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Upphandlingsenheterna



Tips inför upphandling

• Delta aktivt i leverantörsmöten under 
pågående förstudie.

• Ta chansen och besvara externa 
remisser avseende krav och delar av 
upphandlingsunderlaget.

• Se till att ha aktuella kontaktuppgifter 
i Mercell TendSign, detta gäller under 
hela processen.

• Läs instruktionen / kravet noggrant. 
Lägg inte till något eller utveckla 
kravet.

• Se till att eventuella referenter är 
beredda att bli kontaktade.

• Fyll i sekretessblanketten ordentligt, 
dvs var noggrann med vad du begär 
sekretess för och ange relevant 
motivering till att du/ni begär 
sekretess. Prövningen görs utifrån er 
motivering och måste ha laglig grund.



Tips inför upphandling

• Se till att bifoga filer som efterfrågas, 
vi har begränsade möjligheter att ta in 
kompletteringar.

• Se till att all information som 
kravställs i upphandlingsdokumentet 
tydligt framgår av produktbladet. I och 
med att hemsidor är föränderliga går 
det inte att enbart hänvisa till en 
sådan. 

• Var beredd att skicka in efterfrågande 
kompletterande dokument vid 
prövningen av anbud.

• Se till att lämna anbud i tid, för att ta 
höjd för om man får tekniska problem. 
Om man får tekniska problem 
kontakta Mercell Tendsigns kundtjänst.

• Hör av er till ansvarig upphandlare om 
ni har frågor efter tilldelningen. 

• Vid signering använder vi numera ett 
nytt digitalt signeringsverktyg som 
heter Visma Addo. Allt som krävs för 
att signera är ett giltigt bank-ID. 

• Se till att signera avtalen så fort som 
möjligt.



Ramavtalsförvaltningen



• Offerera och leverera i enlighet med 
ramavtal och kontrakt.

• Marknadsför endast tjänster som 
ingår i ramavtal.

• Informera SIC och kontrakterade 
myndigheter om viktiga händelser. 

Under ramavtalets giltighetstid



• Informera om byte av kontaktperson 
m.m.

• Informera i god tid inför fusioner och 
andra leverantörsförändringar.

• Redovisa omsättning och statistik i tid.

• Lämna synpunkter om hur ramavtalet 
fungerar och bidra till att nya ramavtal 
blir bättre.

• Gör avtalsvillkor kända i er organisation.



Hur kan sigillet användas?

Sigillet visar att ert företag är ramavtalsleverantör 
och får användas i kommunikation som är direkt 
knuten till ramavtalen:

• webbsidor som presenterar leverantörens ramavtal

• produktkataloger m.m. med beskrivning av 
ramavtalets innehåll

• informationsmaterial till mässor och seminarier

• annonser i tidskrifter

• e-post med ramavtalsinformation, till exempel i 
e-postsignaturen

• underleverantörer får inte använda sigillet

Sigill

Ansök via:
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.



Staben vid Statens 
inköpscentral



Viktigt med rätt uppgifter för att:

• era kontaktuppgifter ska synas på 
avropa.se

• fakturorna för den administrativa 
avgiften skickas till rätt adress så ni 
slipper eventuella påminnelseavgifter.

• ni ska få påminnelser och information 
om redovisning.



Allt du behöver veta finns på 
avropa.se

• Som ramavtalsleverantör ska du 
redovisa fakturerad omsättning via 
vår e-tjänst varje kvartal/halvår.

• Som en service till er skickar vi ut 
påminnelser om redovisning men ni 
är enligt avtal ålagda att redovisa 
utan uppmaning.

• Vi kan skicka faktura via brev eller 
elektroniskt via Svefaktura eller 
Peppol. 

Har ni frågor om redovisning och 
fakturering är ni välkomna att kontakta 
oss:

staben.sic@kammarkollegiet.se

mailto:staben.sic@kammarkollegiet.se

