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1 Om vägledningen 

1.1 Inledning 
 

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

1.1.1 Innehåll och disposition 
 

I vägledningens inledande del presenteras avropsberättigade, ramavtalsleverantörer, samt 
definitioner. I vägledningens avsnitt om ramavtalet får myndigheten information om själva 
ramavtalsområdet. Kapitlet om avropet redogör i sin tur för de olika stegen i 
avropsprocessen. Slutligen följer ett kapitel med praktiska råd kring avropet, samt 
eventuella bilagor. 

1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 
 

1.2.1 Avropsberättigade 
 

Ramavtalen för Möbler och inredning kan nyttjas av statliga myndigheter, offentligt styrda 
organ som lämnat fullmakt, samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning 
till staten. Avropsberättigade organisationer finns angivna på www.avropa.se.  

1.2.2 Ramavtalsleverantörer 
 

Ramavtalsleverantörer inom Möbler och inredning framgår av www.avropa.se. 

1.2.3 Underleverantörer  
 

En underleverantör är ett företag som bistår ramavtalsleverantören med varor eller 
tjänster som omfattas av detta ramavtalsområde. 
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1.2.4 Återförsäljare - delegeringsrätt 
 
Ramavtalsleverantören har rätt att till återförsäljare delegera rätten att lämna avropssvar 
i ramavtalsleverantörens namn (och organisationsnummer) samt att leverera varor och 
tjänster som omfattas av ramavtalet. Återförsäljare får inte teckna kontrakt med 
avropsberättigad. I avropssvaret ska i dessa fall en undertecknad fullmakt medsändas. En 
hänvisning till ramavtalsleverantörens företagsnamn och organisationsnummer ska finnas 
i avropssvaret. Fakturering ska alltid ske av ramavtalsleverantören. 

Ramavtalsleverantörernas godkända återförsäljare återfinns i återförsäljarlista publicerad 
på www.avropa.se för respektive ramavtalsleverantör. 

1.3 Definitioner 
 

Nedan definieras vissa centrala begrepp inom ramavtalsområdet.  
 
Med myndighet avses i denna vägledning avropsberättigade organisationer, det vill säga 
statliga myndigheter, vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. 

Begreppet leverantör syftar i denna vägledning på ramavtalsleverantörer inom det aktuella 
ramavtalsområdet.   

Med ramavtal avses det signerade avtalet mellan Statens inköpscentral och 
ramavtalsleverantören. 

Samtliga leveranser över ramavtalet avser varor och tjänster som leverantören 
tillhandahåller.  Med begreppet vara eller produkt avses materiella ting, bland dem profil- 
och presentartiklar eller klienter. Som tjänst betecknas allt som kan tillhandahållas i en 
yrkesmässig verksamhet och som inte utgör en vara, till exempel 
managementkonsulttjänster. 

Avrop: Vid avrop avgörs vilken ramavtalsleverantör som får leverera efterfrågad tjänst. 
Avrop sker per ramavtalsområde. Hur detta går till framgår närmare av denna vägledning. 
Se även www.avropa.se.  

De dokument som sänds till ramavtalsleverantörerna kallas avropsförfrågan. 
Ramavtalsleverantörernas svar kallas avropssvar. 

Med kontrakt avses det avtal rörande anskaffning från ramavtalet som upprättas mellan 
avropande myndighet och leverantören. Kontraktet inom respektive delområde inom 
Möbler och inredning innehåller villkor för parternas överenskommelse.   
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1.4 Fortsatt arbete 
 

Vägledningen uppdateras i takt med utvecklingen av domstolspraxis och i takt med 
erhållen praktisk erfarenhet. 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 Stefan Persson, 
stefan.persson@kammarkollegiet.se eller till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.  
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2 Möbler och inredning 

2.1 Ramavtalsområdets omfattning och avropsordning 
 

Nedan följer en kort beskrivning av Möbler och inredning omfattning och den 
avropsordning som gäller vid avrop.  För mer fördjupad information om ramavtalet 
hänvisas till www.avropa.se. 

2.2 Ramavtalens omfattning 
 

Ramavtalsområdet Möbler och inredning omfattar en stor del av de möbler, inredning och 
mattor/textilier som kan anskaffas till en kontorsmiljö, lunchrum, lounger, pausrum, 
vilrum, konferensrum och föreläsningssalar/hörsalar. 

Ramavtalsområdet är uppdelat i sju delområden och avrop görs inom respektive delområde. 
Ingen rangordning finns mellan ramavtalsleverantörerna. 

Inom ramavtalsområdet kan inte följande varor avropas: Möbler direkt anpassade för 
arkiv, magasinering av museiföremål, bibliotek, postrum, multifunktionsrum, 
omklädningsrum, lager och vaktmästerier. Inte heller ingår förvaringsmöbler och klädskåp 
med stomme i metall, post- och källsorteringsenheter samt belysningsarmaturer. För dessa 
avgränsade varor finns egna ramavtalsområden. 

På www.avropa.se presenteras ramavtalsområdet Möbler och inredning direkt via sina sju 
delområden. Begreppet Möbler och inredning presenteras inte som eget ramavtalsområde 
på www.avropa.se. 

2.2.1 Delområden – varor  
 

Nedanstående uppställning visar vilka delområden samt exempel på varor som ingår i 
ramavtalsområdet. 

Möbler för arbete och förvaring 

Exempel på varor:  
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 Arbetsbord, öppna och slutna förvaringsenheter, garderober, receptionsdiskar och 
exponeringsmöbler. 

Exempel på tillbehör: 

 Tillbehör för kabel-, skärm-, och datorhantering, inredningar till förvaring, hyllplan 
och elektroniska lås till förvaringsenheter. 

Möbler för möten och paus 

Exempel på varor: 

 Soffor, fåtöljer, bord, konferensbord, stolar och gardintyger. 

Exempel på tillbehör: 

 Småbord, småförvaringar, sängbord, gardinskenor, speglar, tidnings- och 
blankettställ, sittpuffar, madrasser, kuddar och plädar. 

Arbetsstolar 

Exempel på varor: 

 Kontorsarbetsstolar och bevakningsstolar 

Exempel på tillbehör: 

 Ståstödsstolar, balans- och rörelsestolar. 

Akustik- och skärmsystem 

Exempel på varor: 

 Skärmsystem, bordsskärmar och ljudabsorbenter 

Exempel på tillbehör: 

 Rumsavdelar för dekoration och toolbars med tillbehör. 

Hörsalsmöbler 

Exempel på varor: 

 Hörsalsstolar och teleskopläktare 

Exempel på tillbehör: 
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 Talarstolar, pulpeter, skrivskivor, el- och nätuttag. 

Skrivtavlor och AV-inredning 

Exempel på varor: 

 Skrivtavlor, mörkläggningsgardiner och AV-möbler 

Exempel på tillbehör: 

 Konferensskåp, anslagstavlor och projektionsdukar. 

Textila mattor 

Exempel på varor: 

 Heltäckande och avpassade mattor samt mattplattor 

Exempel på tillbehör: 

 Handvävda och handtuftade mattor. 
 

2.2.2 Tjänster som ingår i priset 
 
 Inbärning till godsmottagning/varumottagning/entré. 
 Alla varor ska monteras i funktionsdugligt skick. 

2.2.3 Tjänster som är kostnadsfria 
 
 Lån av provstol (arbetsstol) innan avrop, om man så önskar det. 
 Ritningsförslag med bilder på de offererade möblerna och övrig offererad inredning, 

om man så önskar det. 

2.2.4 Tjänster som är möjliga att avropa 
 
 Utplacering på angiven plats. 
 Montering av bordsskärm på bord. 
 Efterdragning 
 Fast montering i byggnadsdel (vägg, tak eller golv). 
 Mätning av rumsytor eller fönster. 
 Gardinsömnad och montering/upphängning. 
 Mattläggning eller langettering av avpassade mattor. 
 Beräkning av antalet gradänger i en aula/hörsal. 
 Tapetsering med egen möbelklädsel. 
 Specifik önskad leveransdag. 
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 Begäran om säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll enligt 
säkerhetsskyddslagen och säkerhetskyddsförordningen. 

2.2.5 Kundanpassning 
 
Varor kan kundanpassas vid avrop avseende t.ex. djup, bredd, höjd, utformning, kulör på 
lack/färg, bets eller laminat. Kundanpassning kan ske så länge varan/möbelserien i sig 
finns beskriven i produktlistan samt under förutsättning att inte ny provning krävs enligt 
de krav som finns i SIC förfrågningsunderlag. 

En vara får inte kundanpassas på ett sådant sätt att risk för immateriellt intrång görs. 
Detta ansvar ligger på leverantören. En vara får inte heller kundanpassas på ett sådant 
sätt att inte varans säkerhet eller stabilitet etc kan garanteras. Detta ansvar ligger på 
leverantören. 

2.2.6 Övriga tjänster 

Följande tjänster ska kunna avropas: 

 Omlackering och omtapetsering av ramavtalsleverantörens tidigare sålda varor. 

Inom de olika delområdena kan även nedanstående tjänst avropas mot ersättning: 

 Återtagande av möbler – om tjänsten erbjuds till övriga kunder så ska även 
myndighet kunna avropa tjänsten. Det kan dock skilja sig åt mellan leverantörerna 
och om leverantörer åtar sig detta och i vilken utsträckning. 

2.2.6 Support 
 
Leverantören tillhandahåller kostnadsfri support till avropare. Det kan handla om 
rådgivning och support avseende varor. 

Supporten kan nås via telefon, e-post eller fax mellan kl. 09.00 och 16.00 varje helgfri 
arbetsdag året runt. 

Enklare frågor ska kunna besvaras inom (2) två timmar. Vid mer komplicerade frågor ska 
svar kunna erhållas efter överenskommelse med avropande myndighet. 

Vid behov ska avropande myndighet kostnadsfritt kunna prova möbler i 
ramavtalsleverantörens utställningslokal (show-room) om sådan finns. 

Leverantören ska kostnadsfritt kunna erbjuda ritningsförslag med bilder på de offererade 
möblerna och övrig offererad inredning. 
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2.2.7 Reservdelar 

Reservdelar ska tillhandahållas efter leveransdatum. Producenten garanterar att 
reservdelar tillhandahålls under minst fem (5) år efter leveransdatum. 

Med reservdelar avses funktionsrelaterade komponenter som vid skada eller annat fel gör 
varan helt eller delvis obrukbar, t.ex. gaspatroner till arbetsstolar, gångjärn, elektriska 
manöversystem och lådsystem. Alternativt kan ett ärende avgöras på annat sätt efter 
överenskommelse mellan parterna. 

2.3 Ramavtalens giltighetstid 
 

Ramavtalen är giltiga från och med 2015-09-16 till och med 2017-09-15 och kan förlängas 
på initiativ av SIC i upp till 24 månader, det vill säga maximalt till och med 2019-09-15. 

2.4 Avropsordning 
 

2.4.1 Särskild fördelningsnyckel 
 

För detta ramavtalsområde tillämpas särskild fördelningsnyckel vid avrop av varor och 
eventuella tillhörande relaterade tjänster upp t.o.m. 300 000 SEK. Avrop sker per 
delområde. Det finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna. Avroparen väljer 
den leverantör som bäst kan tillgodose avroparens behov vid avropstillfället med hjälp av 
angivna parametrar i ramavtalet: 

 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 

Avropande myndighet kan välja om kontakten med ramavtalsleverantörerna sker skriftligt 
eller muntligt. 

2.4.2 Förnyad konkurrensutsättning 
 

För detta ramavtalsområde tillämpas förnyad konkurrensutsättning vid avrop av varor och 
eventuella tillhörande relaterade tjänster överskridande 300 000 SEK. Avrop sker per 
delområde. Den sker genom att avropande myndighet skickar en skriftlig avropsförfrågan 
samtidigt till samtliga leverantörer inom aktuellt delområde. Tanken med detta förfarande 
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är att den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att kontrakt tecknas 
med den leverantör som kan erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. Möjliga 
krav/tilldelningskriterier vid förnyad konkurrens återfinns under stycke 3.2.5 Kravkatalog. 

2.5 Hållbarhetskrav i upphandlingen av ramavtalet  

Statens inköpscentral har i upphandlingen av ramavtalet ställt miljö- och sociala krav på 
leverantören/varan/tjänsten. För information om vilka miljökrav och sociala krav som 
avropande myndighet kan ställa i avropet, se vidare kapitel 3 om avropet. 

2.5.1 Kvalificeringskrav 
 

Följande kvalificeringskrav har ställts i upphandlingen: 

I upphandlingens ställdes krav på rutiner för säkerställande av ursprung. 
Ramavtalsleverantören ska ha rutiner som säkerställer att trä eller träbaserade material 
som ingår i den offererade varan/varorna härstammar från legala och acceptabla källor 

2.5.2 Miljökrav 
 

Följande miljökrav har ställts på varor i upphandlingen: 

 Ytbehandling av trä, plast och/eller metall 
 Flamskyddsmedel i möbler, gardintyger och mattor 
 Perfluorerade ämnen i gardintyger och mattor 
 Lim 
 Farliga ämnen i textilier och läder 
 Märkning av plast 
 Skogsråvarans ursprung 

Därutöver ska ramavtalsleverantören vid tillhandahållande av varor och tjänster 
kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och 
undvika negativ miljöpåverkan. 

Ramavtalsleverantören ka använda sig av robusta mekanismer/system för att spåra och 
kontrollera råvarans ursprung och undvika att den offererade varan kan kopplas till: 

 Brott mot mänskliga rättigheter (se även under Sociala krav). 
 Hot mot områden med höga bevarandevärden. 
 Naturliga ekosystem som konverteras. 

2.5.3 Sociala krav 
 

Följande sociala krav har ställts i upphandlingen: 
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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 

2.6 Stöddokument för avrop 

SIC tillhandahåller avropsblanketter som rekommenderas för att underlätta avrop för 
myndigheter och leverantörer. Avropsblanketten och tillhörande instruktion finns 
publicerad på www.avropa.se. Om en myndighet väljer att göra sin avropsförfrågan med 
hjälp av en sådan blankett, måste myndigheten specifikt ange att leverantören ska lämna 
avropssvar i avropsblanketten om detta ska vara bindande för leverantören. 

SIC tillhandahåller även andra stöddokument som t.ex. sökhjälp för att lättare hitta 
möbelkategorier, stöddokument för avrop av ljudabsorbenter/bordsskärmar. Det finns även 
en snabbguide som ett komplement till denna vägledning samt ett stöddokument som visar 
vilka ramavtalsleverantörerna är inom respektive delområde.  
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3 Avropet  

3.1 Modell som illustrerar avropsprocessen 

Bilden nedan illustrerar de olika stegen inför och vid avrop i kronologisk ordning. 
Processbeskrivningen beskriver avrop vid förnyad konkurrensutsättning, men i vissa delar 
kan den även användas vid särskild fördelningsnyckel.  

 

3.2 Steg 1 – Utformning av avropsförfrågan 
 

Vad innebär steg 1 – utformning av avropsförfrågan 

3.2.1 Förberedande arbete, behovsanalys   
 

Inför ett avrop från ramavtalen bör en behovsanalys göras för att fastställa vilka 
varor/tjänster inom ramavtalsområdet som myndigheten har behov av. Det är bland annat 
viktigt att göra en bedömning över värdet av de varor och tjänster som ska avropas för att 
kunna avgöra vilken avropsordning som ska användas vid avropet. Behovsanalysen och 
den information som eventuellt inhämtats från leverantörerna används som underlag i 
avropsförfrågan. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden preciserad, desto lättare 
blir det för leverantörerna att lämna ett optimalt svar på myndighetens avropsförfrågan. 
Det är viktigt att man använder sig av leverantörernas produktlistor som är publicerade på 
www.avropa.se. Det är endast dessa varor som omfattas av ramavtalsområdet. Vid stöd av 
t.ex. en arkitekt vid framtagande av en avropsförfrågan så bör arkitekten få klara direktiv 

Steg 1
• Utformning av avropsförfrågan

Steg 2
• Utskick av avropsförfrågan

Steg 3 •Utvärdering av avropssvar

Steg 4
• Teckna kontrakt
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över hur avrop ska göras. Arkitekttjänster går inte att avropa via ramavtalsområdet. 
  

3.2.2 Dialog med leverantörerna 
 
Innan avropsförfrågan skickas ut har myndigheten möjlighet att föra en dialog med 
leverantörerna. Det är av mycket stor vikt, vid förnyad konkurrensutsättning, att samtliga 
ramavtalsleverantörer inom ramavtalet bjuds in till detta och att de likabehandlas. Genom 
dialogen kan förmågan att leverera bekräftas av leverantörerna och myndigheten får 
värdefull information om vilka möjligheter som finns att uppfylla myndighetens behov.  

Dialogen genomförs enklast genom att myndigheten översiktligt beskriver nuläget och 
behoven samt ber leverantörerna beskriva om de är i stånd att leverera de varor/tjänster 
som efterfrågas av myndigheten.  

Vid oklarheter, exempelvis om myndigheten vill veta om en viss vara eller tjänst ingår i 
leverantörernas utbud, kan myndigheten ställa en enkel fråga, en så kallad ”Request for 
Information” (RFI), till samtliga leverantörer innan det aktuella avropet görs. (Obs! 
Rekommenderas endast inom ramavtalsområden där myndigheterna måste göra ett stort 
förarbete, där en kravkatalog finns definierad eller där det blir aktuellt med mycket stora 
inköp.) 

Frågeställningen kan även avse en budgetförfrågan, vilket innebär att myndigheten begär 
in ett förhandsbesked om pris på till exempel en typprodukt för att få en uppfattning om 
den budget som avsatts för avropet är tillräcklig.  

Vid förnyad konkurrensutsättning ska samtliga leverantörer inom aktuellt område 
tillfrågas. Vid värden upp t.o.m. 300 000 kr så kan mer flexibilitet accepteras och dialog 
med leverantörerna är möjlig utifrån de krav som ställs på varorna och eller tjänsterna. 

Vid användande av särskild fördelningsnyckel så kan myndigheten ha en dialog med 
leverantörerna om kostnaderna för önskade tjänster. Inga tjänster finns prissatta i 
produktlistorna. 

3.2.3 Avropsförfrågans innehåll 
 
Alternativ 1: I avropsblanketten framgår vilka uppgifter som avropande myndighet 
respektive leverantören ska ange. 

Alternativ 2: I de fall en avropsblankett inte används bör minst följande uppgifter anges i 
er avropsförfrågan: 
 

Förslag på uppgifter: 

 Uppgift om vilket ramavtalsområde med diarienummer, som avropet som avser.  
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 Om avropsförfrågan avser avrop enligt särskild fördelningsnyckel eller avrop med 
förnyad konkurrensutsättning. 

 I ärenderaden i e-postmeddelandet bör anges att det är ett avrop från ramavtal, så att 
leverantörerna lättare kan urskilja avropsförfrågningar. 

 Myndighetens referens- eller diarienummer på avropet. 
 Beskrivning av uppdrag, varor, tjänster eller funktioner som avropas och vilka volymer 

som avses. 
 Hur ersättning ska utgå, till exempel som fast pris eller som timpris. 
 Leveranstid, tidplan eller önskad leveransdag.  
 Kravspecifikation, de krav som den avropande myndigheten vill ställa på avropade 

varor/tjänster. Se nedan avseende vilka krav som kan ställas.  
 Beskrivning av den utvärderingsmodell som tillämpas, inklusive viktning av 

tilldelningskriterier, som kommer att användas vid tilldelning av kontrakt (gäller vid 
förnyad konkurrensutsättning). 

 Hänvisning till de avtalsvillkor som angivits i ramavtalet. 
 Hänvisning till produktlista, sidnummer i produktlista eller motsvarande. 
 Hur eventuella kompletterande frågor på innehållet i avropsförfrågan hanteras, till 

exempel sista datum för frågor och svar. 
 Avropssvarets giltighetstid.  
 Namn, adress- och kontaktuppgifter hos avropande myndighet. 
 Tidpunkt när avropssvar ska vara inlämnade. 
 Kontraktets giltighetstid (avtalsperiod), eventuella optioner och förlängningsklausuler. 
 Prisjusteringsklausul vid leveranser under längre period. Möjlighet för både 

leverantörer och avropare till reella priser vid själva leveranstidpunkten. 

Nedan ges exempel på uppgifter som en avropsförfrågan kan innehålla:  

 Information om kontaktperson med kontaktuppgifter. 
 En kort allmän beskrivning av den verksamhet som myndigheten bedriver. 
 En beskrivning av den nuvarande lösningen eller den nuvarande miljön och om den 

påverkar eller påverkas av avropet. 
 Eventuell beskrivning av hur uppdraget ska levereras och redovisas. 
 Beskrivning av hur leveranskontroll ska genomföras (inom ramen för vad som stadgas i 

ramavtalet). 
 Beskrivning av eventuella efterfrågade garanti- och servicenivåer (inom ramen för vad 

som stadgas i ramavtalet). 
 Eventuella justeringar eller preciseringar av krav och avtalsvillkor som ställts i 

upphandlingen (inom ramen för vad som stadgas i ramavtalet). 
 Beskrivning av hur kontraktet kommer att följas upp.  
 Eventuella krav på elektroniska fakturor och beställningar. 

En beskrivning av vad avropssvaret från leverantören kan innehålla (exempel): 

 Pris på efterfrågade varor, lösningar, tjänster etc. 
 Teknisk eller funktionell lösning. 
 Bevis på acceptans av villkor och uppfyllnad av krav. 
 Beskrivning av genomförande av uppdraget inklusive tidplan. 
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 Projektorganisation. 
 Begärda referenser. 
 Hänvisning till ramavtalet (så att inte funktioner, varor och tjänster som inte finns 

med i ramavtalet offereras). 
 Hänvisning till produktlista, sidnummer i produktlista eller motsvarande. 

3.2.4 Övrig information i avropsförfrågan 
 

 Eventuellt kända kommande förändringar som påverkar leveransen av avropade 
varor/tjänster.  

 Eventuella förutsättningar som är viktiga för leverantörerna att känna till, exempelvis 
vilka krav gällande Möbler och inredning som ställs på myndigheten och om det finns 
specifika förhållanden som leverantören måste ta hänsyn till.  

 Om ett budgettak är satt för avropet för att undvika att avropssvar med alltför höga 
priser inkommer. 

3.2.5 Kravställning 
 
Ange krav och önskemål på avropade varor och tjänster på ett så tydligt och detaljerat sätt 
att de uppfyller myndighetens behov. Utformningen av avropet får inte syfta till att endast 
en leverantör kan svara på eller uppfylla behovet. Nya tillkommande krav får heller inte 
tillföras utöver dem som framgår under rubriken ”Kravkatalog” nedan. 

Alla krav som ställs i avropsförfrågan ska ha direkt koppling till det aktuella 
kontraktsföremålet. Det är upp till myndigheten att vid varje avropstillfälle avgöra vilka de 
krav är som ska ge ett mervärde i avropet. Alla krav ska vara relevanta, proportionerliga 
och specifika. 

3.2.5.1 Kravkatalog 
 

Vid förnyad konkurrensutsättning kan, utöver de krav som tillämpats i 
ramavtalsupphandlingen, kravkatalogen tillämpas vid avrop. Tillämpningen kan ske både 
som obligatoriska krav (ska-krav) och utvärderingskrav (bör-krav), beroende på 
myndighetens behov.  

Myndigheten kan själv avgöra vad som är mest väsentligt i det aktuella avropet och hur 
tilldelningskriterier ska viktas. Om myndigheten endast vill tillämpa pris som 
tilldelningskriterium finns denna möjlighet. 

3.2.5.2 Obligatoriska krav (ska-krav)/Tilldelningskriterier (bör-krav) 
 

 Egenskaper – att varor ska ha en viss egenskap. Ska-krav eller bör-krav kan 
exempelvis ställas på kulör, mått, material, ytbeläggning, utformning, brandskydd, 
miljö m.m. 
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 Funktionalitet – att varor ska uppfylla vissa efterfrågade funktioner. Ska-krav eller 
bör-krav kan exempelvis ställas på hantering, alternativ utformning, 
användarvänlighet m.m. 

 Estetisk utformning – att varor ska ha en viss efterfrågad estetik utformning. Ska-
krav eller bör-krav kan exempelvis ställas på form, design m.m. 

 Anpassning till andra produkter – att varor ska passa in med befintliga varor eller 
annan inredning. Ska-krav eller bör-krav kan exempelvis ställas på varor för att få 
ett jämförbart visuellt enhetligt helhetsintryck 

 Anpassning till lokal – att varor ska passa in i lokalernas utformning och 
funktionalitet. Ska-krav eller bör-krav kan exempelvis ställas på varor för att få ett 
jämförbart visuellt och/eller funktionellt enhetligt helhetsintryck. 

 Ergonomi – att varor uppfyller efterfrågade ergonomiska kvaliteter. Ska-krav eller 
bör-krav kan exempelvis ställas på varors ergonomiska egenskaper/funktioner. 

 Leveranstid – att varor ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid. Ska-krav 
eller bör-krav kan exempelvis ställas på önskad leveranstid. 

 Tjänster relaterade till varan. Ska-krav kan ställas på produktrelaterade tjänster, 
exempelvis: utplacering på angiven plats, efterdragning, fast montering i 
byggnadsdel, mätning, sömnad, upphängning av gardiner, mattläggning, 
langettering, tapetsering med egen möbelklädsel, beräkning av antalet gradänger. 

 Totalpris – dvs. pris för varor, fraktkostnad och priser för eventuella 
produktrelaterade tjänster. 
 

3.2.6 Möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid avrop 
 
Tänk på att du som avropande myndighet har möjlighet att ställa andra miljökrav än dem 
som har ställts i upphandlingen av ramavtalet. Se under punkten 3.2.5. 

3.2.7 E-handel 
 

Ramavtalsleverantören ska åta sig, mot ersättning, att medverka vid införande av stöd för 
elektroniska beställningar. 
 
Om myndigheten tillämpar e-handel är det lämpligt att inför avropet utreda om e-handel 
ska tillämpas för beställningar på avropat kontrakt och i så fall på vilket sätt. Om det är 
aktuellt att ställa krav på e-handel i avropet är det lämpligt att stämma av kraven med 
den som är ansvarig för e-handel på myndigheten.  

Eventuella krav på e-handel och e-faktura bör om möjligt (vid förnyad 
konkurrensutsättning) ställas i avropet. Mer information om kravställning på e-handel 
finns i följande vägledning framtagen av SFTI: 

http://sfti.se/tjanster/handledningar/handledningar/kravpaehandelvidupphandlingavvaroro
chtjanster.2166.html  
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3.3 Steg 2 – Utskick av avropsförfrågan 

 

Följande avsnitt beskriver steg 2 – utskick av avropsförfrågan. 

3.3.1 Dokument 
 
Avropsförfrågan bör innehålla de uppgifter under rubriken ”Avropsförfrågans innehåll” 
som är relevanta för det aktuella avropet. Följande dokument bör skickas till 
leverantörerna: 

 Ifylld avropsblankett (hämtas på www.avropa.se). 
 Bifogad kravspecifikation. 
 Behovs- eller nulägesanalys (eventuellt). 
 Beskrivning över utvärderingsmodell (endast vid förnyad konkurrensutsättning). 
 Kontraktsutkast (eventuellt). 

Vid förnyad konkurrensutsättning ska avropsförfrågan vara skriftlig. SIC rekommenderar 
att myndigheten använder grupp e-post funktionen (sändlistan) på www.avropa.se vid 
avrop med förnyad konkurrensutsättning. Myndigheten bör även ta för vana att begära en 
bekräftelse från leverantörerna att de mottagit avropsförfrågan. 

Vid ett bedömt värde för varor och tjänster upp t.o.m. 300 000 kr så skickas 
avropsförfrågan till den leverantör som bäst kan tillhandahålla det behov som 
avropsberättigad angivit i sin avropsförfrågan utifrån de/det angivna kraven/kravet som 
nämns i 3.2.5.2 Obligatoriska krav (ska-krav). 

Det kan finnas anledning att särskilt kontrollera i produktlistorna om fler leverantör än en 
kan leverera det önskade behovet av vara. Priserna kan variera för samma vara hos de 
olika ramavtalsleverantörerna. 

3.3.2 Avropssvar 
 
Leverantörerna har inte rätt att lämna mer än ett avropssvar på en avropsförfrågan såvida 
inte avropande myndighet särskilt har angett i avropsförfrågan att leverantörerna kan 
lämna in flera alternativa avropssvar. 

Leverantörer som vid avropstillfället inte kan erbjuda varorna eller tjänsten ska skriftligen 
meddela myndigheten detta. Anledningen till att avropssvar inte lämnas ska framgå av 
beskedet. Om leverantör inte skickar avropssvar eller meddelar att avropssvar inte kan 
lämnas så meddela ramavtalsansvarig vid SIC då detta är ett ska-krav. 

De varor och tjänster som kan avropas på detta ramavtalsområde finns angivna på 
www.avropa.se. De är godkända enligt de krav som SIC ställt i upphandlingen. 
Leverantören är begränsad till att leverera dessa varor och tjänster och inte några andra 
som eventuellt ingår i leverantörens utbud. 
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Leverantören har rätt att delegera rätten att lämna avropssvar i ramavtalsleverantörens 
namn (samt organisationsnummer) samt att leverera varor och tjänster som omfattas av 
ramavtalet. Återförsäljare får inte teckna kontrakt med avropsberättigad. Fakturering ska 
alltid ske av ramavtalsleverantören.  

Innehåller leverantörens avropssvar uppgifter som inte efterfrågats i avropsförfrågan, 
exempelvis hänvisning till leverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande, ska 
dessa inte accepteras av den avropande myndigheten.  

3.4 Steg 3 – Utvärdering av avropssvar 
 

3.4.1 Förnyad konkurrensutsättning 
 
När den angivna tidsfristen löpt ut ska inkomna avropssvar utvärderas på grundval av de 
kriterier som angetts i avropsförfrågan. Se punkt om tilldelningskriterier ovan. 

Val av leverantör ska ske utifrån utvärderingsresultatet. Vid avrop av Möbler och 
inredning ska grunden för tilldelning av kontrakt vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 
avropssvaret. Kontrakt ska tilldelas den leverantör som har lämnat det för myndigheten 
bästa avropssvaret på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan.  

Ett avropssvar som kommer in för sent får inte tas upp till prövning. 

3.4.2 Tilldelningsbeslut (endast vid förnyad konkurrensutsättning) 
 
Då utvärderingen resulterat i att leverantörer tilldelats kontrakt ska tilldelningsbeslut 
fattas och skickas ut. För Möbler och inredning fattas tilldelningsbeslut per delområde. 
Observera att tilldelningsbeslut måste skickas ut till samtliga leverantörer inom 
ramavtals-delområdet.  

Tilldelningsbeslutet ska innehålla uppgift om vilken leverantör som blev tilldelad kontrakt, 
en kort motivering till skälen för beslutet samt eventuellt offererade priser från samtliga 
leverantörer. Det är lämpligt att vid större avrop bifoga en utvärderingsrapport där det 
kortfattat beskrivs hur utvärderingen gått till.  

3.4.3 Frivillig avtalsspärr (endast vid förnyad konkurrensutsättning) 
 

Kontrakt kan tecknas direkt efter att tilldelningsbeslut meddelats men om myndigheten 
vill undvika eventuell framtida ogiltighetstalan av kontraktet så kan myndigheten välja att 
tillämpa en så kallad frivillig avtalsspärr. Myndigheten måste då invänta de lagstadgade 
tio dagarna innan kontraktet kan undertecknas med vinnande leverantör. Skickas inte 
meddelandet om tilldelningsbeslut elektroniskt ska avtalsspärren istället vara lagstadgade 
15 dagar. En ansökan om överprövning av ett kontrakts giltighet ska ha inkommit till 
förvaltningsrätten inom den frivilliga avtalsspärren eller sex månader från det att 
kontraktet tecknades.  
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Tiden räknas från och med dagen efter det att meddelande om tilldelningsbeslut har 
skickats. Ange i meddelandet när myndigheten avser att teckna kontrakt. SIC vill 
uppmärksamma om tillämpningen av den så kallade söndagsregeln som innebär att 
tidsfrister som löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag förlängs till 
nästkommande vardag. 

Om myndigheten avser att använda en avtalsspärr måste detta alltid anges i 
underrättelsen om tilldelning.  

3.5 Steg 4 – Teckna kontrakt 
 

Nedan beskrivs steg 4 – kontraktsteckning 
 

3.5.1 Kontrakt 
 

Med kontrakt avses det avtal som träffas mellan avropande myndighet och leverantör i 
samband med avrop från ramavtalsområdet. 

Oavsett om avropet avser en enstaka beställning (enskilt avrop) eller leveranser under en 
längre period, kan parterna upprätta ett kontrakt efter avslutat avropsförfarande. 
Kontraktet reglerar det rättsliga förhållandet mellan parterna för den avropade 
leveransen. 

Om kontrakt tecknas för successiva leveranser kan myndigheten vid behov beställa från 
detta under hela kontraktets giltighetstid utan att göra ett nytt avrop inför varje 
beställning. Tänk på att i avropsförfrågan ange det uppskattade samlade behovet under 
hela kontraktstiden. Beakta också möjligheten till prisjusteringar under kontraktstiden. 
 

3.5.2 Kontraktets giltighetstid 
 

Ett kontrakt måste avropas och tecknas inom ramavtalets giltighetstid och kontrakt bör 
inte ingås med längre giltighetstid än två (2) år efter att ramavtalet har upphört. 
Fullgörandet av kontrakt kan därmed ske även efter att ramavtalet har upphört. 
 

3.5.3 Kontraktsvillkor 
 
Kontraktsvillkoren för Möbler och inredning återfinns i ramavtalet på www.avropa.se. 
Ramavtalets huvudtext är gemensam för alla leverantörer.  

Vid avrop ska Allmänna villkor gälla mellan myndigheten och leverantören. Se ramavtalets 
huvudtext och Allmänna villkor för inbördes rangordning av kontraktsdokument. Dessa 
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kontraktsvillkor får inte ersättas av andra om det inte framgår specifikt i respektive 
villkor.  

Därutöver måste även en specifikation (det vill säga överenskommen omfattning av 
leveransen samt funktionella och andra krav) upprättas och bifogas med kontraktet. 
 

3.5.4 Säkerhetsskyddsavtal 
 
I de Allmänna villkoren finns ett kortare avsnitt angående säkerhetsprövning. Om 
myndigheten har behov av en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll finns det 
möjlighet att begära detta från ramavtalsleverantören och eventuella underleverantörer. 
Detta behov bifogas till kontraktet. Detta bör anges redan i avropsförfrågan. 
 

3.5.5 Leveransvillkor 
 

Leverans ska ske ”levererat förtullat”, DDP, Incoterms 2010, till angiven slutdestination 
inom Sverige enligt överenskommelse mellan leverantör och avropare. (Inbärning till 
mottagarens godsmottagning/varumottagning/entré eller liknande ingår i ramavtalspriset 
men ingår inte i leveransvillkor DDP.) 

För avrop av varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel ska leveranskostnaden 
ingå i priset om varuvärdet är 20 000 SEK eller mer. För avrop av varor med avropsformen 
särskild fördelningsnyckel där varuvärdet understiger 20 000 SEK får leverantören ta ut 
ersättning för den faktiska leveranskostnaden inom Sverige. 

Vid avropsformen förnyad konkurrensutsättning får leverantören offerera leveranskostnad 
vid varje enskilt avrop. 
 

3.5.6 Leveranstid 
Leverans av varor sker på den tid och inom den tidsrymd som angivits i kontraktet. 
Leverans får inte utan avroparens godkännande ske tidigare än vad som har 
överenskommits i kontraktet. Varor ska levereras på av avroparen angiven plats i Sverige. 
Maximal leveranstid är 35 arbetsdagar efter beställning om inget annat överenskommits. 

Helgdagar och tider då tillverkningsanläggningar kan vara stängda för produktion räknas 
inte som arbetsdagar. Sådana tidsperioder är exempelvis 25 juni - 1 augusti och 20 
december - 6 januari. 

3.5.7 Leveransavisering 
 

Leverantören ska skriftligt avisera mottagaren när leverans/delleverans kommer att ske. 
Leveransavisering ska ske senast fem (5) arbetsdagar före leverans. 
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Leverantören ska mot ersättning kunna erbjuda leverans på specifik önskad dag. 

3.5.8 Inbärning 
 

Inbärning till mottagarens godsmottagning/varumottagning/entré eller liknande ingår i 
ramavtalspriset 

3.5.9 Utplacering 
 

Utplacering av varor på förevisade platser kan avropas mot ersättning 
 

3.5.10 Montering 
 

Alla varor ska monteras i funktionsdugligt skick. Montering ingår i ramavtalspriset.  

Eventuell fast montering i byggnadsdel ingår ej i ramavtalspriset men kan avtalas särskilt, 
mot ersättning. 

Eventuell montering av bordsskärm på bord ingår ej i ramavtalspriset men kan avtalas 
särskilt, mot ersättning. 
 

3.5.11 Förpackning, emballage och pall 
 

Förpackning och emballage ska ingå i priset. 

Leverantören ansvarar för att varor är förpackade och levereras i ändamålsenliga 
förpackningar som bibehåller varornas avsedda kvalitet och egenskaper. Packning av 
varorna ska göras på ett sådant sätt att varorna lätt kan tas hand om vid lossning. Varor 
ska vara packade på ett sådant sätt att känsliga varor inte skadas. Eventuella skador på 
emballage ska noteras på kvittens vid leveransmottagandet. 

Leverantören ska kostnadsfritt återta pall och/eller emballage om inget annat 
överenskommits.  
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4 Praktiska råd 

4.1 Förberedning innan avrop 
 

4.1.1 Förberedande arbete, behovsanalys 
 
Det kan vara lämpligt att diskutera följande frågor innan avrop:  
 Vad har myndigheten för behov av Möbler och inredning? 
 Vilka krav ställs på Möbler och inredning och tjänster inom myndigheten? 
 Vad vill vi uppnå med avropet? 
 Hur ser nuvarande lösning/funktion ut? 
 
4.1.2 Kravställning 
 

Var tydlig med vilka leveranser eller vilket resultat ni förväntar er och beskriv utförligt hur 
leveranskontroll och godkännande ska gå till. Tydliggör ansvarsfördelningen mellan 
parterna – vad ni som beställare ska bistå med och vad som är ert ansvar, samt vad som är 
leverantörens åtagande och ansvar. Beskriv också hur förändringar ska hanteras och 
prissättas. 

4.1.3 Krav på kompatibilitet 
 

Om de avropade varorna är beroende av befintliga miljöerna och om myndigheten därför 
tillämpar kravkriterier som funktionalitet och estetisk utformning så kan det vara viktigt 
att en beskrivning av den befintliga miljön bifogas med avropsförfrågan. Syftet är att 
leverantörerna ska få kännedom om vilken miljö avropets varor och tjänster ska anpassas 
till. 

4.1.4 Budgettak 
Tänk på att det kan vara lite riskabelt att ange budgettak om man inte har en bra 
prisuppfattning. Har man överskattat kostnaden kanske man inte får den priskonkurrens 
som man skulle ha fått om man inte hade angett något budgettak. 
 

4.1.5 Tilldelningskriterier 
Myndigheten ska vara tydlig i avropsförfrågan avseende hur utvärdering, viktning och 
poängsättning av avropssvar kommer att ske. Ange vad som krävs för en viss poäng eller 
bedömning. Undvik skalor med motivering som ”tio poäng ges om vi bedömer ert svar vara 
mycket bra”. Fundera istället och beskriv vad som är mycket bra för er. 
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För att leverantören ska kunna ge ett fast pris krävs att myndigheten är mycket tydlig i sin 
beskrivning om vad leveransen innefattar och det förväntade resultatet så att samtliga 
leverantörer offererar sitt pris på samma antaganden och premisser. 

Vid avrop av större installationer eller liknande bör man förutom ett pris för själva 
uppdraget alltid begära in ett timpris för eventuella tillkommande arbeten. 

4.1.6 Skälig tidsfrist 
 

I avropsförfrågan ska framgå när avropssvar senast ska ha inkommit. Tiden för att lämna 
avropssvar ska vara skälig och ska fastställas med hänsyn till kontraktsföremålets 
komplexitet och art samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Vid stora komplexa 
avrop som kan vara tidskrävande att besvara kan en längre tidsperiod krävas jämfört med 
avrop av standardiserade varor eller enklare uppdrag.  

Tänk på att det, i förekommande fall, ska finnas tid för leverantörerna att besöka objektet 
(bli visad runt och informerad) innan svar kan lämnas samt att ge extra tid i samband med 
semestertider och långhelger.  

Se till att giltighetstiden är tillräcklig för er utvärdering av avropssvaren så att ni inte 
hamnar i tidsnöd. Se gärna till att även ha en buffert för eventuell överprövning av 
tilldelningsbeslutet.  

4.1.7 Sekretess vid avrop 
 

Avropssvaren får inte öppnas förrän tidsfristen för inlämnande av avropssvar löpt ut. Efter 
att öppnande skett omfattas avropssvaren av absolut sekretess vilket innebär att 
innehållet i dem ska vara hemligt till dess att beslut fattats om tilldelning av kontrakt. 

En leverantör kan begära att delar i avropssvaret även efter tilldelningsbeslut ska 
omfattas av kommersiell sekretess. En sådan begäran ska bifogas avropssvaret och vara 
väl motiverad. Det är myndigheten som bedömer om sekretessbegäran ska godtas, helt 
eller delvis, när en eventuell begäran om utlämnande av avropssvar inkommer.  

4.1.8 Kommunikation med leverantör under svarstiden 
 

En leverantör som upplever att det finns otydligheter i avropsförfrågan rekommenderas att 
ställa en skriftlig fråga till myndigheten. Myndighetens svar på dessa frågor, om de 
betraktas som väsentliga för leverantörerna, ska sammanställas och skickas ut till 
samtliga leverantörer på området.  

Svar på frågor ska tillhandahållas inom skälig tid och senast så lång tid innan sista dag för 
avropssvar att leverantörerna har rimlig tid att beakta de nya uppgifterna. Detsamma 
gäller eventuella rättelser i avropsförfrågan. Datum för när frågor senast får inkomma och 
när de senast kommer att besvaras bör anges. 
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4.1.9 Förtydliganden av avropssvar 
 

Vid oklarheter i leverantörernas avropssvar skickas en skriftlig begäran om förtydligande 
ut. Leverantörernas förtydliganden ska vara skriftliga. Observera att leverantörerna inte 
får lägga till nya uppgifter eller göra väsentliga förändringar. 

4.1.10 Eventuellt avbrytande av avrop 
 

En avropande myndighet har möjlighet att avbryta en avropsförfrågan förutsatt att det 
föreligger sakliga skäl och att dessa är förenliga med LOU, till exempel om det har 
tillkommit omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för avropet eller om 
förutsättningarna för avropet på annat sätt väsentligen har förändrats.  

Skälen till ett beslut om avbrytande måste anges och kunna motiveras då beslutet kan bli 
föremål för en prövning i domstol. Samtliga tillfrågade leverantörer ska meddelas att 
avropet avbrutits. 

4.1.11 Avropssvar saknas 
 

Om inget avropssvar motsvarar myndighetens krav ska samtliga tillfrågade leverantörer 
meddelas per e-post om att myndigheten inte har för avsikt att teckna kontrakt med någon 
av leverantörerna. Samma sak gäller om myndigheten på grund av oförutsedda händelser, 
exempelvis begränsningar i budget, inte kan genomföra avropet. Detta bör dock anges 
redan i avropsförfrågan, det vill säga att avropande myndighet kan komma att avbryta 
avropet om oförutsedda händelser inträffar. 

Om det vid svarstidens slut endast har inkommit ett avropssvar, kan myndigheten välja 
att anta avropssvaret eller avbryta avropsprocessen. Glöm inte att efter det att 
tilldelningsbeslut kommunicerats fråga de leverantörer som inte svarat om orsaken till 
varför, om de inte redan meddelat detta. Det kan visa sig att kraven varit för högt ställda 
eller på annat sätt gjort avropet ointressant för leverantörerna. 

4.1.12 ”Identiska” avropssvar 
 

Om det vid svarstidens slut har inkommit två eller flera avropssvar med samma 
utvärderingspoäng och pris så kan lottning vid notarius publicus förekomma. 

4.1.13 Former av kontrakt  
 

Oavsett om avropet avser en enstaka beställning (enskilt avrop) eller leveranser under en 
längre period, ska parterna alltid upprätta ett kontrakt efter avslutat avropsförfarande. 
Kontraktet reglerar det rättsliga förhållandet mellan parterna för den avropade 
leveransen.  
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Om kontrakt tecknas för successiva leveranser kan myndigheten vid behov beställa från 
detta under hela kontraktets giltighetstid utan att göra ett nytt avrop inför varje 
beställning. Tänk på att i behovsanalysen och avropsförfrågan ange det uppskattade 
samlade behovet under hela kontraktstiden. 

4.1.14 Kontraktsuppföljning  
 

När ni tecknar ett kontrakt med en leverantör, tänk på att följa upp priser, leveranser och 
övriga villkor som ni kommit överens om och som framgår av kontraktet.  

Avvikelser och brister kan vara både vites- och hävningsgrundande. Var noga med att 
bokföra alla avvikelser och brister för att kunna påvisa för leverantören vid ett 
tvisteförfarande.  

Om avvikelsen är vitesgrundande bör vite krävas ut med en faktura. Prisavdrag eller 
liknande uppgörelse synliggör inte problemet för leverantörens ledning. 


