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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

6. Avropsrutin

6.1 Avropsformer
Avrop sker i respektive delområde enligt följande:

 

Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 500 000 SEK - särskild 
fördelningsnyckel.

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 500 000 SEK - förnyad 
konkurrensutsättning.

 

Anbudsområde B: Cirkulära tjänster

Möbelinventering och/eller Möbelvärdering

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 100 000 SEK - fast rangordning.

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 100 000 SEK - förnyad 
konkurrensutsättning.

 

Möbelrenovering - förnyad konkurrensutsättning
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Möbelsamordning - förnyad konkurrensutsättning

 

Anbudsområde C: Avyttring av möbler

Förnyad konkurrensutsättning

 

6.2 Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

6.2.1 Beloppsgräns
Avrop från detta anbudsområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning vilket innebär att:

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 500 000 SEK ska genomföras 
genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel enligt 7 kap 6 § LOU, och

•

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 500 000 SEK ska ske genom förnyad 
konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU.

•

Val av avropsordning bestäms således av hur mycket avropet är värt. Inför varje avrop kommer 
avropsberättigad behöva göra en bedömning av värdet av de varor som ska avropas. Ett sätt att 
bedöma värdet av avropet är att gå igenom ramavtalsleverantörernas offentliga prislistor och 
kontrollera priset på de varor som är tänkta att ingå i avropet. Värdet ligger sedan till grund för 
avropsberättigads beslut om avropet ska genomföras genom särskild fördelningsnyckel eller genom 
en förnyad konkurrensutsättning.

6.2.2 Avrop med särskild fördelningsnyckel

6.2.2.1 Tillämpning av särskild fördelningsnyckel
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med angivet belopp i avsnitt Beloppsgräns ska 
genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel enligt 7 kap 6 § LOU.

Avrop genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel innebär att avropsberättigad, utifrån en 
eller flera av de parametrar som anges under avsnitt Särskild fördelningsnyckel – parametrar, 
kontaktar den ramavtalsleverantör som till lägst kostnad kan tillgodose avropsberättigads behov. 
Urval sker med utgångspunkt i ramavtalsleverantörernas offentliga prislistor, efter avdragen 
rabattsats, i respektive webbutik. Efterfrågade varor beställs via ramavtalsleverantörens webbutik. 
Om ramavtalsleverantören kan tillhandahålla efterfrågade varor tilldelas denne kontraktet.

6.2.2.2 Särskild fördelningsnyckel - parametrar
Avrop genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel innebär att avropsberättigad väljer den 
ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose avropsberättigads behov vid avropstillfället utifrån en 
eller flera av nedanstående ej rangordnade parametrar.

Varans egenskaper 
Att varor ska ha en viss egenskap, exempelvis mått, ergonomi, material, ytbeläggning, 
utformning, brandegenskaper, brandklassning, lämplighet för allergiker m.m. 
 

1. 

Varans hållbarhet 
Att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU Ecolabel, ÖKO-Tex eller 
likvärdiga. Att varor till viss grad ska vara tillverkade av återvunnet material. 
 

2. 

Varans cirkularitet 3. 
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Att varor ska vara utformade för återtillverkning, återbruk, återvinning m.m. 
 
Varans funktionalitet  
Att varor ska uppfylla vissa efterfrågade funktioner, exempelvis ergonomi, alternativ 
utformning, användarvänlighet, tillgänglighet m.m. 
 

4. 

Varans estetiska utformning  
Att varor ska ha en viss efterfrågad estetisk utformning, exempelvis form, kulör, design m.m. 
 

5. 

Varans anpassning till befintliga möbler och annan inredning  
Att varor ska passa in med befintliga varor eller annan inredning för att få ett jämförbart 
visuellt enhetligt helhetsintryck. 
 

6. 

Varans anpassning till lokalens utformning och funktionalitet 
Att varor ska passa in i lokalernas utformning och funktionalitet för att få ett jämförbart visuellt 
och/eller funktionellt enhetligt helhetsintryck.   
 

7. 

Leveranstid  
Att varor ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid. 
 

8. 

Pris  
Pris för varor och fraktkostnad. 

9. 

6.2.3 Avrop med förnyad konkurrensutsättning

6.2.3.1 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde över angivet belopp i tabell Beloppsgränser ska 
genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU. Detta innebär att samtliga 
ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i 
ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra 
villkor som angetts i upphandlingsdokumenten.

En förnyad konkurrensutsättning genomförs på följande sätt: 
 
1. Avropsberättigad ska skicka en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer som 
Kammarkollegiet har tecknat avtal med för det aktuella anbudsområdet. 
 
2. Avropsberättigad ska ange en tidsfrist som är skälig för att lämna avropssvar. Tidsfristen ska 
fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som 
ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid avropet inte 
kan erbjuda efterfrågade tjänster är skyldig att svara varför denne inte kan göra det. 
 
3. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande myndighet får ta del av innehållet i dessa först när 
den angivna tidsfristen för att inkomma med avropssvar löpt ut. Ramavtalsleverantören har inte rätt 
att lämna fler än ett (1) avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte avropande myndighet har 
angivit i avropsförfrågan att ramavtalsleverantören kan lämna in flera alternativa avropssvar. 
 
4. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
enligt valda tilldelningskriterier i punkten Förnyad konkurrensutsättning - parametrar

6.2.3.2 Förnyad konkurrensutsättning - parametrar
Utöver de krav som ställts i upphandlingen, kan avropsberättigad använda nedanstående parametrar 
vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Nedanstående parametrar kan antingen ställas som 
obligatoriska krav eller användas som tilldelningskriterier vid utvärdering av anbud. Det är upp till 
varje avropsberättigad att definiera hur respektive parameter ska användas. Observera att nedan 
beskrivning av respektive parameter inte är uttömmande utan endast exemplifierar hur detta kan 
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användas vid avrop.

Följande parametrar kan användas vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning:

Varans egenskaper 
Att varor ska ha en viss egenskap, exempelvis mått, ergonomi, material, ytbeläggning, 
utformning, brandegenskaper, brandklassning, lämplighet för allergiker m.m. 
 

1. 

Varans hållbarhet 
Att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU Ecolabel, ÖKO-Tex eller 
likvärdiga. Att varor till viss grad ska vara tillverkade av återvunnet material. 
 

2. 

Varans cirkularitet 
Att varor ska vara utformade för återtillverkning, återbruk, återvinning m.m.  
 

3. 

Varans funktionalitet  
Att varor ska uppfylla vissa efterfrågade funktioner, exempelvis ergonomi, alternativ 
utformning, användarvänlighet, tillgänglighet m.m. 
 

4. 

Varans estetiska utformning  
Att varor ska ha en viss efterfrågad estetisk utformning, exempelvis form, kulör, design m.m. 
 

5. 

Varans anpassning till befintliga möbler och annan inredning  
Att varor ska passa in med befintliga varor eller annan inredning för att få ett jämförbart 
visuellt enhetligt helhetsintryck. 
 

6. 

Varans anpassning till lokalens utformning och funktionalitet 
Att varor ska passa in i lokalernas utformning och funktionalitet för att få ett jämförbart visuellt 
och/eller funktionellt enhetligt helhetsintryck.   
 

7. 

Leveranstid  
Att varor ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid. 
 

8. 

Pris  
Pris för varor och fraktkostnad.  
 

9. 

6.3 Anbudsområde B: Cirkulära tjänster

6.3.1 Beloppsgräns
Avrop från detta anbudsområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning vilket innebär att:

Enskilda avrop för tjänsterna Möbelinventering och/eller Möbelvärdering som beräknas ha ett 
värde upp till och med 100 000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad fast 
rangordning

•

Enskilda avrop för tjänsterna Möbelinventering och/eller Möbelvärdering som beräknas ha ett 
värde som överstiger 100 000 SEK eller enskilda avrop för tjänsterna möbelrenovering och 
möbelsamordning ska ske genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU.

•

Val av avropsordning bestäms således av vilken eller vilka tjänster som avropas samt hur mycket 
avropet är värt. Inför varje avrop kommer avropsberättigad behöva göra en bedömning av värdet av 
de tjänster som ska avropas. 

6.3.2 Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning (fast rangordning)
Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med angivet belopp i avsnitt Beloppsgräns sker utan 
förnyad konkurrensutsättning genom en rangordning, där samtliga villkor är fastställda i Ramavtalet. 
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Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade 
Ramavtalsleverantören för tilldelning av Kontrakt. Avropsberättigad får avvika från rangordningen om 
följande särskilda skäl föreligger:

Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropsförfrågan alternativt inte skickat in Avropssvar 
inom i Avropsförfrågan angiven tid,

1. 

Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera eller har godtagbara skäl att 
avböja Avrop, eller

2. 

Avropet avser ett ersättningsköp som beror på att Avropsberättigad har sagt upp ett Kontrakt 
och detta beror på Ramavtalsleverantören.

3. 

6.3.3 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde över angivet belopp i avsnitt Beloppsgräns ska 
genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU. Detta innebär att samtliga 
ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i 
ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra 
villkor som angetts i upphandlingsdokumenten.

En förnyad konkurrensutsättning genomförs på följande sätt: 
 
1. Den avropande myndigheten ska skicka en skriftlig avropsförfrågan till samtliga 
ramavtalsleverantörer som Kammarkollegiet har tecknat avtal med för det aktuella anbudsområdet. 
 
2. Den avropande myndigheten ska ange en tidsfrist som är skälig för att lämna avropssvar. 
Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid 
som ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid 
avropet inte kan erbjuda efterfrågade tjänster är skyldig att svara varför denne inte kan göra det. 
 
3. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande myndighet får ta del av innehållet i dessa först när 
den angivna tidsfristen för att inkomma med avropssvar löpt ut. Ramavtalsleverantören har inte rätt 
att lämna fler än ett (1) avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte avropande myndighet har 
angivit i avropsförfrågan att ramavtalsleverantören kan lämna in flera alternativa avropssvar. 
 
4. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
enligt tilldelningskriterium pris.

6.4 Anbudsområde C: Avyttring av möbler

6.4.1 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning
Avrop i anbudsområdet ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU. 
Detta innebär att samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med 
de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov 
kompletteras med andra villkor som angetts i upphandlingsdokumenten.

En förnyad konkurrensutsättning genomförs på följande sätt: 
 
1. Den avropande myndigheten ska skicka en skriftlig avropsförfrågan till samtliga 
ramavtalsleverantörer som Kammarkollegiet har tecknat avtal med för det aktuella anbudsområdet.

2. Avropsförfrågan ska innehålla en lista över samtliga möbler avyttringen omfattar. Samtliga möbler 
ska om så är tillämpligt listas med fabrikat, modell, dimensioner och datum för införskaffande. I 
avropsförfrågan ska avropsberättigad även ange det datum/den tidsfrist då ramavtalsleverantör 
tidigast kan hämta möblerna, samt det datum/den tidsfrist då ramavtalsleverantör senast ska ha 
hämtat möblerna. Angivna datum/tidsfrister ska vara skäliga för att en hämtning ska kunna planeras. 
 
3. Den avropande myndigheten ska ange en tidsfrist som är skälig för att lämna avropssvar. 
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Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid 
som ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna avropssvar. Tidsfristen ska inte understiga 10 
arbetsdagar. Ramavtalsleverantören ska inom 10 arbetsdagar beredas tillgång till samtliga möbler 
avropet omfattar för en okulär besiktning. Ramavtalsleverantör som vid avropet inte kan erbjuda 
efterfrågade tjänster är skyldig att svara varför denne inte kan göra det. 
 
4. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande myndighet får ta del av innehållet i dessa först när 
den angivna tidsfristen för att inkomma med avropssvar löpt ut. Ramavtalsleverantören har inte rätt 
att lämna fler än ett (1) avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte avropande myndighet har 
angivit i avropsförfrågan att ramavtalsleverantören kan lämna in flera alternativa avropssvar. 
Avropssvar ska innehålla en värdering av varje möbel avropet omfattar, ett ackumulerat värde för 
samtliga möbler samt en separat kostnad för avyttringen. Den separata kostnaden för avyttringen 
ska inkludera uppstartskostnad för möbelavyttring enligt avsnitt 4.3.3 Uppstartskostnad för 
möbelavyttring. 
 
5. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
enligt tilldelningskriteriet pris där det ackumulerade värdet för samtliga möbler subtraheras ifrån 
kostnad för avyttring.

6. Om samtliga ramavtalsleverantörer i sina avropssvar anger möblernas värde som lägre än 
kostnaden för avyttring så har avropsberättigad rätt att avbryta avropet om denne istället avser 
skänka bort de möbler som avropet omfattade.

6.5 Kontrakt
Ett skriftligt kontrakt ska alltid upprättas efter avrop med förnyad konkurrenssättning. Kontrakt 
upprättas mellan avropande myndighet och tilldelad ramavtalsleverantör avseende de varor och 
varurelaterade tjänster som ska tillhandahållas.

Minst följande delar bör preciseras i kontraktet:

Ramavtalets benämning och avtalsnummer1. 
Kontraktets parter2. 
Kontaktpersoner3. 
Priser4. 
Finansieringsform, om hyra5. 
Förutsättningarna för tillhandahållande av de varor och varurelaterade tjänster som omfattas 
av kontraktet

6. 

Vilka varor eller varurelaterade tjänster som omfattas av kontraktet7. 
Leveranstid och leveranssätt8. 
Eventuella anpassningar eller preciseringar av villkor i bilaga Allmänna villkor9. 
Kontraktets giltighetstid10. 

Bilaga Allmänna villkor utgör alltid en bilaga till Kontrakt oavsett om bilagan Allmänna villkor 
åberopas eller inte.

Om Avrop omfattar hyra av möbler så utgör alltid Bilaga Hyresvillkor en bilaga till Kontrakt oavsett 
om bilagan Hyresvillkor villkor åberopas eller inte.
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