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1 Inledning 
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i 
ramavtalsupphandling av Företagshälsa. Det innehåller även krav som kan ställas 
vid avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor hanterats i 
den aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd vid 
avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket. 

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de 
fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde 
på avropa.se. 

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt: 

Kravkatalog 

Kravkatalogen innehåller hållbarhetskrav och villkor som kan ligga till grund för 
kompletteringar och preciseringar vid avrop. Den avropsberättigade kan välja ut och 
formulera lämpliga krav.  

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda 
redan när anbud lämnas in. 

Tekniska krav 

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och 
eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som 
”ska-krav”. 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten 
och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis 
poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och 
upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i 
ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra 
benämningar förekommer.   
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2 Kravkatalog 

Följande krav kan ett avrop kompletteras med 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
 

Inga villkor eller krav avseende miljö finns i kravkatalogen. 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i kravkatalogen. 

Följande villkor för fullgörande av kontraktet kan preciseras 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i kravkatalogen. 

3 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 
 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende ramavtalsleverantörens miljöarbete.  

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 
hänsynstaganden 
 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende ramavtalsleverantörens sociala och 
etiska hänsynstaganden.  
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Arbetsrättsliga krav 
 

Inga kvalificeringskrav har ställts avseende arbetsrättsliga villkor. 

4 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
 

Inga tekniska krav har ställts avseende miljö. 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga tekniska krav har ställts avseende sociala och etiska hänsyn. 

5 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn användes vid utvärderingen i 
ramavtalsupphandlingen. 

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn användes vid 
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen.  

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn användes vid 
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen. 
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6 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 
 

Inga särskilda kontraktsvillkor avseende miljöhänsyn ställdes i upphandlingen. 

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 
ramavtalet 

 

Inga särskilda kontraktsvillkor avseende sociala och etiska hänsyn ställdes i 
upphandlingen. 

Arbetsrättsliga villkor 
 

Inga särskilda kontraktsvillkor avseende arbetsrättsliga villkor ställdes i 
upphandlingen. 
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