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1 Om vägledningen 

1.1 Inledning 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tagit fram denna vägledning i syfte att ge 
stöd till avropsberättigade myndigheter/organisationer vid avrop från ramavtal gällande 
Cirkulära möbelflöden. 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 Statens inköpscentral, men det är 
avropets omfattning och komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system 
för avrop, som avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig 

För mer information avseende avrop från ramavtal så hänvisas till Statens inköpscentrals 
generella vägledning som finns publicerad på www.avropa.se.  

1.2 Utveckling av vägledningen 
Vägledningen kommer att uppdateras kontinuerligt. Det är alltid den senaste publicerade 
versionen på www.avropa.se som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. 
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E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se www.avropa.se) eller till 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. 

2 Ramavtalsområde 

2.1 Allmän information 

2.1.1 Avropsberättigade 
Ramavtalen för Cirkulära möbelflöden kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt 
styrda organ som lämnat bekräftelse (fullmakt). Avropsberättigade organisationer finns 
angivna på www.avropa.se.  

2.1.2 Ramavtalsleverantörer 
Ramavtalsleverantörer inom Cirkulära möbelflöden framgår av www.avropa.se. 

2.1.3 Underleverantörer  
Ramavtalsleverantören har rätt att anlita underleverantör i enlighet med vad som anges i 
ramavtalet och kontraktet. Ändring, det vill säga tillägg, byte eller borttagande av 
underleverantör kan endast ske enligt avsnitt ”Ändring av Underleverantör” i Allmänna 
villkor. 

Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad underleverantör uppfyller krav och 
villkor i ramavtalet och kontraktet avseende de delar av upphandlingsföremålet som 
underleverantör ska utföra. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om underleverantör. 
Exempel på uppgifter är namn, vilka delar, i vilken utsträckning och under vilken 
tidsperiod underleverantören medverkar till att fullgöra kontrakt. 

Om en underleverantör bryter mot krav eller villkor som anges i ramavtalet eller 
kontraktet har avropsberättigad rätt att med omedelbar verkan bestämma att 
underleverantören inte längre får anlitas för fullgörande av kontrakt. 

Ramavtalsleverantören ansvarar för underleverantör såsom för egen del. Om 
ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite 
och andra påföljder enligt avsnitt ”Avtalsbrott och påföljder” i Allmänna villkor. 
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2.2 Ramavtalsområdets omfattning  
Detta ramavtalsområde omfattar anskaffning av möbler, cirkulära tjänster samt avyttring 
av möbler. 

Ramavtalsområdet skapar möjligheter för avropsberättigade att delta i ett cirkulärt 
möbelflöde genom standardiserade förfaranden för både anskaffning och avyttring av 
begagnade möbler.  

Utöver anskaffning och avyttring av begagnade möbler tillkommer cirkulära tjänster 
kopplade till möbler. Dessa tjänster delas in i kategorierna Möbelinventering, 
Möbelvärdering, Möbelrenovering och Möbelsamordning.  

2.2.1 Delområden och tjänster 
Ramavtalet är indelat i följande delområden: 

 Delområde Anskaffning av möbler består av följande tjänster: 
o Köpa begagnade möbler 
o Hyra begagnade möbler 

 Delområde Cirkulära tjänster består av följande tjänster: 
o Möbelinventering/möbelvärdering 
o Möbelrenovering 
o Möbelsamordning 

 Delområde Avyttring av möbler 
 

På www.avropa.se kan man hitta mer information om de olika delområdena.  

2.3 Avgränsningar 
Från ramavtalsområde Möbler och inredning kan man avropa nytillverkade möbler men 
där finns också ett antal cirkulära tjänster att erbjuda. De cirkulära tjänsterna som går att 
avropa inom Möbler och inredning är uppdelade utifrån de delområden som finns 
upphandlade. Detta omöjliggör t.ex. ett helhetstänk avseende renovering inom Möbler och 
inredning. Inom Cirkulära möbelflöden är det möjligt att avropa tjänsterna utan att ha en 
begränsning till möbeltyp/delområde. Statens inköpscentrals ramavtal inom Flyttjänster 
kan användas för bortforsling av möbler men Flyttjänster har inte den helhet som 
Cirkulära möbelflöden kan erbjuda. 

2.4 Ramavtalsområdets löptid 
Ramavtalen är giltiga från och med 2021-11-18 till och med 2025-11-17. Kammarkollegiet 
har rätt att säga upp ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre månaders 
uppsägningstid. 
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2.5 Avropsformer 
Beskrivning på hur avrop går till och vilka avropsformer som ska användas sker enligt hur 
det beskrivs under avsnitt 3. 

2.6 Avropsrutin 
En avropsrutin finns publicerad under ”Gemensamma dokument”. I den beskrivs mer 
ingående vilka tilldelningskriterier/parametrar som kan behöva användas vid avrop genom 
antingen förnyad konkurrensutsättning eller avrop genom särskild fördelningsnyckel. 

2.7 Anskaffning av möbler 
Inom delområdet Anskaffning av möbler där man både kan hyra och köpa begagnade 
möbler finns ett antal möbler angivna som möjliga att anskaffa. Det handlar i första hand 
om möbler för arbetsplats, möten och förvaring som ska vara möjliga att avropa som 
begagnade eller att hyra. Förvaringsmöbler ska till största delen vara tillverkade av 
trä/laminat/fanér. Nedan angivna möbeltyper ska vara möjliga att hyra eller köpa som 
begagnade. Observera att listan inte är uttömmande.  

 Kontorsarbetsbord, sitta/stå, fasta eller justerbara 
 Kontorsarbetsstolar 
 Receptionsdiskar och disksystem 
 Alla typer av förvaringsenheter, hyllor och skåp (ej kompakthyllor eller i plåt) 
 Tidskriftshyllor 
 Arbetsbänkar och arbetsöar med förvaringsenheter 
 Garderober/Klädskåp i trä eller laminat 
 Bordsskärmar och golvskärmar med ljudabsorptionskrav 
 Bänkar 
 Stolar, Karmstolar, Pallar 
 Konferensbord 
 Studiebord, hopfällbara bord 
 Tillbehör som behövs för att möbeln ska fungera funktionellt eller för att möbeln 

ska se estetiskt tilltalande ut eller likna möbeln i nyskick. 

2.7.1 Köpa 
Det är endast möbler som vid den initiala marknadsintroduceringen uppfyllde kraven för 
att erhålla möbelfaktamärkning som ska säljas inom ramavtalsområdet. Möbeln behöver 
alltså inte vara möbelfaktamärkt eller ha varit det. Däremot ska samtliga krav som ställs 
för att en möbelfaktamärkning ska bli aktuell kunna uppfyllas och verifieras. 
Ramavtalsleverantören ska på begäran kunna uppvisa dokumentation på att dessa krav är 
uppfyllda. Ramavtalsleverantören ska erbjuda minst 24 månaders garanti för samtliga 
möbler som säljs inom ramen för ramavtalet. 
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2.7.2 Hyra 
Samtliga möbler som uppfyller kraven för att erbjudas inom ramavtalet ska vara möjliga 
att hyra. Endast begagnade (hela och rena) möbler kan hyras. De möbler som uthyres 
behöver inte ha uppfyllt kraven för att erhålla möbelfaktamärkning vid dess initiala 
marknadsintroducering.  

2.7.3 Priser 
Ramavtalsleverantören ska visa offentliga priser i sin webbutik. Även priser för hyra av 
möbel ska visas i webbutiken. 

Minst 20 kundkonton ska kunna tillhandahållas per avropsberättigad myndighet. Efter 
inloggning ska endast varor som uppfyller de krav för att kunna säljas eller uthyras visas. 
Samtidigt ska priserna justeras automatiskt enligt den rabattsats som 
ramavtalsleverantören erbjuder avropsberättigade myndigheter. 

2.8 Cirkulära tjänster 
Inom detta delområde kan en rad olika tjänster avropas, kopplade till avropsberättigade 
myndigheters befintliga möbler. Inom detta delområde ska avropsberättigade myndigheter 
kunna erhålla hjälp med att t.ex. inventera möbler, identifiera funktionella överskott, 
hållbarhetsanpassa möbelanvändning, återanvända eller återvinna möbler. Samtliga 
ramavtalsleverantörer ska i egen regi eller via underleverantör kunna utföra samtliga 
tjänster som ingår i delområdets omfattning. 

2.8.1 Möbelinventering och/eller Möbelvärdering 
Ramavtalsleverantör ska kunna inventera hela eller delar av avropsberättigade 
myndigheters möbelbestånd/verksamhet. I samband med inventering ska en förteckning 
kunna skapas där minst följande information framgår: Tillverkare, modell, mått datum för 
införskaffande där det är möjligt. Ramavtalsleverantören ska även kunna värdera 
avropsberättigade myndigheters möbelbestånd. Den förteckning som tagits fram i 
inventeringen kan användas vid en eventuell värdering. Det finns inget krav på att båda 
tjänsterna behöver avropas tillsammans utan tjänsterna kan avropas som enskild tjänst 
eller som en kombination. Vid värdering av möbelbeståndet ska möblerna värderas per 
styck. Syftet med värderingen är att ge avropsberättigade myndigheter en indikation om 
värdet för att man sedan ska kunna besluta om möbelavyttring ska ske eller inte ske. 
Avrop av avyttring kan sedan ske från delområde Avyttring av möbler. 
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2.8.2 Möbelrenovering 
Här nedan anges exempel på vilka typer av renoveringsarbeten som omfattas i tjänsten. 

 Möbelreparation 
 Möbel- och möbeltextiltvätt 
 Rekonditionering 
 Renovering 
 Tapetsering, stoppningsarbete 
 Lackering, omlackering 

 
Ramavtalsleverantören ska kunna garantera/verifiera att samtliga krav kan uppfyllas vid 
avrop av möbelrenovering. Kraven, som finns angivna under avsnitt 4 i denna vägledning, 
avser endast de material som tillförs möbler i samband med renovering. 

2.8.3 Möbelsamordning 
Möbelsamordning omfattar projektledning/samordning vid större organisatoriska 
förändringar som exempelvis verksamhetsflytt eller återanvändning av funktionella 
överskott. Denna tjänst ska även kunna projektleda/samordna en möbelavyttring som 
avropats från delområde Avyttring av möbler. 

2.9 Möbelavyttring 
Ramavtalsleverantörer ska, om avrop görs inom detta delområde, avyttra 
avropsberättigade myndigheters möbler. I kostnaden för avyttring ingår samtliga 
kostnader förknippade med bortforsling av möbler ur avropsberättigade myndigheters 
lokaler. Kostnader förknippade med att avyttra möbler kan t.ex. vara resekostnader och 
tidsåtgång för okulär besiktning. Även inom detta delområde kan avrop av värdering av 
möbler som ska avyttras ske. Möblernas värde subtraheras sedan från kostnaden för 
avyttringen. 

Ramavtalsleverantör ansvarar för att tillämpliga lagar och förordningar uppfylls i samband 
med att de möbler som avyttrats återintroduceras på marknaden. 

Ramavtalsleverantören har rätt att ta ut en uppstartskostnad oavsett mängden möbler 
som avropet omfattar. Vad denna uppstartskostnad uppgår till kan ni se i stöddokument 
under ”Gemensamma dokument”.  

2.10 Priser 
Priser för tjänster finns samlade i ett stöddokument under ”Gemensamma dokument”. 
Priser för hyra eller köp av begagnade möbler ska visas i respektive ramavtalsleverantörs 
webbshop. 
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2.11 Leverans av varor samt eventuell montering 
Detta avsnitt gäller endast vid avrop inom delområde Anskaffning av möbler. Leverans ska 
ske enligt DDP Incoterms 2020 med följande tillägg i detta avsnitt. Villkoret 
DDP innebär i korthet att ramavtalsleverantören bär alla risker och kostnader förenade 
med leveransen till och med att varorna ställts till avropsberättigads förfogande klart för 
lossning på avtalad plats. Med tillägg till DDP, bär ramavtalsleverantören alla risker och 
kostnader förenade med lossning, inbärning till överenskommen plats och när det är 
möjligt montering samt installation. Ramavtalsleverantören anses ha ställt varorna till 
avropsberättigads förfogande när momenten är fullgjorda. 
 
Vid avrop av varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de varor 
som ingår i avropet uppgår till maximalt 20 000 SEK får ramavtalsleverantören debitera 
avropsberättigad för den faktiska leveranskostnaden för leveranser inom Sverige. 
Ramavtalsleverantören ska, i möjligaste mån, välja det leveranssätt med lägst kostnad för 
avropsberättigad, om inte annat överenskommits. 

Vid Avrop av varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de varor 
som ingår i avropet överstiger 20 000 SEK ska leveranskostnaden ingå i priset för varorna. 

Vid avrop med avropsformen förnyad konkurrensutsättningen har ramavtalsleverantör 
möjlighet att i sitt avropsvar/offert ta höjd för leveranskostnader och offerera 
leveranskostnad vid varje enskilt avrop. Leveranskostnaderna inkluderas i så fall i de 
offererade priserna som utvärderas vid avrop. 

2.12 Stöddokument för avrop 
Statens inköpscentral kommer att undersöka om en anpassad avropsblankett kan vara till 
hjälp vid avrop från detta ramavtalsområde. Den kommer i så fall tas fram snarast möjligt. 
De stöddokument och avtalsdokument som är gällande vid avrop från detta 
ramavtalsområde finns publicerade på www.avropa.se. Stöddokument kan tillkomma 
under ramavtalsperioden och eventuellt finns inte samtliga stöddokument framtagna när 
ramavtalsområdet blir giltigt. Avropsberättigad myndighet kan kontakta ansvarig 
ramavtalsförvaltare om det är något man efterfrågar och/eller har behov av. 

2.13 Miljökrav och sociala krav i upphandlingen av 
ramavtalsområdet 

Se dokument ”Redovisning av hållbarhetskrav” på www.avropa.se. 
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3 Om avropet 

Under denna punkt beskrivs det som är specifikt vid avrop inom detta ramavtalsområde. 

Där det är möjligt finns en avropsblankett framtagen att använda vid avrop. Det är inte ett 
krav att använda framtagen avropsblankett. Om avropsberättigad har en annan metod 
eller rutin kan denna användas så länge ramavtalet följs. 

3.1 Avropsformer 

3.1.1 Delområde: 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. 

3.1.2 Delområde: 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 

Möbelsamordning - förnyad konkurrensutsättning 

3.1.3 Delområde: Avyttring av möbler 
Förnyad konkurrensutsättning 
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3.2 Avrop – delområde Anskaffning av möbler 
Vid avrop, oavsett avropsform, ska avropsberättigad myndighet tillämpa en eller flera av 
de parametrar som följer här nedan. 

3.2.1 Anskaffning av möbler – 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, nedan angivna 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. 
 

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

2. 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. 

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

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

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

6. 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 intryck. 

7. 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. 

8. Leveranstid 
Att varor ska levereras vid en speciell angiven leveranstid. 

9. Pris 
Pris för varor och fraktkostnad. 
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3.2.2 Anskaffning av möbler - Förnyad konkurrensutsättning 
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde över 500 000 SEK 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. 

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 användas vid avrop. 

Vid avrop som görs genom en förnyad konkurrensutsättning ska kontrakt tilldelas den som 
lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet enligt valda 
tilldelningskriterier/parametrar. 

Följande parametrar kan användas vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning: 

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

2. 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. 

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

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

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

6. 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. 

7. 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. 

8. Leveranstid 
Att varor ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid. 

9. Pris 
Pris för varor och fraktkostnad. 
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3.3 Avrop – delområde Cirkulära tjänster 
Avrop från detta delområde sker enligt en så kallad 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. 

3.3.1 Cirkulära tjänster – Fast rangordning 
Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 100 000 SEK sker utan förnyad 
konkurrensutsättning genom en rangordning, där samtliga villkor är fastställda i 
ramavtalet. 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: 

1. Ramavtalsleverantören inte har besvarat avropsförfrågan alternativt inte skickat 
avropssvar inom i avropsförfrågan angiven tid, 

2. Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera eller har godtagbara skäl 
att avböja avrop, eller 

3. Avropet avser ett ersättningsköp som beror på att avropsberättigad har sagt upp ett 
kontrakt och detta beror på ramavtalsleverantören. 

3.3.2 Cirkulära tjänster – 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 ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov 
kompletteras med andra villkor som angetts i upphandlingsdokumenten. 
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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. 

3.4 Avrop – delområde Avyttring av möbler – 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. 

3. 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. 
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. 
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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 i Upphandlingsdokumentet. 

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. 

3.5 Kontraktsvillkor 
I Allmänna villkor på www.avropa.se kan man hitta kontraktsvillkor och i vilken ordning 
kontraktsdokumenten gäller 

3.6 Utskick av avropsförfrågan 
Det är avropsformen som avgör hur avropsförfrågan ska skickas. Vid rangordning ska 
alltid den ramavtalsleverantör som är högst rangordnad anlitas. Vid särskild 
fördelningsnyckel ska den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose behovet utifrån en 
eller flera parametrar få avropsförfrågan. Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning 
ska samtliga ramavtalsleverantörer, inom respektive delområde, få ta del av 
avropsförfrågan. 
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4 Ställda hållbarhetskrav 
avseende möbelrenovering 
delområde Cirkulära tjänster 

Ramavtalsleverantören ska kunna garantera/verifiera att nedan angivna krav kan 
uppfyllas vid avrop av möbelrenovering. Kraven avser endast de material som tillförs 
möbler i samband med renovering. 

4.1 Ytbehandling av trä, plast och metall 

1. Ytbehandling ska inte ske med sådana produkter som är klassificerade, antingen i EU-
bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser 
enligt CLP-förordningen (1272/2008): 

Faroklass Faroangivelse 

Akut toxicitet 

(kategorier 1-3) 

H300, H301, H310, H311, H330, 
H331 

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 

(kategori 1) 
H3702 

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering 
(kategori 1) 

H3722 

Cancerframkallande H3503, H351 

Mutagen H340, H341 

Reproduktionstoxisk H3603, H3613 

Luftvägssensibilisering H334 

Farligt för vattenmiljön H400, H410, H411 

Om det av tekniska skäl, till exempel spritdesinfektionskrav på ytan, krävs användning 
av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga enligt ovanstående, accepteras det 
om tillförd mängd miljöfarliga ämnen är mindre än 14 g per m2 yta. 

2. Ytbehandlingsprodukter ska inte innehålla sexvärt krom (VI). 

3. Komponenter som är avsedda för regelmässig kontakt med hud (t.ex. armstöd) ska inte 
ytbehandlas med krom eller nickel. 
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Observera: Ytbehandling av metaller med trevärt krom (III) i kombination med nickel 
och/eller zink accepteras för komponenter (t.ex. underreden, ben) på stapelbara möbler, 
fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage avsedda för framförallt 
offentlig miljö. 

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag 
som sammanlagt motsvarar <5 vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet. 

4.2 Flamskyddsmedel 

Möblers ingående material, till exempel textilier, stoppningsmaterial och plaster, ska inte 
innehålla följande flamskyddsmedel, det vill säga de ska inte vara aktivt tillsatta eller 
överstiga 0,1 vikt% uppmätt värde: 

Ämne CAS-nr 

Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1 

Dekabromdifenyleter (DekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5 

Pentabromdifenyleter (PentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9 

Oktabromdifenyleter (OktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0 

Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7 

Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 545-55-1 

Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4 

Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8 

Kortkedjiga klorparaffiner CAS-nr: 85535-84-8 

4.3 Lim 

Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC)1 i limmer som använts vid renovering ska 
inte överstiga 10 vikt%. 

Innehållet av fri formaldehyd i limmer som använts vid renovering ska inte överstiga 0,2 
vikt%. 

4.4 Plasters innehåll 

Pigment i plast 

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av, eller innehålla följande 
ämnen: 

Bly (maxhalt 0,01 vikt% uppmätt värde/detalj) 
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Kadmium (maxhalt 0,01vikt% uppmätt värde/detalj)  

Mjukgörare i plast 

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av ftalater klassificerade som 
reproduktionstoxiska, med farokod H360 enligt CLP-förordningen1 . Uppmätt värde per 
substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikts%. 

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av, eller innehålla kortkedjiga 
klorparaffiner (SCCP). Uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 
vikts%. 

PVC-plast 

Plastdetaljer, inklusive vävplast/konstläder av PVC-material ska inte användas vid 
renovering. 

Undantag: elektriska komponenter (t ex elkablar) omfattas inte av kravet på PVC. 

Undantag: Små plastdelar (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kraven. 

4.5 Stoppningsmaterial 
Vid renovering ska inte stoppningsmaterial användas som har aktiv tillsats av ftalater 
klassificerade som reproduktionstoxiska, med faroklass H360 enligt CLP-förordningen1. 
Uppmätt värde per detalj ska inte överskrida 0,1 vikts%. 

4.6 Formaldehyd i träbaserade skivor 
Vid renovering ska eventuella träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade 
tillsatser, uppfylla emissionskravet för att klassificeras som E1 enligt standarden SS-EN 
13986 eller likvärdigt. 

4.7 Färgämnen i möbeltextil 

Färgämnena och pigmenten i tabellen nedan ska inte förekomma i använda material vid 
renovering i högre halter än 50 mg/kg textil för varje enskilt ämne. 

Ämne CAS-nr 
Dispersionsfärgämnen 
C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9 

C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6 
C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7 

C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2 
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C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8 
C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7 

C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7 
C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8 
C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3 

C.I. Disperse Orange 37/76 13301-61-6 
C.I. Disperse Red 1 2872-52-8 
C.I. Disperse Red 11 2872-48-2 

C.I. Disperse Red 17 3179-89-3 
C.I. Disperse Yellow 1 119-15-3 
C.I. Disperse Yellow 9 6373-73-5 

C.I. Disperse Yellow 39 12236-29-2 
C.I. Disperse Yellow 49 54824-37-2 
 C.I. Disperse Blue 1  2475-45-8 

 C.I. Disperse Orange 11  82-28-0 
 C.I. Disperse Orange 149  85136-74-9 

C.I. Disperse Orange 3 730-40-5 
C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8 
Syrafärgämnen 

Acid Red 26 3761-53-3 
Basiska (katjoniska) färgämnen 
 C.I. Basic Red 9  569-61-9 

Mordant (betningsmedel) 
Sodium dichromate 10588-01-9 
Direktfärgämnen 

 C.I. Direct Black 38  1937-37-7 
 C.I. Direct Red 28  573-58-0 

 C.I. Direct Blue 6 2602-46-2 
Pigment 
Cadmium sulphide 1306-23-6 

Lead orange 1314-41-6 
Sodium chromate 7775-11-3 
Potassium dichromate 7778-50-9 

Acetic acid, lead salt, basic 51404-69-4 

4.8 Vattenavvisande behandlingar 
PFOA (perfluoroktansyra) eller PFOS (perfluoroktansulfonat) ska i använda material vid 
renovering inte förekomma i högre halt än 0,1 vikt% samt för belagda textilier inte 
överstiga halten 1 mikrogram per m2 avseende anjonen, dess metallsalter, haloniden, 
amiden och/eller andra derivat (även polymerer). 
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4.9 Formaldehyd i möbeltextil 
Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) i textil som används vid renovering ska inte 
överstiga 300 ppm. 

4.10 Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder 

Material vid renovering ska uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av nedanstående 
metaller: 

 Ämne  CAS-nr Krav   

 Krom (VI)  18540-29-9 

Medelkoncentration högst 3 
ppm (Testrapport med analys 
enligt: CEN/TS 14495 eller 
motsvarande) 

 Arsenik  7440-38-2 

Ingen restkoncentration 
(detektionsgräns 1,0 ppm, 
Testrapport med analys enligt: 
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller 
motsvarande) 

 Kadmium  7440-43-9 

Ingen restkoncentration 
(detektionsgräns 10 ppm, 
Testrapport med analys enligt: 
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller 
motsvarande) 

 Bly  7439-92-1 

Ingen restkoncentration 
(detektionsgräns 10 ppm, 
Testrapport med analys enligt: 
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller 
motsvarande) 

4.11 Skogsråvarans ursprung 

Råvaran som används vid renovering ska härröra från skogsbruk som uppfyller alla villkor 
nedan: 

1. Har legal ägande/nyttjanderätt. 
2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, 

miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt. 
3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet. 
4. Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida). 
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5 Praktiska råd 

Statens inköpscentral kommer att återkomma med praktiska råd när Statens 
inköpscentral fått erfarenhet från ramavtalsområdet.  


