 

 



Avropsföremålet 

Kravställning 

• Vid avrop får nödvändiga preciseringar och vid behov kompletteringar av 

ställda krav och villkor i ramavtalsupphandling göras.  

 

• Viktigt att säkerställa (krav på kraven): 

− Kravet måste har en koppling till varan eller tjänsten som avropas 

− Kravet måste uttryckligen framgå av avropet 

− Myndigheten får inte ha en obegränsad valfrihet vid bedömningen av 

kravet 

− Kravet får inte bryta mot de upphandlingsrättsliga principerna 

 

 



Avropsföremålet 

• Det finns fyra typer av ”krav” som myndigheten får ställa vid ett avrop: 

− Formella krav (på anbudet) 

− Tekniska krav (9 kap. LOU) 

− Tilldelningskriterier (16 kap. LOU) 

− Särskilda kontraktsvillkor (17 kap. 1 § LOU) 

 

• Obs! Kvalificeringskrav (14-15 kap. LOU) får inte ställas! 

− Kvalificeringskrav avser allmänna krav på leverantörens lämplighet, 

som exempelvis krav på ekonomisk ställning och teknisk eller 

yrkesmässig kapacitet.  

 

 



ESPD (standardiserad egenförsäkran) 

• ESPD är en förkortning för European Single Procurement Document. 

 

• Upphandlande myndigheter har en skyldighet att acceptera en 

standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att 

leverantören får delta i upphandlingen.  

 

• Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de 

inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och 

att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. 

 

• Kammarkollegiet ansvarar för löpande kontrollera att antagna 

ramavtalsleverantörer uppfyller kvalificeringskraven under hela 

ramavtalsperioden. 

 

• Ställ en kontrollfråga vid avrop. 

 



Avropsföremålet 

• Tekniska krav (”ska-krav”) 

− Obligatoriska krav på varans eller tjänstens funktionalitet eller 

prestanda ställs genom sk. tekniska krav, exempelvis kvalitetsnivåer, 

miljöprestanda, användningsområde, säkerhet och mått osv. 

− Tekniskt krav i form av teknisk standard får kravställas om standarden 

finns tillgänglig för samtliga ramavtalsleverantörer.  

− Krav på visst varumärke är ej tillåtet! 

− Kraven prövas (kontrolleras) innan tilldelningsbeslut. 

 



Avropsföremålet 

• Tilldelningsgrund 

• Det finns tre olika grunder för tilldelning av ett kontrakt 

− Pris 

− Kostnad 

− Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 

• Vid utvärdering av ett avrop används alltid samma grund som vid 

utvärderingen av ramavtalsupphandlingen 

 

 



Avropsföremålet 

• Tilldelningskriterier (”bör-krav”) 

− När ett kontrakt utvärderas på grunden kostnad eller bästa 

förhållandet mellan pris och kvalitet används tilldelningskriterier. 

− Tilldelningskriterier är egenskaper på varan eller tjänsten som inte är 

obligatoriska att uppfylla utan istället ger ett mervärde vid 

utvärderingen. 

− Tilldelningskriterier kan vara exempelvis tekniska och funktionella 

egenskaper, kvalitet, miljöegenskaper, leverans- och genomförandetid 

samt estetik. 

− Det ska framgå hur kriterierna värderas samt viktas vid utvärderingen 

genom en s.k. utvärderingsmodell. 



Avropsföremålet 

• Särskilda kontraktsvillkor 

− Villkor för hur leverans av varan eller tjänsten ska genomföras, t.ex: 

o förseningsreglering och viten 

o Krav på hållbar produktion  

− Villkoren kontrolleras inte innan tilldelningsbeslut utan säkerställs vid 

leverans. 

− Villkoren får enbart preciseras i enlighet med vad som framgår i 

villkoret.  



 

 

 

 

 

 

 

      

    Kontrakt 

Strukturell inordning av Allmänna villkor 

Kammar- 

kollegiet 
RAL 

Avropande 

myndighet 
HD AV 



Strukturell inordning av Allmänna villkor 

    

KONTRAKT RAMAVTAL 

Kvalificeringskrav 

Uteslutningsgrunder 

Allmänna villkor Huvuddokument 
Teknisk specifikation Allmänna villkor 

Tilldelningskriterier 



Kontrakt 

• Allmänna villkor 

• ”Teknisk specifikation” 

− Teknisk specifikation 

− Tilldelningskriterier 

− Specificerad kravkatalog 

− Pris 

• Kvalificeringsgrunder 

• Uteslutningsgrunder 

 

 



Avropsordning och avropsprocessen 

• Alla villkor fastställda (med rangordning) 

− Avropsberättigad vänder sig till den Ramavtalsleverantör som är först i 

rangordningen med sin avropsförfrågan.  

− Om den leverantör som är först rangordnad inte kan leverera ska 

avropsberättigad vända sig till nästa leverantör i rangordningen osv.  

− Möjligheten att frångå satt rangordning framgår av varje ramavtal. 

− Ytterligare krav på varan eller tjänsten får inte ställas.  

 



Avropsprocessen 

• Förnyad konkurrensutsättning 

− Avropsförfrågan skickas till samtliga ramavtalsleverantörer och ska 

innehålla bl.a. 

* Tidsfrister för sista anbudsdag 

* Tidpunkt och hänvisning för frågor och svar 

* Kravspecifikationen 

* Anbudens giltighetstid 

− Efter sista anbudsdag är det dags att öppna och utvärdera anbuden. 

* Formkrav 12 kap. 10 § LOU 

− Anbudsutvärdering 

* Kontroll av anbuden 

* Ev. rättelser och kompletteringar 

* Ev. verifieringar av kravuppfyllelse 



Avropsprocessen 

• Förnyad konkurrensutsättning 

− Tilldelningsbeslut 

* Innehåller beslut om tilldelning av kontrakt samt skälen varför. 12 

kap. 12 § LOU. 

* Ev. frivillig avtalsspärr 

* Innehåller en skrivning om att civilrättsligt bindande avtal först 

uppstår då kontrakt undertecknats av båda parter. 

− Kontraktsskrivning 

* Innebär att ett civilrättsligt bindande avtal uppstår (om man inte har 

valt att detta ska ske i samband med tilldelningsbeslutet 

(rekommenderas som huvudregel ej)). 



Avstegsanmälan 

• Statliga myndigheter ska använda de statliga ramavtalen om 

myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre. 

• Om myndigheten väljer att göra avsteg från ett ramavtal ska skälen för 

detta meddelas Kammarkollegiet. Formulär finns på avropa.se. 

• Övriga avropsberättigade omfattas inte av förordning (1998:796) om statlig 

inköpssamordning. 

 



Direktupphandling 
 

• En direktupphandling är ett förfarande utan krav på anbud i viss form 

och regleras i 19 kap. 7 § LOU. 

• Förfarandet kan användas vid tre tillfällen: 

− Lågt värde – 586 907 kr 

Obs! Se till kontraktets totala värde inkl. optioner m.m. 

− Förutsättningar för förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering är uppfyllda (6 kap. 12 - 19 §§ LOU) 

− Synnerliga skäl 

• Krav på dokumentation av upphandlingar vilkas värde överstiger 

100.000 kr exklusive moms.  

 



 

Frågor? 



Tack för ert intresse! 

Har ni ytterligare frågor eller vill diskutera mera är ni välkomna 

att kontakta oss.  

För frågor om specifika ramavtal kontakta ramavtalsansvarig. 

Kontaktuppgifter till respektive ramavtalsansvarig finns på 

avropa.se. 

För övriga frågor kontakta: 

ramavtalsservice@kammarkollegiet.se 
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Introduktionsseminarium 
Möbler och inredning 
 

 



Fakta om ramavtalsområdet Möbler 
och inredning 

• Till och med 2019-09-15. 

• 26 ramavtalsleverantörer 
fördelade inom 7 delområden: 

• Möbler för arbete och förvaring 

• Möbler för möten och paus 

• Arbetsstolar 

• Akustik- och skärmsystem 

• Hörsalsmöbler 

• Skrivtavlor och AV-inredning 

• Textila mattor 

Ovanstående delområden 
presenteras på avropa.se. 

 



Omfattning av Möbler och inredning 

• Alla typer av möbler för 

arbetsplatser. 

• Alla typer av möbler för miljöer 

som t.ex. lunchmatsal, reception, 

hörsalar eller konferensrum. 

• Skrivtavlor och skärmar för 

ljudabsorption. 

• Gardiner. 

• Mattor. 

• Tillbehör/Accessoarer som har 

koppling till respektive delområde. 

 

 

• Möbler för arbete och förvaring 

• Möbler för möten och paus 

• Arbetsstolar 

• Akustik- och skärmsystem 

• Hörsalsmöbler 

• Skrivtavlor och AV-inredning 

• Textila mattor 

 



Övriga områden där möbler och 
inredning kan avropas 

Dessa delområden är upphandlade nyligen men löper ut vid samma tillfälle 

som ramavtalen för ”kontorsmöbler”, 2019-09-15. 

Avropsordningen är något annorlunda men annat kan också skilja sig åt. 

• Arbetsplatsarmaturer 

• Inredningsarmaturer 

• Biblioteksinredning 

• Förvaringslösningar för arkiv och magasin 

• Klädförvaring och småfacksskåp 

• Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering 

• Lager och verkstadsmiljö 

 



Möbelområdet 

 

• Ny ”stor” möbelupphandling med 

möbler och belysning pågår där 

alla delområden får liknande 

villkor och avropsformer. Alla 

delområden upphandlas vid 

samma tillfälle. 

 

• Projekt om cirkulära möbelflöden 

planeras att upphandlas under 

våren 2019. 

 

 

  



Möbelområdet – presentation 
avropa.se 

  



Möbelområdet – presentation 
avropa.se 

 • Ramavtals-

leverantörerna finns 

angivna på avropa.se 

per delområde. 



Avropsform – Särskild 
fördelningsnyckel 

• Uppskattat värde upp t.o.m.  

300 000 kr, per avrop och 

delområde. 

• Den leverantör som bäst kan 

tillhandahålla det behov som finns 

– grundat utifrån kravkatalogen. 

• Ingen rangordning finns. 

 



Avropsform – Förnyad 
konkurrensutsättning 

• Uppskattat värde över  

300 000 kr, per avrop och 

delområde. 

• Avropsförfrågan med de villkor och 

krav som angivits utifrån 

kravkatalogen 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 – obligatoriska krav 
och/eller tilldelningskriterier 

• Varans egenskaper. 

• Varans funktionalitet, 

• Varans estetiska utformning. 

• Varans anpassning till befintliga 

möbler och annan inredning. 

• Varans anpassning till lokalens 

utformning och funktionalitet. 

• Varans ergonomiska kvalitet. 

• Leveranstid. 

• Varans pris och priser för 

varurelaterade tjänster. 



Utvärdering av avropssvar vid förnyad 
konkurrensutsättning 

• Grund för utvärdering kan göras 

utifrån obligatoriska krav (ska-

krav) och lägst pris  

eller… 

• Utifrån obligatoriska krav och 

tilldelningskriterier som viktas och 

därefter efter lägst pris. 

 

• Grund för utvärdering ska anges i 

avropsförfrågan.  



Tjänster som ingår i priset eller är 
kostnadsfria 

• Inbärning till 

godsmottagning/varumottagning/ 

entré ingår i ramavtalspriset. 

• Montering i funktionsdugligt skick 

ingår i ramavtalspriser. 

• Lån av provstol (arbetsstol) innan 

avrop – kostnadsfritt. 

• Ritningsförslag – kostnadsfritt. 



Tjänster möjliga att avropa mot en 
kostnad i samband med varuköp 

• Utplacering på angiven plats. 

• Montering av bordsskärm. 

• Efterdragning. 

• Fast montering i byggnadsdel. 

• Mätning av rumsytor/fönster. 

• Gardinsömnad och montering. 

• Mattläggning/Langettering. 

• Beräkningar. 

• Tapetsering med egen klädsel. 

 



Tjänster möjliga att avropa för 
befintliga möbler 

• Omlackning och omtapetsering av 

ramavtalsleverantörens tidigare 

sålda varor. 

• Återtagande av möbler – om 

tjänsten erbjuds till övriga kunder. 

Det kan dock skilja sig åt mellan 

leverantörerna om denna tjänst 

kan erbjudas samt i vilken 

utsträckning. 



Produktlistor - Nyheter 

• Samtliga möbler som går att 
avropa finns publicerade i 
produktlistor, för respektive 
leverantör och delområde, på 
www.avropa.se.  

• Nyheter kan läggas till 
kontinuerligt. Även 
tillbehör/accessoarer kan läggas 
till. 

• Alla möbler ska uppfylla ställda 
tekniska krav (provningar) utom 
tillbehör/accessoarer. 

• Det är endast dessa varor som går 
att avropa inom ramavtalet! 

 

http://www.avropa.se/


Genomförande av avrop 

• Avrop görs direkt mot 

ramavtalsleverantörerna via t.ex. 

e-post eller elektroniskt 

upphandlingsverktyg  

• Länkar och kontaktuppgifter finns 

på www.avropa.se. 

 

• Avropssvar ska lämnas av 

ramavtalsleverantörerna även om 

möjlighet att leverera inte finns. 

http://www.avropa.se/


Genomförande av avrop, forts 

• Leverantörerna får delegera rätten 

till återförsäljare att lämna 

avropssvar, leverera varor och 

tjänster. Återförsäljare får inte 

teckna kontrakt eller fakturera. 

• Fullmakt ska skickas med 

avropssvaret. 

• Alltid hänvisning till 

ramavtalsleverantörens namn och 

organisationsnummer. 



Genomförande av avrop, forts 

• Använd någon av de framtagna 

avropsblanketterna eller använd 

rutin som finns inom myndigheten. 



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. 



Stöd och vägledning  

• www.avropa.se 

• Avropsblanketter 

• Vägledning – snabbguide 

• Stödjande dokument för avrop av 

t.ex. bordsskärmar 

• Sökhjälp för möbler 

• Frågor och svar 

• Tips och råd 

• Förfrågningsunderlaget 

 



 

 

 

 



Vanliga frågor 

• Finns det utemöbler att avropa 

inom ramavtalen? 

 

• Utemöbler kommer att vara med 

som ett delområde i nästa 

upphandling eftersom behovet har 

ökat. 

 



Vanliga frågor 

• Hur gör vi avrop av de bästa 

skärmarna? 

 

• Stöddokument – och hänvisning 

till oberoende sida på nätet. 

• Värdet för hur bra en skärm ska 

ljudabsorbera ställs av er. Endast 

krav på provning utan 

gränsvärden ställdes i 

upphandlingen. 

 

 



Vanliga frågor 

• Hur fungerar det här med 

kundanpassning? 

 

• Varor kan anpassas avseende t.ex. 

mått, utformning, kulör, bets eller 

laminat. Varan får inte 

kundanpassas så mycket att en ny 

provning krävs av varan. Ej heller 

får den kundanpassas så att risk 

för immateriellt intrång görs. 



Vanliga frågor 

• Specialsnickerier går det att 

avropa inom möbelavtalen? 

 

• Nej, detta måste myndigheten 

själv upphandla 



Vanliga frågor 

• Hur gör vi med samordningen när 

möblerna levereras?  

 

• Tyvärr så finns ingen möjlighet till 

”helhetslösning” i den lösning som 

Statens inköpscentral valt för 

denna avtalsperiod. Varje 

leverantör tar hand om sin egen 

leverans. 

• Samordnare får lösas på egen 

hand av myndigheten. 

 

 



Vanliga frågor 

• Är det möjligt att skicka en 

”Request For Information” 

(RFI/Informationsbegäran) innan 

man gör själva avropet? 

 

• Ja, ibland är det nödvändigt, t.ex. 

vid mätning eller kontroll av lokal 

eller fönster eller liknande. 



Vanliga frågor 

• Arkitekttjänster finns det att 

avropa inom ramavtalen?  

 

• Nej det finns inte. Ni får göra en 

egen upphandling av den tjänsten. 



Vanliga frågor 

• Kan vi ange ett varumärke 

och produktnamn i 

kombination med en 

beskrivning av en möbels 

utseende/funktion/mått, 

etc.? 

 

• Det är allmänt vedertaget att 

det accepteras att man gör 

så. Man bör lägga till ”eller 

likvärdigt” för att inte hämma 

konkurrensen och för att följa 

lagstiftningen. 

 



Tips och råd 

• Det här med angivande av 

”varumärke och produktnamn 

eller likvärdigt”… Hur blir det vid 

utvärderingen? 

 

• Ett obligatoriskt krav – antingen 

namngiven möbel eller godkänd 

likvärdig möbel. 

• Om likvärdig möbel inte godkänns 

så uppfyller inte leverantören det 

obligatoriska kravet vilket i sin tur 

torde innebära att leverantörens 

avropssvar helt ska förkastas. 



Tips och råd 

• Hur bedömer man likvärdigheten 

mellan en angiven möbel och en 

offererad likvärdig? 

 

• Man bör, i avropet, ange hur 

bedömningen görs på ett objektivt 

sätt, om detta är möjligt. Man bör 

ange, om relevant, att möbler ska 

komplettera varandra och 

upplevas passande i den miljö de 

ska placeras. Estetiskt så ska 

samtliga möbler passa in i 

framtaget gestaltningsprogram. 



Tips och råd 

• Vem bedömer likvärdigheten 

mellan en angiven möbel och en 

offererad likvärdig möbel? 

 

• Det bör anges i förfrågan att t.ex. 

användare, arkitekt, inredare eller 

upphandlare bedömer 

likvärdigheten. 

• Det är svårt att överpröva design 

och estetik. Kanske design ska 

viktas högre vid en förnyad 

konkurrensutsättning? 



Tips och råd 

• Hur anger man mått för de möbler 

man önskar anskaffa? 

 

• Om inte exakta mått krävs så bör 

man ange mått med en 

accepterad tolerans i t.ex. procent. 

• Anges exakta mått så hämmas 

konkurrensen och risken för 

överprövning blir större. 



Tips och råd 

• Kan vi medvetet dela upp en 

förnyad konkurrensutsättning vid 

avrop över 300 000 kr? Möblerna 

ingår i samma delområde. 

 

• Statens inköpscentral 

rekommenderar inte detta. 

• Om behovet vid avropstillfället 

uppgår till över 300 000 kr per 

delområde ska förnyad 

konkurrensutsättning göras. 



Tips och råd 

• Vi bör inte dela upp vår 

avropsförfrågan när värdet 

överstiger 300 000 kr… Men om vi 

gör avropen i etapper är det ok? 

 

• Om man av praktiska eller 

ekonomiska skäl väljer att göra 

avrop i etapper så torde detta 

kunna vara möjligt. Det får dock 

myndigheten själv besluta. 



Tips och råd 

• Vi bör inte dela upp vår 

avropsförfrågan när värdet 

överstiger 300 000 kr… Men kan vi 

ändå ”lyfta ut” en unik/speciell 

möbel och avropa den separat? 

 

• Om bara en leverantör kan leverera 

just den unika möbeln så torde det 

vara ett bra sätt att dela upp avropet 

eftersom det blir svårt för mer än en 

leverantör att besvara hela ert 

avrop. Risk för hämmande av 

konkurrensen. 



Tips och råd 

• Kan man avropa möbler som inte 

finns med leverantörernas 

produktlistor på www.avropa.se?  

 

• Man ska säkerställa att allt behov 

av möbler finns i leverantörernas 

produktlistor. Det underlättar om 

ni gör detta redan innan utskick 

av avropsförfrågan.  

• Ge tydliga direktiv till en arkitekt 

eller motsvarande om sådan 

anlitats. 

http://www.avropa.se/


Tips och råd 

• Hur gör man om man vill kunna avropa (samma) möbler där 

leveranser kan ske succesivt under en längre tidsperiod?  

• I ett avrop genom förnyad konkurrensutsättning kan man avropa 

möbler för leverans senare. En anskaffning av en vara eller tjänst ska 

alltid grunda sig på ett behov hos den upphandlande myndigheten. 

Inför ett avrop bör den avropsberättigade myndigheten identifiera även 

framtida behov så att även dessa kan omfattas av avropet, t.ex. som 

optioner. 

Enligt huvudregeln behöver optionen ha angetts i avropet. Optionen 

behöver formuleras på ett klart, exakt och entydigt sätt och beskriva 

under vilka förutsättningar och i vilken omfattning den kan komma att 

tillämpas.   

• Under 300 000 kr kan man göra avrop i varje delområde direkt mot 

den leverantör som kan leverera behovet av möbel. Kontrollera vilken 

leverantör som säljer möbeln billigast. 



Tips och råd 

• Varför kan det vara bra att avropa gardiner i ett separat avrop när man 

även ska avropa annat under Möbler för möten och paus?  

 

• Alla leverantörer inom delområdet kan inte leverera gardiner och om 

detta är i samma avrop som möbler så kan inte alla leverantörer lämna 

avropssvar. Detta kan upplevas som ”provocerande” av leverantörerna då 

de kan leverera möblerna men inte gardiner. (Fem leverantörer kan) 

• Gardiner kan dessutom vara komplext att avropa då det kan behöva ingå 

en mängd olika tillkommande tjänster.  



Tips och råd 

• Hur gör man om man vill komplettera möbler till tidigare 

anskaffade möbler?  

 

• Över 300 000 kr genom förnyad konkurrensutsättning och man 

bör i avropet beskriva vad man redan har för möbler och att 

man vill komplettera detta och att det estetiskt ska se likadant 

ut. 

• Under 300 000 kr kan man göra avrop i varje delområde direkt 

mot den leverantör som kan leverera behovet av möbel. 

Kontrollera vilken leverantör som säljer möbeln billigast. 



Tips och råd 

• Stora avropsförfrågningar med många olika möbler kan innebära att en 

leverantör kan leverera vissa av möblerna och en annan kan leverera 

andra delar av avropsförfrågan. Det kan bli svårt att anskaffa alla 

möbler genom en och samma avropsförfrågan. Vad bör vi tänka på? 

 

• Det är inte lätt. Ni ska ju inte rikta era upphandlingar mot specifik 

leverantör. Samtidigt har ni sett ut ert behov som ni vill anskaffa. 

Alternativa lösningar är kanske inte det som ni vill ha. Ibland kanske 

man ska godkänna alternativa lösningar om de är likvärdiga och kanske 

dessutom billigare än tänkt lösning. 

• Dela upp avropet? 

• Detta får bli en fråga som ni får ta med er. 



Tips och råd 

• Måste man kontrollera att offererad möbel finns med i leverantörens 

produktlista? Om vi utvärderar och upptäcker att en möbel saknas i 

produktlistan, vad gör vi då? 

 

• Samtliga inlämnade avropssvar behöver kontrolleras. Ni bör ha begärt 

att leverantören ska ange i vilken produktlista samt på vilken sida man 

kan finna varje möbel som offereras. Detta underlättar er utvärdering 

och ger samtidigt leverantören en fingervisning om att varan ska finnas 

med. 

• Avropssvaret är orent om varan inte finns med i leverantörens 

produktlista vid öppningen av anbud/avropssvar. 



Välkommen att kontakta oss 

• För frågor om ramavtalsområde Möbler och inredning, se avropa.se 
eller kontakta stefan.persson@kammarkollegiet.se 

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär:  
08-700 07 70,  ramavtalsservice@kammarkollegiet.se 
 

Våra webbplatser 

• avropa.se 

• kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral 
 

Vid övriga upphandlingsfrågor:  

• Ett samlat upphandlingsstöd finns på upphandlingsmyndigheten.se 

 

 

 

mailto:stefan.persson@kammarkollegiet.se


 

Hjälp oss att bli bättre – 

delta i våra årliga 

utvärderingar! 

Uppdatera dig om våra 

ramavtal - prenumerera 

på vårt nyhetsbrev! 



 
Hotelltjänster 
Sandra Lukins 

 



Omsättning Hotelltjänster 

• 2015 - 405 miljoner 

 

• 2016 - 476 miljoner 

 

• 2017 - 521 miljoner 

 

 



Avtalsperioder 

• NYA RAMAVTAL! 

 

• Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 

Förlängningsoption max t.o.m:  2022-06-30 

 

• Avtalsperiod: 2018-11-01 - 2020-06-30 

Förlängningsoption max t.o.m:  2022-06-30 

 

 

 
 

 



Nyheter ramavtal? 

 

• Ny kategori Longstay from 2018 

 

• Longstay - fullt möblerade rum eller lägenheter och till viss del lägre 

krav på hotellets faciliteter och service. Tillgång till köksutrustning, 

möjlighet till egen matlagning och kylförvaring av matvaror på 

rummen. 

 

• Utrikes Hotell  

 

 



Delområden 

• Indelas geografiskt i län/ort/zon – ny kartsök på avropa 

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-
boende/hotelltjanster/ 

 

• Kvalitetskategori LS, 2, 3, 4, 5 

 

• Fullständig kravjämförelse på avropa.se. Tänk på att kategorierna är uppdelade 
efter tekniska krav, ej baserat på hotellstandard (lyx, budget etc.). 

 

• Krav att ladda priser i GDS: kat 3, 4, 5 
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Avropsformer 

 Fast rangordning 

 

Ramavtalsleverantörerna rangordnas i förhållande till de poäng de tilldelats i 
upphandlingen. Utvärderades på pris 60%, Kapacitet 15 %, Miljö 15 %, Tillgänglighet 10%. 

 

- Kontakta först den ramavtalsleverantör som har plats nr 1 i rangordningen 

- Om nr 1 inte kan leverera, kontakta nr 2 osv. 

 

      



Info 

• Ca . 400 ramavtal 

• Avstånd från resmål till hotell ej giltigt skäl att gå vidare i rangordningen 

• Priserna angivna på avropa exkl. moms, inkl. frukost 

• Inga close-out-dates gäller 

• Hotellet kan ej kräva att gäst lämnar kreditkort för garanti. 

 



 
Konferens och möten 
 

 



Omsättning Konferens och möten 

• 2015 -  428 milj 

 

• 2016 -  538 milj 

 

• 2017 -  567 milj 

 

 



Konferensavtalen 

• Avtalsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31  

    Förlängningsoption max t.o.m:  2020-12-31 

 

• Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2019-12-31 

Förlängningsoption max t.o.m:  2019-12-31 

 

• Avtalsperiod: 2015-04-01 – 2019-03-31 

Förlängningsoption max t.o.m:  2019-03-31 
 

 

 



Indelning och kategorier 

•    Indelas geografiskt i län/ort/zon 

•    Ny kartsök på 

   https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-  

   boende/konferenser-och-moten/  

•    Avtalsområden:  

•    Dagkonferens, bas och plus 

•    Helpension, bas och plus 

•    Timdebitering  

•    Stora konferenser >75/150  pers. 

•    ca. 1500 ramavtal 

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/konferenser-och-moten/
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Avropsformer 

• Dagkonferens, Helpension, Timdebitering  

• Fast rangordning 

 

• Ramavtalsleverantörerna rangordnas i förhållande till de poäng de tilldelats i 

upphandlingen. Utvärderades på Pris 60%, Kvalitet 20%, Miljö 10%, Tillgänglighet 

10%. 

 

• Kontakta först den ramavtalsleverantör som har plats nr 1 i rangordningen 

• Om nr 1 inte kan leverera, kontakta nr 2 osv. 

 
 



Avropsformer 

• Stora konferenser vid bokning av > 75/150 deltagare. 

• Förnyad konkurrensutsättning 
 

• Skriftlig inbjudan att lämna anbud till alla ramavtalsleverantörerna på vald ort/zon 

 

• Pris 

• Kvalitet (alla typer av krav och kriterier som härrör till mötet eller konferensen ex måltider utrustning 
lokaler etc) 

• Miljö (krav och kriterier enligt behov för konferensen) 

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (krav enligt behov för konferensen) 

• Avbeställningsregler 

• Övriga tjänster (exempelvis elektronisk deltagarhantering, hjälp med namnbrickor, 

        beställa blommor, välkomnande på konferensdagen, ev övernattning, övrig dryck och förtäring. 
 
 

• Den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att  
kontrakt tecknas med den leverantör som kan erbjuda den   
ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. (Det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet). 

 

 

 

 



Stöddokument 

På Avropa finns stöddokument till hjälp för både myndigheter och 

leverantörer, tex: 

 

• Vägledning 

• Avbokningsregler 

• Frågor och svar 

• Avropsmall 

 

 



Frågor & Svar 

Fråga: Kan myndigheter be konferensanläggningen att ”splitta” fakturor? 

Svar: Till viss del. Myndigheten kan be anläggningen att i fakturan 

specificera kostnaderna för tex mat, logi, etc. Att dela fakturan och skicka 

till olika adresser kan inte begäras utan kostnad. Vid en FKU kan detta 

begäras i avropet och anläggningen kan prissätta tjänsten.  

 

Fråga: Myndigheten ber anläggningen att skicka fakturor till alla deltagare 

eller olika kostnadsställe i stället för en faktura för hela konferensen till 

beställande myndighet. Kan myndigheten kräva detta? 

 

Svar: Ej vid Små konferenser. Vid FKU kan myndigheten i avropet begära 

detta. Anläggningen kan i sitt avropssvar acceptera kravet och ev. ta betalt 

för tjänsten. 

 



Frågor & Svar 

Fråga: Är det möjligt för en myndighet att använda en extern tjänst/leverantör 

för att hantera förnyad konkurrensutsättning? 

 

Svar: Myndigheten kan anlita en konsult/tredje part (tex resebyrå eller 

bokningsbolag) för att utföra avropet. Processen bör styras av myndigheten. 

Myndigheten måste även informera och utbilda sin konsult/tredje part om 

myndighetens policy, förnyad konkurrensutsättning och övrig LOU-formalia. 

 

Fråga: Bokningsbolag/Resebyråer begär provisioner på det statliga 

avtalspriset. Får de göra det? 

 

Svar: Nej, ramavtalen är nettoavtal. Anläggningarna ska inte betala 

provisioner till en förmedlare. Viktigt att tredje part meddelar leverantörerna 

att man gör bokning för myndigheten. 



Frågor & Svar 

Fråga: Vad gäller vid Helpension? Har Leverantören rätt att ta betalt för två 

dagar (lokalhyra) vid bokning lunch-lunch? 

 

Svar: Nej, myndigheten har rätt att välja vilken måltid som inleder 

konferensen. Ej kravställt i upphandlingen när en konferens ska börja. 

 

Fråga: Vid timdebitering, måste jag betala för minst en halvdag? 

 

Svar: Nej, pris per timme gäller oavsett längd på mötet. 

 



       Tack! 
TACK! 
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