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1. Inbjudan

1.1 Välkommen
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av
flyttjänster.

Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal där alla statliga myndigheter och ett antal andra
upphandlande myndigheter kommer att kunna tillgodose sina behov av flyttjänster inom Sverige.
Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 182 miljoner SEK exklusive moms
under dess löptid om 48 månader. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden (län).
Kammarkollegiet kommer att anta upp till tre (3) ramavtalsleverantörer per anbudsområde, undantaget
Stockholms län där upp till fem (5) ramavtalsleverantörer kommer att antas, under förutsättning att så
många anbud uppfyller ställda krav. Tilldelning av kontrakt sker enligt rangordning eller efter en förnyad
konkurrensutsättning beroende bland annat på avropets uppskattade värde.

1.2 Innehållsförteckning
Upphandlingsdokumenten består av nedanstående kapitel och bilagor.

Kapitel

1. Inbjudan
2. Administrativa förutsättningar och krav
3. Prövning, utvärdering och kvalificering
4. Kravspecifikation
5. Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
6. Ramavtalets Huvuddokument
7. Allmänna villkor

Bilagor

Arbetsrättsliga villkor
Avropsberättigade
Fordonslista
Referenser 
Sanningsförsäkran
Sekretessbegäran
Stationeringsadress
Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 1 - inför avrop)
Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 1 - vid kontraktstecknande)
Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 2 - vid kontraktstecknande)
Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 3 - vid kontraktstecknande)

1.3 Om upphandlingsdokumenten
I detta kapitel Inbjudan finns information om upphandlingen och Ramavtalet. I kapitel Administrativa
förutsättningar och krav beskrivs bland annat hur man lämnar anbud. I kapitel Prövning, utvärdering och
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kvalificering redogörs för hur Kammarkollegiet bedömer anbud. I kapitel Kravspecifikation framgår
obligatoriska krav på Upphandlingsföremålet. I kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
framgår obligatoriska krav på anbudsgivare. I kapitel Ramavtalets Huvuddokument framgår krav och
villkor för fullgörande av Ramavtalet som är tillämpligt på avtalsförhållandet mellan Kammarkollegiet och
Ramavtalsleverantören. I kapitel Allmänna villkor framgår krav och villkor för fullgörande av Kontrakt som
är tillämpligt på avtalsförhållandet mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören.

Begrepp som används i upphandlingsdokumenten finns definierade i kapitlen Ramavtalets
Huvuddokument respektive Allmänna villkor.

1.4 Bakgrund och syfte
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga
inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra
gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter
upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att
tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen. Ytterligare information
om oss och våra pågående upphandlingar, samordnade ramavtal och praktiska vägledningar finns på
Avropa.
 
Kammarkollegiet har under 2020 genomfört en förstudie avseende behovet av ett statligt samordnat
ramavtal inom området flyttjänster. I förstudien konstateras att det finns behov av ett statligt ramavtal på
området.
 
Syftet med upphandlingen är att Avropsberättigade ska kunna avropa Upphandlingsföremålet på ett
enkelt och effektivt sätt, för att därigenom generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra
anskaffningar till fördelaktiga villkor.

1.5 Målsättning och fokusområden
Kammarkollegiets målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig sektors behov
och lagstiftningens möjligheter, på ett ansvarfullt sätt beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid
upphandling och förvaltning av Ramavtalet. Ramavtalet ska bidra till att offentlig sektor kan möta de mål
som satts i den nationella upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Kammarkollegiet tar även särskild hänsyn till följande fem områden: innovation, hållbarhet,
tillgänglighet, informationssäkerhet och e-handel. Kammarkollegiet vill därför särskilt uppmärksamma
anbudsgivaren på att det i samtliga delar av upphandlingsdokumenten kan finnas krav, kriterier eller
villkor kopplade till ovan nämnda fokusområden. Vidare har Kammarkollegiet nolltolerans vad gäller
korruption, se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Antikorruption.

1.6 Upphandlingsföremål
Denna upphandling omfattar flyttuppdrag inom Sverige av varierande storlek och karaktär.

Upphandlingen avser såväl interna som externa flyttuppdrag. Det innebär att det kan flyttas inom
ett våningsplan, mellan olika våningsplan inom samma byggnad, från en byggnad till en annan eller till
ny adress.
 
De vanligast förekommande uppdragen avser flytt av kontor och arkiv, men det kan även förekomma flytt
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av bland annat:

Bibliotek
Undervisningslokaler 
Förråd 
Verkstäder
Laboratorieutrustning
Bohag
Konst- och museiföremål 
Tunga föremål

Upphandlingen omfattar även avveckling av gods samt magasinering av gods.  
 
Upphandlingen omfattar inte avyttring (försäljning) av gods.

1.7 Omsättning
Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt cirka 182 miljoner SEK exklusive
moms. Uppskattningen grundas på statistik från försäljning av flyttjänster från det nuvarande ramavtalet.

Kammarkollegiet garanterar inte någon försäljningsvolym eller liknande.

Under förutsättning att ramavtalen tecknas enligt plan är fördelning av den uppskattade
omsättningen per ramavtalsområde:

Ramavtalsområde 1, Blekinge län 5,1 procent, dvs. 9,2 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 2, Dalarnas län 3,2 procent, dvs. 5,9 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 3, Gotlands län 0,9 procent, dvs. 1,6 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 4, Gävleborgs län 0,8 procent, dvs. 1,5 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 5, Hallands län 1,5 procent, dvs. 2,7 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 6, Jämtlands län 3,2 procent, dvs. 5,9 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 7, Jönköpings län 1,1 procent, dvs. 2,0 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 8, Kalmar län 1,0 procent, dvs. 1,8 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 9, Kronobergs län 0,6 procent, dvs. 1,1 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 10, Norrbottens län 6,2 procent, dvs. 11,2 miljoner SEK  
Ramavtalsområde 11, Skåne län 9,6 procent, dvs. 17,4 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 12, Stockholms län 32,5 procent, dvs. 59,1 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 13, Södermanlands län 1,4 procent, dvs. 2,5 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 14, Uppsala län 4,1 procent, dvs. 7,5 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 15, Värmlands län 1,0 procent, dvs. 1,9 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 16, Västerbottens län 7,1 procent, dvs. 13,0 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 17, Västernorrlands län 1,2 procent, dvs. 2,2 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 18, Västmanlands län 0,4 procent, dvs. 0,7 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 19, Västra Götalands län 9,8 procent, dvs. 17,8 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 20, Örebro län 1,3 procent, dvs. 2,3 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 21, Östergötlands län 8,1 procent, dvs. 14,8 miljoner SEK

Högsta sammanlagda omsättning (takvolym) för respektive ramavtalsområde framgår av kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Högsta sammanlagda omsättning (takvolym).
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Den sammanlagda omsättningen för respektive ramavtalsområde överstiger den uppskattade
omsättningen då Kammarkollegiet vid beräkningen av den sammanlagda omsättningen bland annat
tagit i beaktande att Avropsberättigade kan komma att nyttja Ramavtalet i större utsträckning än
tidigare. I den sammanlagda omsättningen finns också en marginal för eventuella prisökningar, både i
anbud och till följd av prisjusteringar under ramavtalsperioden.

Sett över tid har omsättningen på ramavtalen avseende flyttjänster varierat ganska kraftigt i flera
ramavtalsområden. Behovet av flyttjänster i olika ramavtalsområden under ramavtalsperioden går
således inte enkelt att förutse, men det kan konstateras att ett enskilt större flyttuppdrag kan få en
relativt stor påverkan på omsättningen i ramavtalsområden med en lågt uppskattad omsättning. I den
sammanlagda omsättningen finns av den anledningen en marginal för att kunna nyttja Ramavtalet för
flyttuppdrag av varierande storlek i samtliga ramavtalsområden.

1.8 Ramavtalets ingående och löptid
Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av Ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet
och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör
därefter att gälla utan uppsägning. 

Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre
(3) månaders uppsägningstid.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2022-04-11.

1.9 Antal Ramavtalsleverantörer
Kammarkollegiet kommer att anta följande högsta antal ramavtalsleverantörer för respektive
anbudsområde (län), under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Högst fem (5) ramavtalsleverantörer för Stockholms län
Högst tre (3) ramavtalsleverantörer för övriga län.

Anbudsgivare erhåller ramavtal där tilldelning av Kontrakt sker både enligt rangordning och med förnyad
konkurrensutsättning inom län där anbudsgivaren tilldelats ramavtal. Den anbudsgivare vars anbud har
lägst utvärderingspris rangordnas som nummer ett (1) och den anbudsgivare vars anbud har näst lägst
utvärderingspris rangordnas som nummer två (2) osv.

I det fall endast en (1) anbudsgivare tilldelas ramavtal för ett ramavtalsområde (län) så tecknas endast
ramavtal med samtliga förutsättningar fastställda enligt de förutsättningar som gäller för rangordning,
eftersom avrop genom förnyad konkurrensutsättning inte är möjligt med endast en (1)
ramavtalsleverantör.

1.10 Avropsberättigade
Ramavtalet kan användas för Avrop av nedan angivna upphandlande myndigheter. Dessa benämns
Avropsberättigade.
 
Avropsberättigad genom förordning
Myndigheter under regeringen är berättigade att genomföra Avrop med stöd av förordningen (1998:796)
om statlig inköpssamordning. Se SCB:s Allmänna myndighetsregister, förordningen (2007:755) om
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det allmänna myndighetsregistret, för information om dessa myndigheter.
 
Avropsberättigad genom bekräftelse
Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap. 18 § och 22 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) deltar med stöd av att de har lämnat bekräftelse till
Kammarkollegiet på att de önskar vara Avropsberättigade. Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka
upphandlande myndigheter som kan genomföra Avrop utöver de som är Avropsberättigade med stöd av
förordningen enligt ovan. Om hela eller delar av Avropsberättigads verksamhet genom omorganisation
överförs till annan juridisk person och behovet som omfattas av Ramavtalet helt eller delvis övertas av
den andra juridiska personen är även denne Avropsberättigad.

1.11 Metod för Avrop och tilldelning av Kontrakt
Avropsberättigad genomför Avrop i syfte att anskaffa Upphandlingsföremål. Ramavtalet fastställer
villkoren för Avrop. När Avropsberättigad genomför Avrop och tilldelar Kontrakt avseende
Upphandlingsföremål som ska levereras är denne skyldig att hålla sig inom de ramar som ges av
villkoren i Ramavtalet. Nedan framgår hur Avrop och tilldelning av Kontrakt går till.

Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning (kombinerad avropsordning)
Ramavtalet innehåller en så kallad kombinerad avropsordning innebärande att vid enskilda Avrop ska
tilldelning ske utan en förnyad konkurrensutsättning enligt nedan om:

Värdet av flyttuppdraget uppgår till maximalt 100 000 SEK och
värdet av flytt av speciellt tunga föremål* (i de fall det ingår i avropet) uppgår till maximalt tio (10)
procent av flyttuppdragets totala värde.  

*Föremål som väger mer än 700 kg.

I annat fall ska Avrop genomföras genom en förnyad konkurrensutsättning.

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning

Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i
Ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade
Ramavtalsleverantören inom aktuellt anbudsområde. Avropsberättigad får avvika från rangordningen om
följande särskilda skäl föreligger:

1. Om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropsförfrågan alternativt inte skickat in Avropssvar
i tid,

2. Om Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera enligt de premisser som gäller för
Avropet eller har andra godtagbara skäl att avböja Avrop, eller

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

Tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning 
Avrop sker genom en förnyad konkurrensutsättning, se kapitel Avropsrutin.
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2. Administrativa förutsättningar och krav

2.1 Allmänna förutsättningar och krav
De krav som ställs i detta kapitel avser anbudet.

2.2 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs genom ett öppet förfarande enligt LOU. Då upphandlingen genomförs
som ett öppet förfarande finns ingen möjlighet att förhandla.

2.3 Upphandlingens anbudsområden
Upphandlingen är indelad i följande anbudsområden i syfte att ge möjlighet för små- och medelstora
företag att lämna anbud. 

Anbudsområde 1, Blekinge län
Anbudsområde 2, Dalarnas län
Anbudsområde 3, Gotlands län
Anbudsområde 4, Gävleborgs län
Anbudsområde 5, Hallands län
Anbudsområde 6, Jämtlands län
Anbudsområde 7, Jönköpings län
Anbudsområde 8, Kalmar län
Anbudsområde 9, Kronobergs län
Anbudsområde 10, Norrbottens län
Anbudsområde 11, Skåne län
Anbudsområde 12, Stockholms län
Anbudsområde 13, Södermanlands län
Anbudsområde 14, Uppsala län
Anbudsområde 15, Värmlands län
Anbudsområde 16, Västerbottens län
Anbudsområde 17, Västernorrlands län
Anbudsområde 18, Västmanlands län
Anbudsområde 19, Västra Götalands län
Anbudsområde 20, Örebro län
Anbudsområde 21, Östergötlands län

Den regionala indelningen följer EU:s framtagna så kallade NUTS-indelning 3 som återfinns på
SCB:s webbplats.

Ange vilket eller vilka anbudsområden som anbudet avser.

Fritext
Generella krav  
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2.4 Flera anbud från samma företagsstruktur
Upphandlade myndigheter ska inte godta flera anbud inom samma anbudsområde som lämnas från
anknutna anbudsgivare om anbuden inte är oberoende av varandra. Det gäller även under
ramavtalsperioden vid förnyad konkurrensutsättning. Med anknutna anbudsgivare avses här företag som
tillhör samma ekonomiska enhet i konkurrensrättslig mening (till exempel företag inom samma
koncern).

2.5 Anbud med alternativa utföranden
Anbud med alternativa utföranden är inte tillåtet.

2.6 Villkor för Ramavtalets fullgörande
Anbudsgivaren ska acceptera samtliga krav och villkor i sin helhet. Anbudsgivarens egna avtalsvillkor
eller liknande som inte stämmer överens med kraven i upphandlingen samt förbehåll accepteras inte
som avtalsinnehåll.

Villkoren i kapitel Ramavtalets Huvuddokument och dess bilagor kommer att utgöra underlag för
Ramavtalet mellan Kammarkollegiet och Ramavtalsleverantören.

Villkoren i kapitel Allmänna villkor och dess bilagor kommer efter Avrop att utgöra underlag till Kontrakt
mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören.

Accepterar anbudsgivaren avtalsvillkoren?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

2.7 Anbudets form och innehåll

2.7.1 Anbudets språk  

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets
språk, om inte annat framgår av respektive avsnitt.

Enstaka ord i anbudet kan vara på engelska, danska eller norska.

2.7.2 Inlämning av anbud  

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Mercell TendSign, som ägs av Mercell
Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan därför inte lämnas på
annat sätt, exempelvis via e-post. Rättelse av fel, förtydligande och komplettering kan dock ske enligt
Kammarkollegiets senare instruktioner.
 
Företrädare för anbudsgivare ansluter sig kostnadsfritt till Mercell TendSign genom att registrera ett
användarkonto på Mercell TendSigns webbplats. Den e-postadress som anbudsgivare använder för sin
inloggning i systemet är den som gäller för all vidare kommunikation i upphandlingen med
Kammarkollegiet.
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Den juridiska person vars organisationsnummer eller fysiska person vars personnummer är registrerat i
Mercell TendSign-kontot anses vara anbudsgivare. Är anbudsgivaren ett konsortium är den registrerade
inte anbudsgivare utan företrädare för konsortiet, om inte annat framgår av fullmakt.
 
Tekniska frågor om Mercell TendSign ställs till Mercell TendSigns support per e-post:
tendsignsupport@mercell.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på Mercell
TendSigns webbplats. Mercell TendSigns support har begränsade öppettider varför det är viktigt att ta
kontakt i god tid innan sista anbudsdag vid behov av teknisk support.
 
Kammarkollegiet godtar inte parallella anbud. I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud
kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna inom anbudstiden som det giltiga anbudet.

2.7.3 Kostnader i samband med lämnande av anbud
Anbudsgivaren har inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader som uppstår i samband med
lämnande av anbud.

2.7.4 Tidpunkt för lämnande av anbud  

Sista tidpunkt för att lämna anbud är 2021-06-11 23:59. 

2.7.5 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-05-31.

Om anledning finns, exempelvis vid en överprövning, kan giltighetstiden för anbudet komma att
förlängas. Kammarkollegiet kommer i sådana fall att begära bekräftelse av anbudsgivaren att denne
godkänner förlängningen.

Accepterar anbudsgivaren kravet på anbudets giltighetstid?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

2.8 Frågor och svar om upphandlingen m.m.

2.8.1 Frågor och svar om upphandlingsdokumenten
Alla frågor om upphandlingsdokumenten ställs till och besvaras av Kammarkollegiet via Mercell
TendSign. Frågor besvaras och förmedlas till samtliga som hämtat upphandlingsdokumenten via Mercell
TendSign. Alla frågor och svar som publiceras före tilldelningsbeslut är avidentifierade.
 
Frågor och svar utgör en del av upphandlingsdokumenten. Om upphandlingsdokumenten behöver
kompletteras med anledning av frågor, eller av någon annan anledning, kommer kompletteringen att
finnas i Mercell TendSigns funktion för frågor och svar.
 
De av Kammarkollegiet lämnade svaren avseende upphandlingsdokumenten är endast bindande om
svaren lämnats via Mercell TendSign. Leverantör är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av
den information som publiceras under anbudstiden. Om en leverantör hämtar upphandlingsdokumenten
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på annat sätt än via Mercell TendSign kan Kammarkollegiet inte garantera att all information om
upphandlingen, eventuella förtydliganden samt frågor och svar, kommer leverantören tillhanda under
anbudstiden.
 
Sista dag för att ställa frågor är 2021-05-31. Frågor ställda senare kommer inte att besvaras.
 
Kammarkollegiet besvarar inkomna frågor senast sex (6) dagar innan sista dagen för att lämna anbud.

2.8.2 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
Det är viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter och handlingar, det vill säga att det
framgår att samtliga ställda krav är uppfyllda.

Kammarkollegiet har ingen skyldighet att låta en anbudsgivare rätta fel, förtydliga eller komplettera sitt
anbud. Däremot får Kammarkollegiet tillåta eller begära att en anbudsgivare rättar en felskrivning,
felräkning eller något annat fel i en ingiven handling, eller förtydligar eller kompletterar en sådan
handling, om det är förenligt med principerna om likabehandling och öppenhet.

Anbudsgivare uppmanas därför att noggrant följa anvisningarna i upphandlingsdokumenten, och i
anbudet tydligt visa att samtliga krav uppfylls, samt undvika att lämna uppgifter som inte efterfrågas.

2.9 Tidpunkt för anbudsöppning
Anbud öppnas så snart som möjligt efter sista tidpunkt för att lämna anbud i närvaro av minst två
personer från Kammarkollegiet.

2.10 Tidpunkt för tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut beräknas fattas under fjärde kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via Mercell TendSign.

Ramavtal ingås med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

2.11 Hantering av personuppgifter
Kammarkollegiet behandlar personuppgifter inom ramen för upphandlingen. De kategorier av
registrerade som förekommer är bl.a. kontaktperson hos anbudsgivaren, samt i förekommande fall
personer vars personuppgifter anges i anbud i syfte att uppfylla krav eller tilldelningskriterier. Det kan
exempelvis röra sig om uppgifter gällande referenspersoner, anställda m.fl. i de fall anbudsgivaren
bifogar CV eller andra typer av dokument till anbudet. Anbudsgivare är personuppgiftsansvarig för sin
behandling av de personuppgifter som bifogas anbudet. Det ankommer på anbudsgivaren att informera
registrerade vars personuppgifter förekommer i anbudet. Kammarkollegiet behandlar uppgifterna för att
kunna bedöma anbuden. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för mer
information om Kammarkollegiets personuppgiftsbehandling se Kammarkollegiets webbplats.

Har anbudsgivaren informerat registrerade vars personuppgifter
förekommer i anbudet?

Ja/Nej

Generella krav  
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2.12 Sekretess
Uppgifter som rör anbud omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt
avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105).
Delar av anbuden kan dock omfattas av kommersiell sekretess.
 
För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs exempelvis att uppgifterna
avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att
anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som
lämnats i upphandlingen uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren
skriftligen inkomma med begäran om att uppgifter i anbudet ska sekretessbeläggas. Sådan begäran
ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgivaren kan antas
lida om uppgifterna röjs.
 
I det fall anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud anges
detta i bilaga Sekretessbegäran.
 
Kammarkollegiet kan inte på förhand ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess,
utan sekretessprövning sker först i samband med att en uppgift begärs ut. Eventuell tvist om en uppgift
omfattas av sekretess kan komma att prövas i domstol.
 
Observera att anbudsgivare i ett senare skede kan begära sekretess för sådana uppgifter som
begärs in inför tilldelningsbeslut.

a. Begärs sekretess för delar av anbud?

Ja/Nej
Generella krav  

b. Har bilaga Sekretessbegäran bifogats?

Ja/Nej
Generella krav  

2.13 Underskrift av Ramavtal
Ramavtalet signeras av behörig företrädare för Kammarkollegiet respektive Ramavtalsleverantören
genom elektronisk signatur enligt nedan. För att kunna utföra e-signering bör Ramavtalsleverantören
inneha svenskt, norskt eller danskt bank-id. Anskaffande av svenskt, norskt eller danskt bank-id bör
ske i god tid före avtalstecknande. Om Ramavtalsleverantören saknar möjlighet att genomföra e-
signering med bank-id går det att e-signera genom touch-underskrift på pekskärm. Saknas även den
möjligheten sker namnteckning på utskrivet underlag.

Anbudsgivare lämnar upplysningsvis namn, e-postadress samt telefonnummer till den person som är
behörig företrädare, och som kan komma att skriva under Ramavtalet.

a. Namn:

Fritext
Generella krav  
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b. E-postadress:

Fritext
Generella krav  

c. Telefonnummer:

Fritext
Generella krav  
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3. Prövning, utvärdering och kvalificering

3.1 Process för prövning, utvärdering och kvalificering
Prövning och utvärdering av vilka anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga sker enligt nedan.

1. Prövning om anbud uppfyller de administrativa krav som ställs i kapitel
Administrativa förutsättningar och krav.

2. Prövning om anbud uppfyller de krav som ställs i kapitel Kravspecifikation.

3. Utvärdering av anbud enligt avsnitt Utvärderingsmodell.

4. Kontroll om det föreligger omständigheter som utgör uteslutningsgrund enligt kapitel Uteslutning
och kvalificering av anbudsgivare, avsnitt Skäl för uteslutning. Inför kontroll enligt denna punkt
begär Kammarkollegiet in kompletterande dokument enligt kapitel Uteslutning och kvalificering
av anbudsgivare, avsnitt Sammanställning över kompletterande dokument. Som utgångspunkt
kontrolleras endast anbudsgivare vilkas anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga.

5. Kontroll om anbudsgivare uppfyller de kvalificeringskrav som ställs i kapitel Uteslutning och
kvalificering av anbudsgivare, avsnitt Kvalificeringskrav. Inför kontroll enligt denna punkt begär
Kammarkollegiet in kompletterande dokument enligt kapitel Uteslutning och kvalificering av
anbudsgivare avsnitt Sammanställning över kompletterande dokument. Som utgångspunkt
kontrolleras endast anbudsgivare vilkas anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga.

I den händelse två eller flera godtagbara anbud efter utvärdering erhållit samma utvärderingspris, vinner
det anbud som erhållit högst prisavdrag avseende tilldelningskriteriet Kvalitet. 

Om två eller flera anbud därefter fortfarande är likvärdiga vinner det anbud som erhållit högst prisavdrag
avseende tilldelningskriteriet Miljö.

Om två eller flera anbud efter ovanstående förfarande fortfarande är likvärdiga sker utvärdering genom ett
lottningsförfarande under överinseende av notarius publicus. För mer information om notarius publicus,
se Länsstyrelsen Stockholms webbplats.

3.2 Utvärderingsmodell

3.2.1 Allmänt
Kammarkollegiet kommer att anta det/de anbud som är det/de ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån
bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Samtliga anbudsområden (län) utvärderas separat.

3.2.2 Anbudspriser
Anbudspriser för det/de anbudsområde/n som anbudet avser ska lämnas i kapitel 9-29.
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3.2.3 Utvärderingspris
I utvärderingssyfte beräknas ett utvärderingspris, godtagbara anbud med lägst utvärderingspris kommer
att antas.

Utvärderingspris beräknas enligt följande:
Utvärderingspris = Viktat pris - prisavdrag Kvalitet - prisavdrag Miljö

Följande tilldelningskriterier kommer att tillämpas vid utvärderingen i form av prisavdrag:

Kvalitet: Avdrag från viktat pris med upp till 42 SEK, se avsnitt Kvalitet.
Miljö: Avdrag från viktat pris med upp till 30 SEK, se avsnitt Miljö.

Observera att prisavdraget endast tillämpas i utvärderingssyfte.

I anbudet ska fyra (4) olika prisuppgifter lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

De fyra (4) prisuppgifterna kommer att viktas och adderas till ett viktat pris, se avsnitt Viktat pris.

Vid utvärdering kommer maximalt två (2) decimaler att användas.

3.2.4 Viktat pris
Viktat pris beräknas enligt följande:

Viktat pris = Summan av de viktade prisuppgifterna nedan. 

1. Timpris för flyttarbetare, vikt: 60 %

2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare, vikt: 35 %

3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad, vikt: 3 %

4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka, vikt: 2 %

3.2.5 Tilldelningskriterier

3.2.5.1 Kvalitet
Tilldelningskriteriet Kvalitet avser med vilken kvalitet anbudsgivaren kan förväntas komma att leverera
efterfrågade tjänster inom ramen för kommande ramavtal.

För att erhålla prisavdrag enligt tilldelningskriteriet Kvalitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga upp till
tre (3) referenser från olika uppdragsgivare (olika kontaktpersoner och olika uppdrag). Uppdragen får inte
vara äldre än två (2) år från sista anbudsdag. Uppdragen ska vara avslutade och hela eller del av
respektive uppdrag ska avse flytt av kontor. Varje uppdrag ska uppgå till ett värde om minst 100 000
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SEK exklusive moms och ska avse ett enskilt flyttillfälle (det är således inte tillåtet att addera flera
mindre flyttuppdrag för samma uppdragsgivare). Referenser som avser flyttuppdrag inom den egna
organisationen accepteras inte, detta gäller även koncernen (moder- och dotterbolag). 

Referenser avseende Kvalitet kan totalt från samtliga referenser ge prisavdrag från det viktade
priset med 42 SEK (varav 14 SEK per referens). För att erhålla angivna prisavdrag ska anbudsgivaren
ha inkommit med svar från referenser i bilaga Referenser. Bilagan ska vara undertecknad alternativt
elektroniskt signerad av referenten.

Samma prisavdrag avseende Kvalitet ges för samtliga anbudsområden som anbudet avser.

Om färre referenser än tre (3), eller om svar inte lämnats på en eller flera frågor, ges 0 SEK i
prisavdrag från utelämnad referens alternativt fråga. 

Kammarkollegiet kan komma att kontakta ovanstående referenser för att verifiera att lämnade uppgifter
är korrekta.

3.2.5.2 Miljö
Tilldelningskriteriet Miljö avser i vilken utsträckning anbudsgivaren avser utföra tjänsten med fordon som
drivs med alternativa drivmedel (el, fordonsgas, bioetanol (ED95/E85/E75), biodiesel
(HVO100/RME100/annan FAME100), vätgas).

Mervärdet ges i form av ett avdrag från det viktade priset med 0-30 SEK och står i direkt proportion till
andelen fordon som anbudsgivaren i bilaga Fordonslista angivit drivs med alternativt drivmedel.

Exempel
Anbudsgivaren har offererat totalt 15 fordon för anbudsområdet Skåne län, av dessa drivs tre (3) med
fordonsgas och två (2) med HVO100. Prisavdraget avseende miljö för anbudsområdet Skåne län blir då
(5/15) x 30 = 10 SEK.

3.2.5.2.1 Fordonslista
För att anbudsgivaren ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig mervärde avseende Miljö behöver denne till
sitt anbud bifoga bilaga Fordonslista. I bilaga Fordonslista anges samtliga befintliga flyttfordon (inte
fordon som endast är avsedda att användas som servicebilar) som anbudsgivaren avser använda för
fullgörandet av Kontrakt enligt Ramavtalet. Det innebär att även de flyttfordon som en eventuell
underleverantör avser använda för fullgörandet av Kontrakt enligt Ramavtalet ska listas.

I fordonslistan efterfrågas följande uppgifter:

Registreringsnummer
Fordonskategori (flyttfordon upp till och med/över 3,5 ton)
Drivmedel
Euroklass
Anbudsområde/län

Endast en (1) bilaga Fordonslista bifogas anbudet oavsett hur många anbudsområden som anbudet
berör. 
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Här bifogas bilaga Fordonslista

Bifogad fil
Generella krav  

3.2.6 Exempel
Viktat pris

Prisuppgift 1-4

1. Offererat timpris för flyttarbetare: 350 SEK (vikt: 60 %)

2. Offererat timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare: 450 SEK (vikt: 35 %)

3. Offererat kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad: 50 SEK (vikt: 3 %)

4. Offererat kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka: 20 SEK (vikt: 2 %)

Viktat pris = (350 x 0,60) + (450 x 0,35) + (50 x 0,03) + (20 x 0,02) = 210 + 157,5 + 1,5 + 0,4 = 369,4
SEK

Kvalitet

Prisavdrag från referens nr 1 = 12 SEK

Prisavdrag från referens nr 2 = 10 SEK

Prisavdrag från referens nr 3 = 14 SEK

Prisavdrag Kvalitet = Prisavdrag från referens nr 1 + Prisavdrag från referens nr 2 + Prisavdrag från
referens nr 3 = 12 + 10 + 14 = 36 SEK

Miljö

Anbudsgivaren har offererat totalt 15 fordon för länet som utvärderas, av dessa drivs 3 med fordonsgas
och 2 med HVO100.

Prisavdrag Miljö = (Antal fordon med alternativt drivmedel /Antal offererade fordon) x 30= (5/15) x 30 =
10 SEK

Utvärderingspris

Utvärderingspris = Viktat pris - Prisavdrag Kvalitet - Prisavdrag Miljö = 369,4 - 36 - 10 = 323,4 SEK
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4. Kravspecifikation

4.1 Krav på tjänst

4.1.1 Allmänt
Detta kapitel avser de krav som ställs på tjänsten.

Anbudsgivaren ska uppfylla kraven på tjänsten samt övriga ställda krav för varje anbudsområde som
ingår i anbudet.

Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att följa upp ställda krav samt utföra revisioner eller
stickprovskontroller under ramavtalsperioden.

4.2 Om flyttjänster   

Med flyttjänster avses flytt av diverse gods och inventarier såsom möbler, kontorsutrustning,
verkstadsutrustning och laboratorieutrustning med mera. Tjänsten kommer också att omfatta ned- och
uppackning av material från t.ex. tjänsterum samt demontering/montering av inventarier. Magasinering
av gods ingår även i tjänsten.

I samtliga fall ska:

Anbudsgivaren ansvara för flyttgodset under hela uppdraget.
Fordonets utrymme vara låst eller bevakat under flyttuppdraget.
Det finnas en utsedd kontaktperson som ansvarar för den primära kontakten med
Avropsberättigad.
Minst en person ur anbudsgivarens personal på varje adress, om flyttuppdraget utförs på flera
adresser, kunna förstå, tala och läsa svenska.
Anbudsgivaren ansvara för att flyttuppdraget utförs på för uppdraget bästa sätt.
Flyttuppdraget bedrivas med hänsyn till Avropsberättigads verksamhet så att störningar i
möjligaste mån undviks. Om störande arbeten måste utföras ska Avropsberättigad meddelas i
rimlig tid före arbetet påbörjas.
Anbudsgivaren kunna utföra flyttuppdrag av varierande storlek.
Flyttuppdraget utföras inom överenskommen tid.
Flyttuppdraget kunna utföras dagtid och kvällstid, måndag-fredag, lördag, söndag och helgdagar
samt under semestertider.
Transporten ske på ett säkert sätt.
Det transporterade flyttgodset tas till anvisat rum/utrymme vid framkomsten till angiven adress.
Förare förvissa sig om att lasten kommer fram i samma skick som när den lastades.
Transporterna ske med fordon anpassade för ändamålet.
Vagnar och pirror som garanterar en säker transport användas.
All typ av emballage och packtillbehör tillhandahållas av anbudsgivaren.

För vissa transporter krävs speciella hämtnings- och avlämningsrutiner av utrustning. För att hantera
sådan utrustning, t.ex. IT-utrustning, laboratorieutrustning och annat känsligt gods, ska särskild omsorg
iakttas.
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För det fall uppdraget innefattar packning av datorer samt övrig känslig utrustning så ska det ske med
största försiktighet. Transport av sådan utrustning ska ske i aluminiumburar eller likvärdiga burar som är
speciellt lämpliga för transport av ömtålig utrustning.

Anbudsgivaren ska utföra tjänsten med största omsorg samt på ett i övrigt fackmannamässigt sätt med
iakttagelser av god sedvänja inom branschen och med tillvaratagande av respektive Avropsberättigads
intressen.

Anbudsgivaren bedömer när det finns behov av att täcka/skydda golv, väggar och övrig inredning för
eventuella skador under flyttuppdraget. Anbudsgivaren ska informera Avropsberättigade när man anser
att det finns behov av täckning/skydd och Avropsberättigad avgör om det ska göras. Anbudsgivaren har,
utöver kostnaden för arbete, rätt till ersättning för sina direkta kostnader för material för täckning/skydd
av golv etc. jämte påslag om 25 procent. 

Accepteras de obligatoriska kraven avseende avsnitt Om flyttjänster?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3 Personal

4.3.1 Personal - allmänt  

Personal som omfattas av ställda krav är den personal som används för att utföra tjänster inom ramen
för Ramavtalet. Ställda krav omfattar anbudsgivarens personal och personal hos eventuella
underleverantörer.

Det ankommer på anbudsgivaren att vid utförandet av flyttuppdraget tillsätta lämplig personal.

4.3.2 Personal - kompetens  

Anbudsgivaren förbinder sig att använda personal med erforderlig kompetens och utbildning som krävs
för flyttuppdragets utförande.

Anbudsgivaren ska tillämpa ett dokumenterat introduktionsprogram för nyanställd personal (gäller även
tillfälligt anställd personal). 

För de fall bristande kompetens hos personalen uppmärksammas före eller i samband med
flyttuppdraget ska anbudsgivaren utan kostnad för Avropsberättigad byta ut den personal som inte
innehar erforderlig kompetens.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Personal - kompetens?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.3 Personalkategorier  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla personal inom olika personalkategorier.
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Med personal avses bland annat: flyttarbetare, arbetsledare och förare som anbudsgivaren avser att
nyttja för utförande av uppdrag.

Anbudsgivaren ska tillse och ansvara för att personal som utför uppdrag inom ramen för Ramavtalet:

Har den yrkeskompetens/erfarenhet/kunskap som uppdraget kräver.
Iakttar tystnadsplikt och visar respekt och hänsyn för de Avropsberättigades uppdrag.
Är yrkeskunniga, punktliga och har ett gott uppförande samt en mycket god servicenivå gentemot
Avropsberättigade.
Är väl insatta i uppdragets förutsättningar och krav.
Följer Avropsberättigades instruktioner.
Bär enhetlig klädsel, personlig ID-bricka alternativt namnbricka med företagsnamnet/logga väl
synligt.
Bär erforderlig skyddsutrustning vid utförande av uppdrag där detta krävs.

Accepteras det obligatoriska kravet avseende Personalkategorier?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.4 Flyttarbetare   

Med Flyttarbetare avses "Packmästare", "Expressarbetare" och "Möbelmontör".
 
Samtliga flyttarbetare ska ha kunskap om följande moment:

Packning
Enklare montering/demontering av möbler
Emballering
Stuvning
Lyft- och bärteknik

 
Flyttarbetare som utför packning av ömtåligt gods samt av arkivmaterial ska därutöver ha
packmästarutbildning och fördjupade kunskaper inom packning/uppackning av arkivhandlingar och
packning av ömtåligt gods.
 
Flyttarbetare som utför mer avancerade monterings-/demonteringsarbeten ska ha fördjupade kunskaper
inom möbelmontering.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Flyttarbetare?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.5 Förare  

Föraren ska, utöver att framföra flyttfordonet, ha olika roller under ett flyttuppdrag (flyttarbetare eller
arbetsledare) om flyttuppdragets karaktär möjliggör detta. Ingen extra ersättning utgår för utförande av
flyttarbetaruppgifter, för förare med arbetsledarroll gäller samma tillägg som för flyttarbetare med
arbetsledarroll. Se kapitel Ramavtalets Huvuddokument avsnitt Priser vid rangordning.
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Det åligger anbudsgivaren att tillse att uppdragen utförs av behöriga förare. Alla förare som används för
utförande av kontrakt ska:

Ha giltigt körkort/bevis för yrkesmässig trafik.
Framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. 
Ha kunskap om sparsam körning (eco driving) samt förhålla sig till det i trafiken.
Ha kunskap som motsvarar en trafiksäkerhetsutbildning som minst omfattar hastighetens
betydelse för trafiksäkerheten, trafik och alkohol/droger, att köra i tätortsmiljö, uppsikt kring
fordonet och vikten av att använda bilbälten.

Förare som används i flyttuppdraget som kör tyngre fordon som kräver mer än B-körkort ska ha utfört
grundläggande utbildning och vara väl införstådd med Lagen om yrkesförarkompetens (2007:1157) samt
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Förare?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.6 Arbetsledare  

Vid flyttuppdrag som omfattar minst fem (5) flyttpersonal (flyttarbetare/förare) ska det alltid finnas en
utsedd arbetsledare.

Med arbetsledare menas arbetslagets företrädare (lagbas) eller motsvarande som tilldelats
arbetsledande uppgifter men som i huvudsak utför flyttarbete inom ramavtalsområdet. Arbetsledaren
kan således ha olika roller under ett flyttuppdrag (flyttarbetare/förare). Arbetsledaren har det
övergripande ansvaret för att uppdraget utförs i enlighet med ramavtalet. 

Arbetsledaren ska vara insatt i de villkor och förutsättningar som gäller för flyttuppdraget och se till att
flyttuppdraget blir genomfört enligt överenskommelse och på ett effektivt och säkert sätt. Arbetsledaren
ska kunna förstå, tala och läsa svenska i den omfattning som krävs för att utföra flyttuppdraget.

Vid behov ska arbetsledare eller motsvarande, tillsammans med ansvariga hos Avropsberättigade,
medverka på flyttmöten angående flyttuppdragets genomförande. 

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Arbetsledare?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.7 Kontaktperson  

Vid flyttuppdrag som omfattar upp till och med fyra (4) flyttpersonal (flyttarbetare/förare) ska alltid en av
dessa vara utsedd till kontaktperson gentemot Avropsberättigad.

Kontaktpersonen ska vara insatt i de villkor och förutsättningar som gäller för flyttuppdraget och se till
att flyttuppdraget blir genomfört enligt överenskommelse och på ett effektivt och säkert sätt.
Kontaktpersonen ska kunna förstå, tala och läsa svenska i den omfattning som krävs för att utföra
flyttuppdraget.
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Accepteras de obligatoriska kraven avseende Kontaktperson?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.8 Personal - arbetsuppgifter  

Anbudsgivarens personal ska på egen hand, eller i lag, ansvara för att allt gods förflyttas och
omhändertas på ett för uppdraget säkert sätt. Detta omfattar bland annat inventarier/möbler på kontor
och utbildningslokaler, bibliotek, arkivutrustning, förråd, sekretessmaterial, bohag etc.

Arbetsuppgifter:

Vidta alla nödvändiga förberedelser för att säkerställa och underlätta flyttningen
Lastning och lossning av gods i flyttfordon etc.
Internomflyttningar
Utifrån besiktningsprotokoll ta med erforderligt packmaterial
Packa och emballera samt packa upp och avemballera flyttgods
Bära flyttgods
Demontera och montera inventarier (såsom möbler, inredning, utrustning, höj- och sänkbara
skrivbord)
Märka och identifiera inventarier
Identifiera och notera gods på inventarielistor
Föra inventarielista över gods som ska tas in till magasin eller vid behov över inventarier som ska
transporteras till annan ort
Koppla ur och återmontera kablage till elektronisk utrustning (såsom TV, högtalare, projektorer
etc.)
Ur- och inkoppling av datautrustning
Stuffa containrar och trälådor
Förankra gods i lådor eller containrar

Rapportering:

Rapportera avvikelser
Notera, markera och rapportera befintliga och uppkomna skador
Dokumentera och redovisa åtgången arbetstid och material

Ovan angivna arbetsuppgifter är endast ett urval av arbetsuppgifter som anbudsgivarens personal ska
hantera. Detta innebär att personal ska kunna utföra andra, ej specificerade, arbetsuppgifter som är
adekvata och som har ett direkt samband med uppdraget under ramavtalsperioden. Samtliga
efterfrågade arbetsuppgifter ingår i avtalade priser.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Personal -
arbetsuppgifter?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav  

4.3.9 Personalens klädsel  

Flyttpersonalen ska vara klädd i för uppgiften lämplig och enhetlig skyddsklädsel samt ha annan
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personlig utrustning som krävs för arbetet. Klädsel och övrig personlig utrustning ska tillhandahållas av
anbudsgivaren. Klädseln ska vara försedd med anbudsgivarens namn och/eller logotyp.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Personalens klädsel?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.10 Personal - ID kort  

Flyttpersonalen ska kunna styrka sin identitet med giltiga identitetshandlingar på samtliga uppdrag
som omfattas av ramavtalet.

Accepteras det obligatoriska kravet avseende Personal - ID kort?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.3.11 Personal - Föranmälan  

Vid begäran från Avropsberättigad förbinder sig anbudsgivaren att senast två (2) arbetsdagar innan
uppdragsstart och omgående vid personalförändringar under flyttuppdraget, redovisa fullständiga namn
för samtlig personal som ska utföra det aktuella flyttuppdraget.

Accepteras det obligatoriska kravet avseende Personal - Föranmälan?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.4 Fordon

4.4.1 Fordon - allmänt  

Med fordon avses:

flyttfordon upp till och med 3,5 ton
flyttfordon över 3,5 ton
servicebil - för exempelvis internflyttar då personal, material och verktyg behöver köras till
flyttobjektet

Anbudsgivare ska anpassa fordonens storlek och beskaffenhet efter vad uppdraget omfattar. Överlaster
och andra trafikförseelser ska ej förekomma.

Anbudsgivaren ska se till att fordon uppfyller nedanstående krav under ramavtalsperioden: 

Fordon ska vara lämpade för transport av efterfrågad tjänst och vara besiktigade av auktoriserat
besiktningsföretag samt omfattas av trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen (2012:210).
Fordon ska vara representativa och märkta med anbudsgivarens eller underleverantörens namn.
Fordon avsedda för flyttgods ska vara försedda med slutna och låsbara skåp som står emot dålig
väderlek samt invändigt vara försett med förankringsmöjligheter på olika nivåer.
Samtliga flyttfordon ska inneha första hjälpen-utrustning, brandsläckare, reflekterande skyddsväst,
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handlampa och bälteskniv.

Anbudsgivaren ansvarar för att fordon och övrig berörd utrustning samt förare har de tillstånd och
utrustning som uppgiften kräver samt den kunskap som erfordras för den verksamhet som ska bedrivas.

Kammarkollegiet kan under ramavtalets gång komma att kontrollera att anbudsgivarens fordon är
godkända för yrkesmässig trafik genom att inhämta ett utdrag ur Transportstyrelsens register.

För information om antal flyttfordon som krävs, se kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
avsnitt Antal flyttfordon.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Fordon - allmänt?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.4.2 Alkolås eller Alkoskåp  

Samtliga fordon som används för fullgörandet av de tjänster som omfattas av ramavtalet ska uppfylla
minst ett av följande krav vid ramavtalets ikraftträdande:

1. Fordonet ska vara utrustat med alkolås
2. Nycklarna till fordonet ska förvaras i ett alkoskåp

Accepteras det obligatoriska kravet avseende Alkolås eller Alkoskåp?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.5 Utrustning  

Följande utrustning ska ingå i avtalade priser:

Flyttfiltar (mängden flyttfiltar kan variera beroende på uppdragens omfattning)
Bärselar
Trallor (hjulburna vagnar)
Plast/papper för emballering
Tejp
Kärror (pirror)
Datorvagnar (vid behov)
Pallyftare
Trappklättrare
Verktyg för demontering/montering av inventarier (såsom möbler, inredning, utrustning, skrivbord,
verkstadsinventarier)
Hjul för tungflyttning, både fasta och styrbara
Material för hantering av kassaskåp
Rullspett
Emballage som används för att skydda flyttgods under transport samt vid förflyttning in och ut ur
flyttfordon
Märketiketter
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Anser anbudsgivaren att annan utrustning/arbetshjälpmedel än ovan uppräknad bör användas för att
utföra aktuellt uppdrag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, ska detta ske efter samråd med
Avropsberättigad.

Exempel på utrustning/arbetshjälpmedel som inte ingår i avtalade priser:

Tavelkartonger
Garderober för hängande plagg
Specialemballage för emballering av särskilt känslig/dyr utrustning (t.ex. konstföremål och
laboratorieutrustning)
Liftar
Kranbil

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Utrustning?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.6 Flyttkartonger  

Anbudsgivaren förbinder sig att tillhandahålla erforderligt antal flyttkartonger för uppdraget och tillse att
dessa finns tillgängliga på uppdragsplatsen. Flyttkartongerna ska vara av god kvalitet. Datum för
leverans av flyttkartonger sker i överenskommelse med Avropsberättigad.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Flyttkartonger?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.7 Arkivflytt  

RA-FS 2019:2 kräver att myndigheternas/statligt ägda arkivhandlingar hanteras, förvaras och skyddas
så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls.

Föreskriften är helt teknik- och medianeutral, vilket innebär att ovanstående krav gäller för
Avropsberättigads arkiv i dess helhet, oavsett vilka informationsbärare som används.

Föreskriften gör ingen skillnad på om handlingarna förvaras i ett närarkiv (förvaringsplats för
arkivhandlingar som nyligen tillkommit i verksamheten och behövs i den dagliga verksamheten och
oftast finns i anslutning till arbetsplatsen) eller centralarkiv (förvaringsplats för arkivhandlingar för
långtidsbevarande).

RA-FS 2006:1 anger i 6 kap. 11§ att säkerhetsnivån vid transport ska vara sådan att
handlingarna skyddas mot skingring, tillgrepp och obehörig åtkomst. Handlingarna ska förvaras i låsta
utrymmen när de inte övervakas av den som ansvarar för transporten.

Under transport ska handlingarna förvaras så att de är skyddade mot smuts, stötar, fukt och annan
skadlig påverkan. Även handlingar som förvaras i mappar, pärmar eller arkivboxar skall ges ett yttre
skydd under transport.

Anbudsgivaren ansvarar för att  nedanstående steg i samband med  flytt av statligt ägda arkivhandlingar
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genomförs i enlighet med instruktioner från Avropsberättigad och kraven i ovan nämnda föreskrifter:

1. Nedpackning av arkivhandlingar från hyllsystem eller liknande från den gamla lokalen enligt
respektive arkivförteckning eller instruktion från avropsberättigad

2. Transport av arkivhandlingarna
3. Uppackning av arkivhandlingar i den nya lokalen

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Arkivflytt?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.8 Magasinering  

Magasin ska ha en temperatur om minst 15 grader Celsius. Anbudsgivaren ska ansvara för att
Avropsberättigad har tillgång till magasinerat gods på vardagar mellan kl. 08-16. 

Lagerutrymmen för magasinering ska vara försedda med larm.

Anbudsgivare ska ansvara för att magasinerat gods förvaras på ett sätt som gör att det förblir i
oförändrat skick. Magasinerat gods får inte nyttjas eller brukas.

Vid hämtning av gods som ska magasineras ska följande handlingar upprättas:

Ett depositionsavtal mellan anbudsgivare och Avropsberättigad
En inventarieförteckning i samband med lastning.

Avropsberättigad är ansvarig för värdering av gods. Vid behov sker värdering i samband med
magasinering och bifogas depositionsavtal.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Magasinering?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.9 Avveckling av gods  

Anbudsgivaren ska vid begäran från Avropsberättigad slänga det flyttgods som Avropsberättigad bedömt
vara kasserbart (icke-farligt avfall).

Accepteras det obligatoriska kravet avseende Avveckling av gods?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.10 Miljö- och trafiksäkerhetskrav

4.10.1 Utsläppsklass  

Anbudsgivare ska ej använda fordon med lägre utsläppsklass än utsläppsklass euro 6/euro VI, för
uppdrag som omfattas av ramavtalet.
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Notera att det finns miljözoner i flera av landets städer där anbudsgivare ska använda fordon efter de
miljökrav som ställs på dessa miljözoner.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Utsläppsklass?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.10.2 Däcktryck  

Anbudsgivaren ska från avtalets ikraftträdande ha fastställda rutiner för kontroll av däcktryck.
Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens och/eller däcktillverkarens
rekommendationer.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Däcktryck?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

4.10.3 Rullmotstånd och våtgrepp  

Rullmotståndet och våtgrepp hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som
används inom ramen för utförande av tjänsten, ska minst uppfylla följande klasser enligt förordning EG
nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar:

Däckklass Energieffektiviseringsklass enligt
energimärkningen

Våtgrepp

C1 Sommar E C
C1 Vinter F -
C2 Sommar E C
C2 Vinter F -

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Rullmotstånd och
våtgrepp?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav  

4.10.4 Fordonstvätt  

Kemiska produkter som används till fordonstvätt i utförandet av tjänster enligt ramavtalet ska antingen
uppfylla kraven för miljömärkning med Svanen, Bra Miljöval eller liknande, eller ingå i Kemikaliesvepets
listor över godkända fordonstvätt- och avfettningsmedel. Produkter märkta med symbol för "Miljöfarlig"
eller "Giftig" ska ej användas.

Accepteras de obligatoriska kraven avseende Fordonstvätt?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  
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5. Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare

5.1 Inledning
I kapitlet preciseras uteslutningsgrunderna och de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren, samt
vilken dokumentation (”kompletterande dokument”, se nedan) som Kammarkollegiet kommer att begära
in.

Syftet är att pröva om grund för uteslutning föreligger samt kontrollera att de anbudsgivare som erhåller
ramavtal har nödvändig ekonomisk och finansiell ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet samt
yrkesbehörighet, för att fullgöra de åtaganden som följer av Ramavtalet (”leverantörsprövning”).

ESPD-systemet

ESPD-systemet är en ordning för leverantörsprövning som tagits fram på EU-nivå, som innebär att
anbudsgivaren i ett första steg, i anbudet, endast intygar att den inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1-3
§§ LOU, samt uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen (t.ex. krav på ekonomisk och finansiell
ställning).

Notera att krav som inte hänför sig till leverantörsprövningen, t.ex. uppgifter till grund för utvärdering i
kap. 3, och krav i kravspecifikationen i kap. 4 i Upphandlingsdokumentet i förekommande fall ska visas
redan i anbudet.

I systemets andra steg kan Kammarkollegiet begära in bevis/intyg avseende leverantörsprövningen från
anbudsgivare, dessa benämns ”kompletterande dokument”, och sammanställs i kapitlets sista avsnitt
Sammanställning över kompletterande dokument. Innan Kammarkollegiet fattar tilldelningsbeslut
begärs alltid kompletterande dokument in beträffande anbudsgivare som kommer erbjudas ramavtal.

Även eventuella åberopade företag och konsortiedeltagare omfattas av ESPD-systemet (se avsnitt 5.2
och 5.3).

Anbudsgivaren ska ha kompletterande dokument tillgängliga, eftersom uppgifterna ska kunna
tillhandahållas utan dröjsmål efter sista anbudsdag.

Egenförsäkran (ESPD) i Tendsign

Tendsign har integrerat ESPD-systemet i upphandlingsverktyget. Det innebär att ESPD (egenförsäkran)
lämnas genom att anbudsgivaren besvarar frågorna i detta kapitel online, liksom övriga krav.

a)-frågorna:

Om anbudsgivaren eller åberopade företag/konsortiedeltagare (eller företrädare för dessa) inte är föremål
för uteslutning, ska NEJ anges på samtliga a)-frågor. Om ”Ja” svaras för en viss uteslutningsgrund, så
aktiveras följdfrågor såsom vilken typ av överträdelse som har begåtts, om bristerna korrigerats etc.[1]

b)-frågorna:
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b)-frågorna innebär endast rättigheter för anbudsgivaren, denne kan således inte fylla i ”fel”. För var och
en av uteslutningsgrunderna samt vissa kvalificeringskrav ska anbudsgivaren besvara om informationen
finns direkt tillgänglig elektroniskt och kostnadsfritt för Kammarkollegiet, varpå Kammarkollegiet självt
måste hämta informationen. Är ni som anbudsgivare osäker på om den efterfrågade informationen finns
tillgänglig i sådan databas, så besvara frågan med "Nej".[2]

___________________________________________________

[1] För varje sådan a)-fråga för uteslutningsgrunderna står ”Nej krävs” som svar men anbudsgivare kan
ändå svara ”Ja” om aktuellt, varvid följdfrågor aktiveras.

[2] För varje sådan b)-fråga står ”Nej önskas” som svar, men ett "Ja" är precis lika godtagbart. Om
anbudsgivare svarar ”Ja”, aktiveras följdfrågor.

5.2 Åberopande av andra företags kapacitet
Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav
som avser ekonomisk och finansiell ställning enligt avsnitt Ekonomisk och finansiell ställning eller
teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt avsnitt Teknisk och yrkesmässig kapacitet. Med andra
företag avses exempelvis företag både inom och utom en koncern. Dessa benämns i upphandlingen
som åberopat företag.

I anbudsprocessen finns ett processteg i Mercell TendSign för att lägga till underleverantörer. I
detta steg går det att söka fram företag i Mercell TendSign, eller registrera nya direkt i Mercell
TendSign. Därefter ska anbudsgivaren välja att den tillagda underleverantören åberopas för kapacitet
(dvs. för att uppfylla kraven i detta kapitel). För åberopat företag ska anbudsgivaren sedan lämna
egenförsäkran
direkt i kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare, för varje åberopat företag som lagts till.

Anbudsgivare ska som kompletterande dokument lämna in ett skriftligt åtagande från åberopat
företag om att anbudsgivaren förfogar över åberopade resurser enligt avsnitt Kvalificeringskrav. Om ett
åberopat företag inte uppfyller krav för vilket det åberopas för, kan detta påverka anbudsgivarens anbud
negativt. 

Ett åberopat företag ska ha tillräcklig kapacitet och resurser för den del av tjänsten som företaget
åberopas för. Ett åberopat företag kan förekomma i flera anbud så länge det åberopade företagets
totala leveranskapacitet inte överskrids. 

Samarbetsformer
En anbudsgivare (A) ska inte ingå som åberopat företag eller underleverantör till annan anbudsgivare
(B) (inom samma anbudsområde). I de fall A trots detta ingår som åberopat företag till B, och B kan
visa att den förfogar över A:s kapacitet, kommer A:s anbud i denna del inte att godkännas.

a. Åberopas annat företags kapacitet, för att uppfylla krav i detta kapitel?

Ja/Nej
Generella krav  
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b. Har anbudsgivaren lagt till underleverantörer, samt angett att dessa
åberopas, i aktuellt processteg? Anbudsgivare som INTE åberopar annat
företags kapacitet, svarar Nej.

Ja/Nej

Generella krav  

5.3 Gemensamt anbud av grupp av leverantörer (konsortium)
Till skillnad mot avsnitt Åberopande av andra företags kapacitet avses med gemensamt anbud av
grupp av leverantörer att ett gemensamt anbud lämnas av flera juridiska eller fysiska personer inom
ramen för ett s.k. konsortium. Är anbudsgivaren däremot enbart en enskild juridisk eller fysisk person
är det inte frågan om ett konsortium.

Om konsortiet tilldelas Ramavtal ska konsortiet ingå Ramavtal genom ett gemensamt aktiebolag.
Det gemensamma bolaget kommer att representera konsortiet som avtalspart. Konsortiet ska planera
en eventuell bolagsbildning så att denna kan vara avslutad vid den tidpunkt Ramavtal ska ingås.
Konsortiet ska som kompletterande dokument lämna in ett civilrättsligt bindande avtal om att
deltagarna

1. avser att ingå Ramavtal med Kammarkollegiet genom ett gemensamt aktiebolag om
konsortiet erhåller Ramavtal
2. förbinder sig att solidariskt svara för förpliktelser enligt det Ramavtal samt Kontrakt som sluts till följd
av denna upphandling.

Krav på ekonomisk och finansiell ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet ska uppfyllas i
sin helhet av konsortiet. 

I anbudsprocessen finns ett processteg i Mercell TendSign för att lägga till underleverantörer. I
detta steg går det att söka fram företag i Mercell TendSign, eller registrera nya direkt i Mercell
TendSign, för att i nästa steg ange om deras kapacitet åberopas. Detta steg ska användas för att lägga
till konsortiedeltagare. För konsortiedeltagare (i processteget tillagd som åberopat företag)
ska företrädaren för konsortiet sedan lämna egenförsäkran direkt i detta kapitel, för varje
konsortiedeltagare som lagts till.

a. Lämnas anbud som konsortium?

Ja/Nej
Generella krav  

b. Har anbudsgivaren lagt till konsortiedeltagare som underleverantörer i
aktuellt processteg, samt valt “åberopa kapacitet”?

Anbudsgivare som INTE lämnar anbud som konsortium svarar Nej.

Ja/Nej

Generella krav  
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c. Beskriv övergripande vilken konsortiedeltagare som bidrar med vilken
kapacitet?

Anbudsgivare som INTE lämnar anbud som konsortium svarar Nej.

Ja/Nej

Generella krav  

5.4 Skäl för uteslutning

5.4.1 Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål
Har företaget eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan dömts
för brott som anges i 13 kap. 1 § LOU ska företaget uteslutas. Detsamma gäller om den som har
dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera företaget.

Företaget ska visa att det inte ska uteslutas på grund av brott enligt 13 kap. 1 § LOU.

För företag etablerade i Sverige sker detta genom att företaget lämnar in en sanningsförsäkran,
se bilaga Sanningsförsäkran.

Hur det ska visas i övrigt skiljer sig åt beroende på var företaget är etablerat, till exempel kan
det framgå av landets upphandlingslagstiftning. I första hand ska företaget lämna utdrag ur
brottsregister eller likvärdig handling, om sådant finns framtaget och anpassat för
upphandlingsändamål. I andra hand får sådan handling ersättas av en utsaga som företaget har lämnat
på heder och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran (t.ex. försäkran inför
notarius publicus). 

Denna handling ska ges in som kompletterande dokument. Handlingen ska åtföljas av en
översättning till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättad på ett
annat språk. Handlingen ska vara högst sex (6) månader gammal, om inte annat föreskrivs i den stat
där företaget är etablerat.

5.4.1.1 Deltagande i en kriminell organisation  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för brott som rör deltagande i kriminell organisation enligt 13 kap. 1 § LOU? 

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas? (Se
Inledning: Är ni osäkra på om den efterfrågade
informationen finns tillgänglig på detta sätt, så
besvara frågan med "Nej").

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  
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c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.2 Bestickning och korruption  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för bestickning eller korruption enligt 13 kap. 1 § LOU?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.3 Bedrägeri  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för bedrägeri enligt 13 kap. 1 § LOU? 

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.4 Terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt 13 kap. 1 § LOU? 

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.5 Barnarbete och andra former av människohandel  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för barnarbete eller andra former av människohandel enligt 13 kap. 1 § LOU?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.6 Penningtvätt eller finansiering av terrorism  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt 13 kap. 1 § LOU? 
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.2 Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
Företaget ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter
enligt 13 kap. 2 § LOU, vilket Kammarkollegiet kommer att kontrollera.

Företag som inte har dessa åligganden i Sverige, ska visa att det saknas skäl för uteslutning p.g.a.
obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet. Hur det ska visas skiljer sig åt
beroende på var företaget är etablerat, till exempel kan det framgå av landets upphandlingslagstiftning. I
första hand intyg av en behörig myndighet i det egna landet. I andra hand får sådan handling ersättas av
en utsaga som företaget har lämnat på heder och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande
försäkran. Denna handling ska ges in som kompletterande dokument. Handlingen ska åtföljas av en
översättning till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättad på ett annat
språk. Handlingen ska vara högst sex (6) månader gammal, om inte annat föreskrivs i den stat där
företaget är etablerat.

5.4.2.1 Betalning av skatter  

Har anbudsgivaren samt eventuella Åberopade företag/konsortiedeltagare åsidosatt sina skyldigheter i
fråga om betalning av skatter enligt ovan?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Berörd medlemsstat eller berört land

Fritext
European Single Procu…  

b. Berört belopp

Fritext
European Single Procu…  

c. Har detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
på annat sätt än genom en dom eller ett
myndighetsbeslut?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  
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a. Om detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
genom en dom eller ett myndighetsbeslut, var detta
beslut slutligt och bindande?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

b. Ange vilket datum den fällande domen
meddelades eller beslutet fattades

Fritext

European Single Procu…  

c. I händelse av fällande dom, och i den mån det
fastställts i domen, uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

d. Beskriv vilket sätt som användes

Fritext
European Single Procu…  

e. Har anbudsgivaren uppfyllt sina skyldigheter
genom att betala eller ingå en bindande
överenskommelse i syfte att betala skatter eller
sociala avgifter som förfallit till betalning, inklusive, i
förekommande fall, upplupen ränta eller böter?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  
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5.4.2.2 Betalning av socialförsäkringsavgifter  

Har anbudsgivaren eller eventuella Åberopade företag/konsortiedeltagare åsidosatt sina skyldigheter i
fråga om betalning av socialförsäkringsavgifter enligt ovan?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Berörd medlemsstat eller berört land

Fritext
European Single Procu…  

b. Berört belopp

Fritext
European Single Procu…  

c. Har detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
på annat sätt än genom en dom eller ett
myndighetsbeslut?

Ja/Nej. Nej önskas

 

European Single Procu…  

a. Om detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
genom en dom eller ett myndighetsbeslut, var detta
beslut slutligt och bindande?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

b. Ange vilket datum den fällande domen
meddelades eller beslutet fattades

Fritext

European Single Procu…  

c. I händelse av fällande dom, och i den mån det
fastställts i domen, uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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d. Beskriv vilket sätt som användes

Fritext
European Single Procu…  

e. Har företaget uppfyllt sina skyldigheter genom att
betala eller ingå en bindande överenskommelse i
syfte att betala skatter eller sociala avgifter som
förfallit till betalning, inklusive, i förekommande fall,
upplupen ränta eller böter?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3 Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter, allvarligt fel i
yrkesutövning m.m.
Kammarkollegiet får i enlighet med 13 kap. 3 § LOU utesluta anbudsgivaren om någon av
nedanstående omständigheter (som de kommer till uttryck i bestämmelsen) föreligger.

5.4.3.1 Åsidosättande av skyldigheter enligt miljölagstiftning  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren känner till,
åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? 

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  
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a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.2 Åsidosättande av skyldigheter enligt sociallagstiftning  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren känner till,
åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.3 Åsidosättande av skyldigheter inom arbetsrätt  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren känner till,
åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.4 Konkurs  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare gått i konkurs?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  
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c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.5 Insolvens  

Är anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, föremål för insolvens- eller
likvidationsförfarande?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.6 Ackordsuppgörelse med borgenärer  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare ingått ackordsuppgörelse med
borgenärer?

Leverantörskommentar tillåten
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.7 Situation som enligt nationell lagstiftning motsvarar konkurs  

Befinner sig anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare i en situation motsvarande
konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.8 Tvångsförvaltning  

Är anbudsgivarens eller Åberopade företag/konsortiedeltagares tillgångar föremål för tvångsförvaltning?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  
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a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.9 Avbruten näringsverksamhet  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare avbrutit sin näringsverksamhet?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  
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c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.10 Avtal med andra företag i syfte att snedvrida konkurrensen  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare ingått överenskommelser med
andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.11 Allvarliga fel i yrkesutövningen  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för desamma,
gjort sig skyldiga till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att dess redbarhet kan ifrågasättas?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.12 Intressekonflikt på grund av deltagande i upphandlingen  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare kännedom om någon
intressekonflikt/jävsförhållande, till följd av något av dessa företags deltagande i upphandlingen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.13 Direkt eller indirekt deltagande i förberedelserna av
upphandlingen  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, deltagit i förberedelserna av
upphandlingen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.14 Förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara
sanktioner  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare visat allvarliga eller ihållande brister i
fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt någon av upphandlingslagarna vilket
medfört förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara påföljder?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  
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a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.15 Oriktiga uppgifter, undanhållande av information, avsaknad
av nödvändiga dokument och tillägnande av konfidentiell
information i detta förfarande  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, befunnit sig i någon av följande situationer
i denna upphandling:

a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för
kontroll av skäl för uteslutning,

b) undanhållit sådan information,

c) inte lämnat de kompletterande dokument som Kammarkollegiet begär in, eller

d) otillbörligt försökt att påverka Kammarkollegiets beslutsprocess eller tillägnat sig sekretessbelagda
uppgifter som kan ge denne otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet lämnat vilseledande
uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om
uteslutning och tilldelning av leverantörer.

Kammarkollegiet uppmanar anbudsgivare att lämna sanningsenliga uppgifter i sitt anbud, bland annat
när anbudsgivaren gör gällande att den uppfyller ställda krav och tilldelningskriterier. Kammarkollegiet
påminner också om innehållet i Kompletterande dokument Sanningsförsäkran som anbudsgivare ska
lämna in, på begäran.

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

5.5 Utredning
Kammarkollegiet ska, före beslut om att utesluta en anbudsgivare, ge anbudsgivaren tillfälle att yttra sig
över de omständigheter som enligt Kammarkollegiet utgör skäl för uteslutning.
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5.6 Kvalificeringskrav
Syftet med kvalificeringskraven är att säkerställa att anbudsgivaren har nödvändig förmåga
och kapacitet för att fullgöra de åtaganden som följer av Ramavtalet. Anbudsgivaren ska därför
vara kvalificerad i följande avseenden

1. behörighet att utöva yrkesverksamhet,
2. ekonomisk och finansiell ställning, samt
3. teknisk och yrkesmässig kapacitet.

5.6.1 Behörighet att utöva yrkesverksamhet

5.6.1.1 Inskrivning i handelsregister eller motsvarande
Anbudsgivaren ska vara inskriven i handelsregister eller motsvarande som förs i den stat där
anbudsgivaren är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. För svenska företag
avses aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret.

Kammarkollegiet kommer kontrollera krav på registrering genom Bolagsverkets Sök företagsfakta eller
liknande.

Anbudsgivare vars uppgifter inte kan inhämtas av Kammarkollegiet, ska på begäran som
kompletterande dokument skicka in handling som styrker att företaget är registrerat. Denna handling
ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättat på ett
annat språk, och vara högst tre (3) månader gammal, om inte annat föreskrivs i anbudsgivarens
medlemsland.

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  
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c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.6.1.2 Krav på särskilt tillstånd (yrkestrafiktillstånd)
Anbudsgivaren ska ha ett sådant tillstånd som krävs för att kunna tillhandahålla upphandlingsföremålet i
fråga i den stat företaget är etablerat. I aktuell upphandling innebär det att anbudsgivaren ska inneha
giltigt yrkestrafiktillstånd för yrkesmässig godstrafik i Sverige. Kammarkollegiet kommer att kontrollera
detta via Transportstyrelsen.

Innehar anbudsgivaren giltigt yrkestrafiktillstånd för yrkesmässig godstrafik i Sverige?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.6.2 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivaren ska ha god ekonomisk och finansiell ställning, tillräcklig för att kunna fullgöra uppdraget
och upprätthålla kvalitet under den tid Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Kammarkollegiet kommer att hämta utdrag från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB:s
register som underlag för bedömningen. Utdraget ska visa att anbudsgivaren eller konsortiedeltagare
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har en rating enligt Creditsafe på lägst 40, vid Kammarkollegiets kontrolltillfälle (samt under avtalstiden).

Anbudsgivare uppmanas att själv kontrollera sin rating hos Creditsafe. Om anbudsgivaren inte uppfyller
kravet på rating kan anbudsgivaren istället styrka kravet på god ekonomisk och finansiell ställning enligt
avsnitt Alternativa sätt att styrka god ekonomisk och finansiell ställning.

Anbudsgivare som inte har dessa åligganden i Sverige kontrolleras av Kammarkollegiet, på samma sätt
som svenska, genom att uppgifter inhämtas från Creditsafe. Då Creditsafe inte kan tillhandahålla
uppgifter om alla utländska anbudsgivare ska anbudsgivaren i dessa fall, på begäran av
Kammarkollegiet, inkomma med handling som styrker att anbudsgivaren uppfyller kravet på god
ekonomisk och finansiell ställning. Denna handling ska översättas till svenska, engelska, danska eller
norska om originalhandlingen är upprättad på ett annat språk.

5.6.2.1 Alternativa sätt att styrka god ekonomisk och finansiell ställning
För det fall lägre riskklassning enligt Creditsafe innehas eller då ingen riskklassning kan erhållas kan
anbudsgivare ändå styrka kravet på god ekonomisk ställning genom att som kompletterande dokument
lämna in alternativ utredning enligt nedan (ett eller flera), som kan godkännas av Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att analysera en företagsrapport från Creditsafe, jämte sådan
alternativ utredning.

1. Handling från annat kreditupplysningsföretag, som visar att kravet uppfylls på motsvarande sätt
(översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättad på ett
annat språk),

2. Fullgörandegaranti av moderbolag eller annan garantigivare, med solidariskt ansvar, och som
säkerställer att ramavtalet kan fullföljas. Garantin ska gälla så länge ramavtal och kontrakt är i
kraft. Krav på kreditomdöme enligt avsnitt; Ekonomisk och finansiell ställning samt krav på
omsättning ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av
moderbolaget/garanten, vilket Kammarkollegiet kontrollerar.

3. Organisationsformer som inte innehar rating: Årsredovisning för de två senaste räkenskapsåren.
Om årsredovisning inte finns tillgänglig för bägge åren kan istället resultat- och balansrapport
lämnas för det året som saknas.

4. För nystartade företag: Senaste resultat- och balansrapport samt en godtagbar garanti.
5. Om anbudsgivaren har godtagbara skäl kan den få inkomma med annan utredning som

Kammarkollegiet finner lämplig (15 kap. 10 § andra st. LOU).

Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är
upprättad på ett annat språk.

Om anbudsgivaren inte själv kan styrka kravet på god ekonomisk och finansiell ställning får
anbudsgivaren åberopa annat företags kapacitet för att styrka att anbudsgivaren uppfyller kravet. Ett
åberopat företag kan styrka god ekonomisk och finansiell ställning på samma sätt som anbudsgivaren.

a. Uppfylls kravet på god ekonomisk och finansiell ställning?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  
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b. Ange (preliminärt) alternativt sätt att styrka god ekonomisk ställning
(1-5).

Om anbudsgivaren uppnår miniminivån enligt Creditsafe rating, ange "Ej
aktuellt" eller liknande.

Fritext

Generella krav  

5.6.3 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan
erfarenhet som behövs för att ramavtal och kontrakt ska kunna fullgöras
enligt upphandlingsdokumenten.

5.6.3.1 Stationeringsadress
Anbudsgivarens personal och fordon ska utgå från en adress som är geografiskt placerad inom det län
som anbudet avser eller i angränsande län, med undantag för Gotlands län där anbudsgivarens personal
och fordon ska utgå från en adress som är geografiskt placerad inom Gotlands län. 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument inkomma
med bilaga Stationeringsadress på Kammarkollegiets begäran.

Uppfyller anbudsgivaren kravet avseende stationeringsadress?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

5.6.3.2 Antal flyttfordon
Anbudsgivaren ska förfoga över minst nedanstående antal flyttfordon per anbudsområde, varav minst ett
(1) flyttfordon per respektive fordonskategori (1-2) i varje anbudsområde som anbudsgivaren lämnar
anbud på:

1. Flyttfordon upp till och med 3,5 ton
2. Flyttfordon över 3,5 ton

Flyttfordonen ska inte ha en lägre utsläppsklass än utsläppsklass euro 6/euro VI.

Flyttfordonen ska vara lämpade för transport av efterfrågad tjänst och vara besiktigade av auktoriserat
besiktningsföretag samt omfattas av trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen (2012:210).

Kammarkollegiet kommer innan anbudsgivare underrättas om tilldelningsbeslut att kontrollera att
offererade flyttfordon är godkända för yrkesmässig trafik genom att inhämta ett utdrag ur
Transportstyrelsens register. Sådan kontroll görs endast av anbud som avses tilldelas.

Det totala antalet flyttfordon (avser här fordonskategori 1-2 i listan ovan) ska uppgå till följande antal:

 

Anbudsområde Antal flyttfordon  
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Blekinge län 3  

Dalarnas län 3  

Gotlands län 3  

Gävleborgs län 3  

Hallands län 3  

Jämtlands län 3  

Jönköpings län 3  

Kalmar län 3  

Kronobergs län 3  

Norrbottens län 3  

Skåne län 5  

Stockholms län 10  

Södermanlands län 3  

Uppsala län 5  

Värmlands län 3  

Västerbottens län 3  

Västernorrlands län 3  

Västmanlands län 3  

Västra Götalands län 5  

Örebro län 3  

Östergötlands län 3  

Lämnar anbudsgivare anbud i flera anbudsområden så blir kravet avseende antal flyttfordon en adderad
summa av ovanstående krav per anbudsområde.

Observera att anbudsgivaren ska uppfylla det adderade kravet för i anbudet lämnade anbudsområden
avseende teknisk kapacitet. Samma flyttfordon får inte offereras i flera län. Om inte kravet uppfylls för
ett specifikt anbudsområde så kommer anbudsgivaren inte att bli kvalificerad i det berörda
anbudsområdet.

Exempel 
Om en anbudsgivare avser lämna anbud i Stockholms län, Västmanlands län och Gotlands län så ska
denne förfoga över totalt 16 flyttfordon (10+3+3 enligt tabellen ovan) varav:

Minst ett (1) Flyttfordon upp till och med 3,5 ton i respektive län
Minst ett (1) Flyttfordon över 3,5 ton i respektive län
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Kontroll av att kravet uppfylls görs genom att kontrollera lämnade uppgifter i bilaga Fordonslista.

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument inkomma
med bilaga Fordonslista på Kammarkollegiets begäran. Notera att anbudsgivare som önskar ha
möjlighet att tillgodoräkna sig mervärde för miljö, se kapitel Prövning, utvärdering och kvalificering
avsnitt Fordonslista, behöver bifoga bilaga Fordonslista redan till anbudet.

Förfogar anbudsgivaren över det antal fordon per anbudsområde som
anbudsgivaren lämnar anbud i?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav  

5.6.3.3 Trafiksäkerhet

5.6.3.3.1 Trafiksäkerhetspolicy
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete för trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetsarbetet ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden.

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument inkomma med en
trafiksäkerhetspolicy eller likvärdigt på Kammarkollegiets begäran.

Uppfyller anbudsgivaren kravet avseende trafiksäkerhetspolicy?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

5.6.3.3.2 Alkohol- och drogpolicy
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete för att förebygga alkohol- och droganvändning.

Arbetet med att förebygga alkohol- och droganvändning ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden.

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument inkomma med en
alkohol- och drogpolicy eller likvärdigt på Kammarkollegiets begäran.

Uppfyller anbudsgivaren kravet avseende alkohol- och drogpolicy?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

5.6.3.4 Tillstånd att transportera icke-farligt avfall
Anbudsgivaren ska inneha giltigt tillstånd för transport av icke-farligt avfall. Kammarkollegiet kommer att
kontrollera detta via Länsstyrelserna.
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Innehar Anbudsgivaren ett giltigt tillstånd att transportera icke-farligt
avfall?

Ja/Nej. Ja krävs

Generella krav  

5.6.4 Kvalitetssäkring och miljöskyddsåtgärder

5.6.4.1 Kvalitetssäkring  

Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst omfattar och
beskriver följande:

1. Rutin för kompetensutveckling hos berörd personal.
2. Rutin för hantering av avvikelser och reklamationer.
3. Rutin för revision av kvalitetssäkringssystemet.
4. Rutin för att säkra eventuella underleverantörers arbete.

 
Lämnad beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att 1-4 ovan är uppfyllt eller inneha certifiering
enligt SS-EN ISO 9001 eller motsvarande standard som inkluderar de ovan nämnda rutinerna.
 
För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument på
Kammarkollegiets begäran inkomma med giltigt certifikat för ISO 9001 eller motsvarande standard
avseende kvalitetssäkringssystemet, alternativt en egen tydlig och utförlig beskrivning av
kvalitetssäkringssystemet enligt punkt 1-4 ovan.                 

Uppfyller anbudsgivaren kravet avseende kvalitetssäkring?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

5.6.4.2 Miljöskyddsåtgärder  

Avropsberättigad måste bidra till hållbarhet och transporter med så liten miljöpåverkan som möjligt. För
att säkerställa detta ska anbudsgivaren fylla i beskrivningar av rutiner som efterfrågas. Lämnad
beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att efterfrågad information finns och att kravet är uppfyllt
alternativt att det framgår att anbudsgivaren innehar certifiering enligt SS-EN ISO 14001 eller
motsvarande standard som inkluderar de efterfrågade rutinerna. 

Anbudsgivaren ska bedriva ett aktivt miljöarbete samt ha tydligt formulerade miljömål.

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument på
Kammarkollegiets begäran inkomma med en beskrivning enligt Alternativ A, alternativt intyg enligt
Alternativ B.   

Alternativ A

En beskrivning av sitt miljöarbete och sina tydligt formulerade miljömål, innehållandes punkterna 1-4
nedan: 

1. En miljöpolicy som är antagen av ledningen och välkänd bland personalen.
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2. Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget,
exempelvis användning av energi-, drivmedel- och kemikalier utsläpp av växthusgaser som
koldioxid(CO2), kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO) samt buller
och vibrationer.

3. Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget.
Exempelvis sparsam körning och kontroll av däcktryck.

4. Rutiner för hur avvikelser hanteras.

Eller

Alternativ B

En kopia av giltigt intyg om miljöcertifiering (SS-EN 14001:2004 eller likvärdig).

Uppfyller anbudsgivaren kravet avseende miljöskyddsåtgärder?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

5.7 Sammanställning över kompletterande dokument
Nedan listas en sammanställning över de kompletterande dokument som anbudsgivaren ska lämna in
utan dröjsmål när Kammarkollegiet begär det:

Fordonslista 
Kvalitetssäkring 
Miljöskyddsåtgärder 
Sanningsförsäkran
Stationeringsadress
Övriga kvalificeringsintyg inklusive Åberopat företags åtagande om denne tillför resurserna

I tillämpliga fall kommer även nedan angivna kompletterande dokument att begäras in:

Om konsortium: Civilrättsligt bindande avtal enligt avsnitt Gemensamt anbud av grupp av
leverantörer (konsortium).
Företag etablerade i Sverige: Sanningsförsäkran för varje åberopat företag/konsortiedeltagare enligt
avsnitt Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål.
Företag etablerade i andra stater: Relevant bevis som visar att det inte finns skäl för uteslutning
enligt 13 kap. 1 § LOU för varje åberopat företag/konsortiedeltagare enligt avsnitt
Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål.
Företag etablerade i andra stater: Relevant bevis som visar att det inte finns skäl för uteslutning
enligt 13 kap. 2 § samt 3 § punkten 2 LOU för varje åberopat företag/konsortiedeltagare enligt
avsnitt Betalning av skatter och avsnitt Betalning av socialförsäkringsavgifter och avsnitt
Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter, allvarligt fel i yrkesutövning m.m.
Anbudsgivare som inte innehar en rating om lägst 40 enligt Creditsafe: Annan utredning till
styrkande av krav på ekonomisk ställning enligt avsnitt Alternativa sätt att styrka ekonomisk och
finansiell ställning.
Om företaget är etablerat utanför Sverige: Dokumentation som styrker inskrivning i handelsregister
eller motsvarande enligt avsnitt Inskrivning i handelsregister eller motsvarande.

Anbudsgivaren är inte skyldig att lämna in kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis om
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Kammarkollegiet redan har tillgång till materialet, eller själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till
intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel.
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6. Ramavtalets Huvuddokument

6.1 Allmänt
Detta Huvuddokument innehåller krav och villkor för fullgörande av Ramavtalet avseende
Flyttjänster med diarienummer 23.3-10523-2020 och är tillämpligt på avtalsförhållandet mellan
Kammarkollegiet och Ramavtalsleverantören. Ramavtalet gäller enbart mellan Kammarkollegiet och
Ramavtalsleverantören.

Ramavtalsleverantören kan tilldelas Kontrakt enligt Ramavtalet vilket innehåller relevanta krav och villkor
för Avrop och tilldelning av Kontrakt. Kammarkollegiet garanterar däremot inte någon exklusivitet,
försäljningsvolym eller liknande.

I det fall endast en (1) ramavtalsleverantör tilldelas ramavtal för ett ramavtalsområde (län) så sker
tilldelning av kontrakt endast med samtliga villkor fastställda enligt de förutsättningar som gäller för
rangordning, eftersom avrop genom förnyad konkurrensutsättning inte är möjligt med endast en (1)
ramavtalsleverantör. Avsnitt i Upphandlingsdokumentet som avser förnyad konkurrensutsättning kan i
dessa fall komma att tas bort inför ramavtalets undertecknande. (Detta stycke är endast för
information under upphandlingen, tas bort inför ramavtalets undertecknande).

6.2 Parter och Avropsberättigade

6.2.1 Parter
Ramavtal med avtalsnummer [X], har träffats för Avropsberättigades räkning, mellan Statens
inköpscentral vid Kammarkollegiet, organisationsnummer 202100‑0829, nedan Kammarkollegiet, och
[Ramavtalsleverantören], organisationsnummer [XXXXXX‑XXXX], nedan Ramavtalsleverantören.

6.2.2 Avropsberättigade
Ramavtalet kan användas för Avrop av nedan angivna upphandlande myndigheter. Dessa benämns
Avropsberättigade.

Myndigheter under regeringen är berättigade att genomföra Avrop med stöd av förordningen (1998:796)
om statlig inköpssamordning. Se SCB:s Allmänna myndighetsregister, förordningen (2007:755) om det
allmänna myndighetsregistret, för information om dessa myndigheter.

Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap. 18 § och 22 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) deltar med stöd av att de har lämnat bekräftelse till
Kammarkollegiet på att de önskar vara Avropsberättigade. Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka
upphandlande myndigheter som kan genomföra Avrop utöver de som är Avropsberättigade med stöd av
förordningen enligt ovan. Om hela eller delar av Avropsberättigads verksamhet genom omorganisation
överförs till annan juridisk person och behovet som omfattas av Ramavtalet helt eller delvis övertas av
den andra juridiska personen är även denne Avropsberättigad.
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6.2.3 Kontaktpersoner och meddelanden
Av Kammarkollegiets webbplats avropa.se framgår kontaktpersonerna för Ramavtalet.

Ramavtalsleverantörens kontaktperson har, om inte annat skriftligen meddelats Kammarkollegiets
kontaktperson, behörighet att på Ramavtalsleverantörens vägnar och med för denne bindande verkan
företräda Ramavtalsleverantören i frågor avseende Ramavtalet.

Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas motparten utan dröjsmål.

Meddelande från Part angående Ramavtalet ska skriftligen tillhandahållas motpartens kontaktperson.
Meddelande om eventuell ändring ska skriftligen skickas i god tid före ändringens ikraftträdande.
Ramavtalets handlingar ska vara på svenska och svenska ska användas vid kommunikation om inte
Parterna kommer överens om annat. Det innebär att respektive kontaktperson obehindrat ska kunna
tillgodogöra sig information och kommunicera på svenska i tal och skrift.

6.3 Definitioner
För tolkningen och tillämpningen av Ramavtalet ska följande begrepp ha nedan angiven betydelse, om
inte annat uttryckligen anges eller uppenbarligen framgår av omständigheterna.
 

Begrepp Förklaring

Avrop Med Avrop avses de åtgärder som vidtas i
syfte att köpa Upphandlingsföremål som
Avropsberättigad gör genom tilldelning av
Kontrakt enligt Ramavtalet.

Avropsberättigad Med Avropsberättigad avses de
upphandlande myndigheter som anges i
avsnitt Avropsberättigade.

Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan
som Avropsberättigad skickar till
Ramavtalsleverantören vid Avrop.

Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud eller den
bekräftelse som Ramavtalsleverantören
lämnar på en Avropsförfrågan. Med
Avropssvar avses även svar till
Kammarkollegiet och Avropsberättigad att
Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda
efterfrågat Upphandlingsföremål.

Huvuddokument Med Huvuddokument avses detta dokument
som innehåller krav och villkor för fullgörande
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av Ramavtalet, vilket reglerar
avtalsförhållandet mellan Parterna.

Kontrakt Med Kontrakt avses det skriftliga avtal
(inklusive avtal som exempelvis ingås
elektroniskt via e‑post, e‑handelssystem
eller bokningssystem) rörande köp av
Upphandlingsföremål enligt Ramavtalet.

Part Med Part avses i Huvuddokument
Kammarkollegiet eller
Ramavtalsleverantören.

Ramavtal Med Ramavtal avses de dokument inklusive
bilagor, vilka är uppräknade i avsnitt
Ramavtalets handlingar och deras inbördes
ordning.

Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses den
anbudsgivare som efter genomförd
upphandling ingått Ramavtal med
Kammarkollegiet.

Skriftligen Med skriftligen avses i Ramavtalet
meddelande skickat per ordinarie post, via e-
post eller annat elektroniskt medel.

Underleverantör Med Underleverantör avses en juridisk eller
fysisk person som Ramavtalsleverantören
anlitar för att fullgöra hela eller delar av det
åtagande som följer av Ramavtalet och
Kontrakt.

Upphandlingsföremål Med Upphandlingsföremål avses de tjänster
som Ramavtalsleverantören ska
tillhandahålla enligt Ramavtalet och Kontrakt.
Upphandlingsföremål enligt Kontrakt får
tillhandahållas vid enstaka eller
återkommande tillfällen.

6.4 Ramavtalets handlingar och deras inbördes ordning
Ramavtalet består av nedan listade handlingar. Handlingarna kompletterar varandra, om inte
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omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter gäller de i följande
ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg i handlingarna nedan
2. Huvuddokument (detta dokument) med följande bilagor

Bilaga Allmänna villkor
Bilaga Anmälan om särskild Underleverantör
Bilaga Arbetsrättsliga villkor
Bilaga Avropsberättigade
Bilaga Avropsrutin
Bilaga Kravspecifikation
Bilaga Priser (tillämpliga kapitel 9-29)

3. Upphandlingsdokumenten med bilagor inklusive rättelser, kompletteringar och förtydliganden
4. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor inklusive av Kammarkollegiet godkända rättelser,

kompletteringar och förtydliganden.

Inga andra handlingar än de ovan nämnda ingår i Ramavtalet. Parterna kan komma överens om att en
ändring eller tillägg till Ramavtalet får genomslag på den hierarkiska nivå där den berörda handlingen är
placerad. Innehåller Ramavtalsleverantörs anbud uppgifter som inte efterfrågats eller reservationer blir
dessa endast giltiga om Parterna uttryckligen och skriftligen överenskommer om detta. Exempel på
uppgift som inte efterfrågats eller reservation kan vara Ramavtalsleverantörens egna avtalsvillkor eller
liknande som innebär ett åläggande för Kammarkollegiet eller Avropsberättigad som strider mot krav
eller villkor i upphandlingsdokumenten.

6.5 Omfattning
Ramavtalet omfattar flyttuppdrag inom Sverige av varierande storlek och karaktär.

Tjänsten avser såväl interna som externa flyttuppdrag. Det innebär att det kan flyttas inom
ett våningsplan, mellan olika våningsplan inom samma byggnad, från en byggnad till en annan eller till
ny adress.

Ramavtalet omfattar även avveckling av gods samt magasinering av gods.  

Ramavtalet omfattar inte avyttring (försäljning) av gods.

6.6 Omsättning

6.6.1 Uppskattad omsättning
Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt cirka 182 miljoner SEK exklusive
moms. Uppskattningen grundas på statistik från försäljning av flyttjänster från det nuvarande ramavtalet.
Kammarkollegiet garanterar inte någon försäljningsvolym eller liknande.

Under förutsättning att ramavtalen tecknas enligt plan är fördelning av den uppskattade
omsättningen per ramavtalsområde:

Ramavtalsområde 1, Blekinge län 5,1 procent, dvs. 9,2 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 2, Dalarnas län 3,2 procent, dvs. 5,9 miljoner SEK 
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Ramavtalsområde 3, Gotlands län 0,9 procent, dvs. 1,6 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 4, Gävleborgs län 0,8 procent, dvs. 1,5 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 5, Hallands län 1,5 procent, dvs. 2,7 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 6, Jämtlands län 3,2 procent, dvs. 5,9 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 7, Jönköpings län 1,1 procent, dvs. 2,0 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 8, Kalmar län 1,0 procent, dvs. 1,8 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 9, Kronobergs län 0,6 procent, dvs. 1,1 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 10, Norrbottens län 6,2 procent, dvs. 11,2 miljoner SEK  
Ramavtalsområde 11, Skåne län 9,6 procent, dvs. 17,4 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 12, Stockholms län 32,5 procent, dvs. 59,1 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 13, Södermanlands län 1,4 procent, dvs. 2,5 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 14, Uppsala län 4,1 procent, dvs. 7,5 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 15, Värmlands län 1,0 procent, dvs. 1,9 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 16, Västerbottens län 7,1 procent, dvs. 13,0 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 17, Västernorrlands län 1,2 procent, dvs. 2,2 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 18, Västmanlands län 0,4 procent, dvs. 0,7 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 19, Västra Götalands län 9,8 procent, dvs. 17,8 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 20, Örebro län 1,3 procent, dvs. 2,3 miljoner SEK 
Ramavtalsområde 21, Östergötlands län 8,1 procent, dvs. 14,8 miljoner SEK

6.6.2 Högsta sammanlagda omsättning (takvolym)
Flyttjänster får för respektive ramavtalsområde avropas upp till en sammanlagd omsättning enligt
följande:

Ramavtalsområde 1, Blekinge: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 13,8 miljoner SEK
Ramavtalsområde 2, Dalarnas län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
8,9 miljoner SEK
Ramavtalsområde 3, Gotlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
2,4 miljoner SEK
Ramavtalsområde 4, Gävleborgs län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 2,3 miljoner SEK
Ramavtalsområde 5, Hallands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
4,1 miljoner SEK
Ramavtalsområde 6, Jämtlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 8,9 miljoner SEK
Ramavtalsområde 7, Jönköpings län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 3,0 miljoner SEK
Ramavtalsområde 8, Kalmar län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
2,7 miljoner SEK
Ramavtalsområde 9, Kronobergs län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 1,7 miljoner SEK
Ramavtalsområde 10, Norrbottens län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 16,8 miljoner SEK
Ramavtalsområde 11, Skåne län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
26,1 miljoner SEK
Ramavtalsområde 12, Stockholms län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 88,7 miljoner SEK
Ramavtalsområde 13, Södermanlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 78/138



omsättning om 3,8 miljoner SEK
Ramavtalsområde 14, Uppsala län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
11,3 miljoner SEK
Ramavtalsområde 15, Värmlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning
om 2,9 miljoner SEK
Ramavtalsområde 16, Västerbottens län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd
omsättning om 19,5 miljoner SEK
Ramavtalsområde 17, Västernorrlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd
omsättning om 3,3 miljoner SEK
Ramavtalsområde 18, Västmanlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd
omsättning om 1,1 miljoner SEK
Ramavtalsområde 19, Västra Götalands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd
omsättning om 26,7 miljoner SEK
Ramavtalsområde 20, Örebro län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd omsättning om
3,5 miljoner SEK
Ramavtalsområde 21, Östergötlands län: Flyttjänster får avropas upp till en sammanlagd
omsättning om 22,2 miljoner SEK

För det fall att den sammanlagda omsättningen uppnås för ett ramavtalsområde kan Avrop inte längre
ske från Ramavtalet för det ramavtalsområdet under resterande del av ramavtalsperioden. Ramavtal och
Kontrakt äger även efter att den sammanlagda omsättningen uppnåtts fortsatt giltighet och
ramavtalsvillkoren ska tillämpas i sin helhet. 

Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att stänga ett ramavtalsområde för Avrop i förtid om det vid
redovisning eller avstämning uppmärksammas att 90 % eller mer av den sammanlagda omsättningen
för ramavtalsområdet uppnåtts, samt att Kammarkollegiet bedömer det som sannolikt att den
sammanlagda omsättningen kommer att överskridas under kommande redovisningsperiod.

6.7 Ramavtalets löptid
Ramavtalet träder i kraft den dag det signerats av Parterna, dock tidigast 2022-04-11, och löper därefter
under en period av 48 månader. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Avrop kan göras
från och med att Ramavtalet har trätt i kraft. Tilldelning av Kontrakt ska dock ske under Ramavtalets
löptid.

Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre
(3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen. Kammarkollegiet är inte skyldig att utge
ersättning vid uppsägning enligt detta avsnitt.

6.8 Metod för Avrop och tilldelning av Kontrakt
Avropsberättigad genomför Avrop i syfte att anskaffa Upphandlingsföremål. Ramavtalet fastställer
villkoren för Avrop. När Avropsberättigad genomför Avrop och tilldelar Kontrakt avseende
Upphandlingsföremål som ska levereras är denne skyldig att hålla sig inom de ramar som ges av
villkoren i Ramavtalet. Nedan framgår hur Avrop och tilldelning av Kontrakt går till.

6.8.1 Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning (kombinerad
avropsordning)
Ramavtalet innehåller en så kallad kombinerad avropsordning innebärande att vid enskilda Avrop ska
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tilldelning ske utan en förnyad konkurrensutsättning enligt avsnitt Tilldelning utan en förnyad
konkurrensutsättning om:

Värdet av flyttuppdraget uppgår till maximalt 100 000 SEK och
värdet av flytt av speciellt tunga föremål* (i de fall det ingår i Avropet) uppgår till maximalt tio (10)
procent av flyttuppdragets totala värde.  

*Föremål som väger mer än 700 kg.

I annat fall ska Avrop genomföras genom en förnyad konkurrensutsättning enligt avsnitt Tilldelning efter
en förnyad konkurrensutsättning.

6.8.2 Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning
Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i
Ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade
Ramavtalsleverantören inom aktuellt ramavtalsområde. Avropsberättigad får avvika från rangordningen
om följande särskilda skäl föreligger:

1. Om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropsförfrågan alternativt inte skickat in Avropssvar
i tid,

2. Om Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera enligt de premisser som gäller för
Avropet eller har andra godtagbara skäl att avböja Avrop, eller

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

6.8.3 Tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning
Vid enskilda Avrop ska tilldelning ske efter en förnyad konkurrensutsättning om:

Värdet av flyttuppdraget överstiger 100 000 SEK eller
värdet av flytt av speciellt tunga föremål* (i de fall det ingår i avropet) uppgår till mer än tio (10)
procent av flyttuppdragets totala värde.  

*Föremål som väger mer än 700 kg.

Hur avrop sker genom en förnyad konkurrensutsättning beskrivs i kapitel Avropsrutin, avsnitt Förnyad
konkurrensutsättning.

6.8.4 Kontrakt mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad
Bilaga Allmänna villkor utgör alltid en bilaga till Kontrakt oavsett om bilagan Allmänna villkor åberopas
eller inte.

6.9 Ramavtalsleverantörens åtagande

6.9.1 Uppfyllande av krav och villkor
Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla Upphandlingsföremålet och fullgöra alla sina åtaganden från
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och med att Ramavtalet har trätt i kraft till och med att samtliga Kontrakt har upphört. Det innebär bland
annat att krav, tilldelningskriterier och villkor som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid
anbudsutvärderingen och tilldelningen ska uppfyllas.

Krav i Ramavtalet avseende Upphandlingsföremål ska vara avtalsenliga senast vid leverans enligt
Kontrakt.

Ramavtalsleverantören ska utföra samtliga sina åtaganden enligt Ramavtalet med omsorg och på ett
fackmannamässigt sätt. Ramavtalsleverantör ansvarar för att Ramavtalet fullgörs enligt tillämpliga lagar,
förordningar och föreskrifter.

6.9.2 Kommunikation vid Avrop
Ramavtalsleverantören ska informera Avropsberättigad om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i
enlighet med Ramavtalet. 

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en funktionsbrevlåda som inte är bunden till en enskild person,
till vilken Avropsberättigad ska kunna skicka Avropsförfrågan. Ramavtalsleverantören har en skyldighet
att bevaka funktionsbrevlådan för att uppfylla sina åtaganden enligt avsnitt Avropssvar.
Ramavtalsleverantören ansvarar för att angiven funktionsbrevlåda på Kammarkollegiets webbplats
avropa.se är korrekt. Byte av e‑postadress ska skriftligen meddelas Kammarkollegiet utan dröjsmål.

6.9.3 Avropssvar
Ramavtalsleverantören ska alltid lämna Avropssvar på en Avropsförfrågan. I de fall
Ramavtalsleverantören inte erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål ska Ramavtalsleverantören
meddela Avropsberättigad om detta samt ange orsak. Om Ramavtalsleverantören systematiskt inte
erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål kan det resultera i påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och
påföljder.

Ramavtalsleverantören får inte till annan överlåta rätten att lämna Avropssvar eller teckna Kontrakt med
Avropsberättigad.

6.9.4 Försäkring
Ramavtalsleverantören ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanliga ansvarsförsäkringar
för sin verksamhet hänförlig till Ramavtalet och Upphandlingsföremålet som erbjuds. Försäkringarna ska
ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Ramavtalsleverantörens åtaganden enligt Ramavtalet.

Försäkringar ska vara giltiga under tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Ramavtalsleverantören ska på begäran visa upp bevis på giltig försäkring.

6.9.5 Miljöhänsyn
Kammarkollegiets Ramavtalsleverantörer ska ha en seriös inställning till miljöarbete och ha en ambition
till utveckling inom sitt branschområde.

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt arbeta med att
förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika negativ miljöpåverkan. Det
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handlar om åtgärder för att minska konsumtion och onödig användning av negativt miljöpåverkande
resurser som elektricitet, resor, papper och liknande.

6.9.6 Sociala hänsyn

6.9.6.1 Antidiskriminering
Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige följa
diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4–12 §§
diskrimineringslagen samt dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13–14 §§ diskrimineringslagen.

Ramavtalsleverantören ska även i övrigt bedriva ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på annat
sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kammarkollegiet kommer i enlighet med 6 § förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt följa upp dessa villkor en gång per år.

6.9.6.2 Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal
Ramavtalsleverantören ska fullgöra Kontrakt i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga
villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga Arbetsrättsliga villkor om Kontrakt fullgörs i
Sverige. Villkoren utgår från delar av det centrala kollektivavtalet inom Transportavtalet, Svenska
Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbunds kollektivavtal med giltighetstid 2017-
04-01 till och med tidigast 2020-03-31 eller det kollektivavtal som ersätter detta. Ramavtalsleverantören
kan även uppfylla de arbetsrättsliga villkoren på följande alternativa sätt:

genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på
motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal,
genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett specifikt centralt kollektivavtal som
tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara
bunden av det, eller
genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt lagen (1999:678)
om utstationering av arbetstagare och tillämpar villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet
samma lag.

Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa hur de arbetsrättsliga villkoren fullgörs av
Ramavtalsleverantören och dennes Underleverantörer.

6.9.7 Antikorruption
Ramavtalsleverantören ska aktivt förebygga och förhindra korruption i sin verksamhet i stort och
specifikt kopplat till sina åtaganden i Ramavtalet. Med korruption avses här såväl brottsliga handlingar,
såsom givande och tagande av muta, och beteenden som kan uppfattas som förtroendeskadligt av
utomstående. Ramavtalsleverantören ska till exempel ha interna rutiner för att förebygga och förhindra
korruption. Om Ramavtalsleverantören upptäcker korruption eller andra oegentligheter hänförligt till
Ramavtalet ska Ramavtalsleverantören vidta åtgärder och omedelbart informera Kammarkollegiet om
situationen.
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6.9.8 Sekretess
Ramavtalsleverantören är skyldig att följa den sekretess som är bruklig inom branschen samt
tillämpliga delar av offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Parterna förbinder sig att inte
röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som respektive Part tar del av genom
tillkomsten eller fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.

Ramavtalsleverantören kan begära att uppgifter som tillhandahålls av denne ska vara konfidentiella.
Kammarkollegiet är, i egenskap av offentligt organ, skyldig att följa bestämmelser om handlingars
offentlighet och sekretess. Kammarkollegiet kan därför inte i alla lägen tillmötesgå
Ramavtalsleverantörens begäran avseende sekretess.

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtlig personal som direkt medverkar till att fullgöra Ramavtalet
följer relevanta bestämmelser om sekretess enligt Ramavtalet samt vad som i övrigt framgår av gällande
rätt avseende sekretess.

Sekretess enligt detta avsnitt gäller även efter det att Ramavtalet har upphört.

6.10 Flyttfordon
Ramavtalsleverantören kan under ramavtalsperioden lägga till eller byta ut flyttfordon förutsatt att
flyttfordonen uppfyller ställda krav och andelen flyttfordon som drivs med alternativt drivmedel inte blir
lägre än vad som angivits i anbudet. Detta gäller förutsatt att Ramavtalsleverantören fortsatt kan
tillhandahålla flyttfordon upp till och med 3,5 ton och över 3,5 ton.

6.11 Priser och prisjustering

6.11.1 Priser vid rangordning  

Priser för Upphandlingsföremål som omfattas av Ramavtalet och avropas med rangordning är de priser
som Ramavtalsleverantören lämnat i sitt anbud samt framgår nedan.

Timpris för flyttarbetare
Timpris för arbetsledare = timpris för flyttarbetare + 30 SEK per timme
Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare
Timpris för flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare = timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton,
inklusive förare + 75 SEK per timme
Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Kilometerersättning för flyttfordon är inkluderat i timpriserna.

Priser för flyttkartonger framgår av kapitel Allmänna villkor avsnitt Flyttkartonger.

Pris för servicebil framgår av avsnitt Pris för servicebil.

Ställkostnad framgår av avsnitt Ställkostnad.

Ersättning för tippavgifter, färjeavgifter och material för skyddstäckning framgår av respektive avsnitt
nedan.
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Vilken utrustning som ingår i avtalade priser framgår av kapitel Kravspecifikation avsnitt Utrustning.
 
Priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. 
 
Priserna omfattar ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i Ramavtalet angivna
åtaganden.

6.11.2 Priser vid förnyad konkurrensutsättning
Vid förnyad konkurrensutsättning är det möjligt för Ramavtalsleverantören att offerera andra priser för
flyttarbetare, arbetsledare, flyttfordon, servicebil, magasinering och ställkostnad än de priser som enligt
Ramavtalet gäller för Upphandlingsföremål som avropas med rangordning.

Vid förnyad konkurrensutsättning är det också möjligt för Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören
att komma överens om annan ersättning för material för skyddstäckning. Om inget annat
överenskommits gäller det som framgår av avsnitt Ersättning för material för skyddstäckning.

Priser för flyttkartonger framgår av kapitel Allmänna villkor avsnitt Flyttkartonger.

Ersättning för tippavgifter och färjeavgifter framgår av avsnitt Tippavgifter respektive Färjeavgifter.

Ramavtalsleverantörens priser efter förnyad konkurrensutsättning anges i respektive Kontrakt.

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. 

Priserna omfattar ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i Kontraktet angivna
åtaganden.

6.11.3 Magasinering
Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad ska tillämpas vid all magasinering av gods som
uppgår till en (1) månad eller mer. För magasinering av gods som uppgår till mer än en (1) månad får
Ramavtalsleverantören per påbörjad dag debitera Avropsberättigad aktuellt månadspris per kubikmeter
dividerat med 30.

Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka ska tillämpas vid all magasinering av gods som
uppgår till en (1) vecka upp till en (1) månad. För magasinering av gods som uppgår till mer än en (1)
vecka och upp till en (1) månad får Ramavtalsleverantören per påbörjad dag debitera Avropsberättigad
aktuellt veckopris per kubikmeter dividerat med sju (7).

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller de priser som överenskommits i Kontrakt.

6.11.4 Priser för flyttkartonger
Priser för flyttkartonger framgår av kapitel Allmänna villkor avsnitt Flyttkartonger.
 
Priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. 
 
Priserna är fasta under hela ramavtalsperioden.
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Priser för flyttkartonger gäller både vid avrop med rangordning och vid avrop med förnyad
konkurrensutsättning.

6.11.5 Pris för servicebil
Pris för servicebil är 500 SEK per dag exklusive moms.

Kilometerersättning för servicebil är inkluderat i dagspriset.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller den kostnad för servicebil som överenskommits i
Kontrakt. Om ingenting har överenskommits gällande kostnad för servicebil i Kontrakt gäller samma
ersättningsgrund som vid rangordnat avrop.

6.11.6 Priser övriga tider
Om inget annat överenskommits ska uppdraget utföras på normal arbetstid.

Obekväm arbetstid gäller utifrån nedan angivna villkor, om ej annat överenskommits mellan
Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören:

Enkelt obekvämlighetstillägg:

Måndag - fredag kl. 00.00 - 06.00
Måndag - fredag kl. 18:00 - 24:00
Midsommarafton kl. 00.00 - 12.00
Jul och nyårsafton om de inte infaller på en lördag kl. 00.00 - 12.00

Samtliga timpriser multipliceras med faktor 1,2.

Kvalificerat obekvämlighetstillägg:

Lördagar kl. 00.00 - 24.00
Söndagar och helgdagar kl. 00.00 - 24.00
Jul och nyårsafton om de inte infaller på en lördag kl. 12.00 - 24.00
Söndagar och helgdagar kl. 00.00 - 24.00

Samtliga timpriser multipliceras med faktor 1,4.

6.11.7 Ställkostnad
Vid avrop med rangordning utgår avtalade timpriser ifrån det att den personal och de fordon som ska
utföra uppdraget anländer till flyttobjektet. Därtill äger Ramavtalsleverantör rätt att som ställkostnad, för
den personal och de fordon som ska utföra uppdraget, debitera Avropsberättigad för 30 minuter före
ankomst till flyttobjektet och 30 minuter efter att ha lämnat objektet. Denna ersättning räknas per dag.

Ställkostnad utgår ej vid leverans eller avhämtning av flyttkartonger, se kapitel Allmänna villkor, avsnitt
Flyttkartonger.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller den ställkostnad som överenskommits i
Kontrakt. Om ingenting har överenskommits gällande ställkostnad i Kontrakt gäller samma
ersättningsgrund som vid rangordnat avrop.
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6.11.8 Tippavgifter
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för återvinnings-/avfallscentralens avgifter i samband med
avlämning av Avropsberättigades avfall.

För att Ramavtalsleverantören ska ha rätt till ersättning från Avropsberättigad ska
Ramavtalsleverantören kunna styrka sina utlägg med kvitto från återvinnings-/avfallscentralen.

Ersättning för tippavgifter gäller både vid avrop med rangordning och vid avrop med förnyad
konkurrensutsättning.

6.11.9 Färjeavgifter
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för färjeavgifter vid flyttuppdrag som inkluderar transporter
med färja.

För att Ramavtalsleverantören ska ha rätt till ersättning från Avropsberättigad ska
Ramavtalsleverantören kunna styrka sina utlägg med kvitto från rederi.

Ersättning för färjeavgifter gäller både vid avrop med rangordning och vid avrop med förnyad
konkurrensutsättning.

6.11.10 Ersättning för material för skyddstäckning
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för sina direkta kostnader för material för täckning/skydd av
golv etc. jämte påslag om 25 procent.

För att Ramavtalsleverantören ska ha rätt till ersättning från Avropsberättigad ska
Ramavtalsleverantören kunna styrka sina direkta kostnader för material för täckning/skydd av golv.

Ersättning för material för skyddstäckning gäller utifrån ovan angivna villkor, om ej annat
överenskommits mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören vid avrop med förnyad
konkurrensutsättning.

6.11.11 Prisjustering av priser vid rangordning
Priserna är fasta till och med 2023-04-30.

Därefter har endera Part rätt att begära prisjustering en (1) gång per avtalsår i enlighet med SCB:s
Tjänsteproduktionsindex (TjPI), 2015=100, 49-53 transport- och magasineringsföretag. Som basmånad
vid det första prisjusteringstillfället gäller mars 2021. Jämförelsemånad är alltid det senast publicerade
indextalet. Prisförändring kan exempelvis beräknas enligt följande formel: (Indextal tid två - indextal tid
ett) / indextal tid ett * 100 = prisförändring i procent. Den procentuella indexförändringen avrundas till en
(1) decimal.

Vid ny begäran om prisjustering utgör den tidigare jämförelsemånaden istället basmånad.

Prisjustering gäller för Avropsförfrågan som skickas från och med den första kalenderdagen i månaden
efter att Kammarkollegiet skriftligen bekräftat prisjusteringen.
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Prisjustering enligt detta avsnitt omfattar inte redan tecknade Kontrakt. 

Prisjustering sker inte om indexförändringen är mindre än två (2) procent.

Ramavtalsleverantören har inte rätt till ändrat pris till följd av ändring av lag, förordning eller föreskrift.

6.11.12 Prisjustering av priser vid förnyad konkurrensutsättning
Om inte annat framgår av Kontrakt, är priserna i Kontrakt fasta under hela Kontraktstiden.

Ramavtalsleverantören har inte rätt till ändrat pris till följd av ändring av lag, förordning eller föreskrift. 

6.12 Samverkan

6.12.1 Lojalitets- och informationsplikt
Respektive Part ska på ett lojalt sätt utöva sina rättigheter respektive fullgöra sina skyldigheter enligt
Ramavtalet och Kontrakt. Det innebär bland annat att respektive Part kontinuerligt ska informera
varandra om händelser eller andra sakförhållanden som kan komma att påverka motparten eller
Avropsberättigad.

Motparten ska omedelbart meddelas vid misstanke om förtroendeskadlig händelse. Part ska
skyndsamt tillhandahålla korrekt information och handlingar gällande händelsen och aktivt delta i
uppföljning och kommunikation. Vid förtroendeskadlig händelse som riskerar orsaka motparten skada,
ska Part vidta nödvändiga åtgärder för att minimera sådan skada.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

6.12.2 Möten
I samband med Ramavtalets ikraftträdande genomförs ett uppstartsmöte. Därefter ska Parterna träffas
för uppföljning av Ramavtalet minst en (1) gång per år, om inte Kammarkollegiet meddelar annat.
Kammarkollegiet kallar till dessa möten. Vardera Part står för sina egna kostnader i samband med
aktuella möten.

Kammarkollegiet får begära att Ramavtalsleverantören ska delta på mötena på distans med hjälp av
digital teknik.

6.12.3 Information om och marknadsföring av Ramavtalet
Ramavtalsleverantören ska i sin information om Ramavtalet till Avropsberättigad iaktta särskild
noggrannhet och tydlighet vad gäller Ramavtalets omfattning, Ramavtalsleverantörens åtagande, vem
som är Avropsberättigad och hur Avrop ska gå till. Det innebär bland annat att Ramavtalsleverantören i
sin marknadsföring och försäljning till Avropsberättigad ska vara tydlig med vad som ingår i
Upphandlingsföremålet, och att Ramavtalsleverantören i samband med detta inte får marknadsföra
sådant som inte omfattas av Ramavtalet.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att hänvisa till Kammarkollegiet i marknadsföring utan
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Kammarkollegiets godkännande i förväg. Kammarkollegiets logotyp, Statens inköpscentrals sigill eller
liknande får endast användas i enlighet med instruktioner från Kammarkollegiet respektive Statens
inköpscentral.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

6.13 Underleverantör
Ramavtalsleverantören får endast använda sig av underleverantör i ett led, det vill säga
underleverarantören får inte i sin tur anlita en annan underleverantör för fullgörande av ett visst kontrakt
eller uppfyllande av ett visst krav.

Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och villkor i Ramavtalet
och Kontrakt avseende de delar av Upphandlingsföremålet som Underleverantör ska utföra.

Ramavtalsleverantören ska ha rutiner och verka för att Underleverantörer åtar sig att de inte omfattas av
någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–3 §§ LOU samt att Underleverantörer i relevanta delar och
vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt, följer:

Krav på särskilt tillstånd (yrkestrafiktillstånd), kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
avsnitt Behörighet att utöva yrkesverksamhet
Krav på tillstånd att transportera icke-farligt avfall, kapitel Uteslutning och kvalificering av
anbudsgivare avsnitt Behörighet att utöva yrkesverksamhet
Krav på trafiksäkerhetspolicy, kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare avsnitt
Trafiksäkerhet
Krav på alkohol- och drogpolicy, kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare avsnitt
Trafiksäkerhet
Krav på kvalitetssäkring och miljöskyddsåtgärder, i enlighet med kraven i kapitel Uteslutning och
kvalificering av anbudsgivare, avsnitt Kvalitetssäkring och miljöskyddsåtgärder, och
Krav och villkor i avsnitten Miljöhänsyn och Sociala hänsyn.

Ramavtalsleverantören ska om nödvändigt, med relevant bevisning, styrka att Underleverantör uppfyller
relevanta krav och villkor. Ramavtalsleverantören ska också säkerställa att Underleverantör medverkar
vid uppföljning enligt avsnitt Uppföljning.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta emot Avropsförfrågan,
lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Avropsberättigad.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att i Avropssvar använda i punkterna nedan angivna kategorier av
Underleverantörer för att fullgöra hela eller delar av det åtagande som framgår av Ramavtalet och
Kontrakt utan att ha skickat in bilaga Anmälan om särskild Underleverantör.

Företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav på ekonomisk och
finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Underleverantörer som kommer att fullgöra en väsentlig del av Ramavtalsleverantörens Kontrakt.
Underleverantör anses utföra en väsentlig del av Kontrakten om delen utgör minst 25 procent av
Ramavtalsleverantörens totala upparbetade försäljning enligt Ramavtalet.

När det gäller Underleverantör i första punkten, det vill säga ett företag vars kapacitet
Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk
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och yrkesmässig kapacitet, får inte Ramavtalsleverantören tilldelas Kontrakt förrän Kammarkollegiet
skriftligen har godkänt det åberopade företaget. Kammarkollegiet kan ge Avropsberättigad rätten att
godkänna det åberopade företaget. Till anmälan om att använda ett åberopat företag ska
Ramavtalsleverantören bifoga ett skriftligt samarbetsavtal eller liknande med ett åtagande från företaget
om att Ramavtalsleverantören kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna samt vilka resurser
företaget åberopas för. Om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och finansiell ställning ska
Underleverantören åta sig ett solidariskt ansvar för Ramavtalsleverantörens fullgörande av Ramavtalet
och Kontrakt.

Om en Underleverantör bryter mot krav eller villkor som anges i Ramavtalet eller Kontrakt har
Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan bestämma att Underleverantören inte längre får anlitas
för fullgörande av Ramavtalet eller 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.

6.14 Ersättning till Kammarkollegiet och redovisning av statistik

6.14.1 Administrationsavgift till Kammarkollegiet
För att få täckning för Kammarkollegiets kostnader som en följd av att upphandla och förvalta
Ramavtalet tar Kammarkollegiet ut en administrationsavgift av
Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska därför till Kammarkollegiet lämna redovisning av
försäljning som ligger till grund för administrationsavgiften.

Administrationsavgift är 0,7 procent av all fakturerad försäljning, det vill säga fakturavärdet av sålda
Upphandlingsföremål exklusive mervärdesskatt under tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Avgiftens storlek kan förändras, men kan inte överstiga 1,0 procent. Avgiften fastställs av
Kammarkollegiet för ett (1) år i taget. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast 90
kalenderdagar innan ny administrationsavgift börjar gälla. Om administrationsavgiften sänks ska
Ramavtalsleverantören justera sina priser och befintliga Kontrakt nedåt i motsvarande mån.

Kammarkollegiet kommer att fakturera administrationsavgiften inklusive mervärdesskatt och andra
eventuella skatter efter mottagen redovisning från Ramavtalsleverantören. Hur fakturering sker bestäms
av Kammarkollegiet. Fakturan ska betalas inom 30 kalenderdagar från fakturadatum.

Betalas inte fakturan i tid skickar Kammarkollegiet en påminnelse innan fakturan skickas till inkasso.
Kammarkollegiet har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen fram till och
med att betalning kommit Kammarkollegiet tillhanda.

6.14.2 Redovisning av försäljning
Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet lämna redovisning av sålda Upphandlingsföremål som
ingår i Ramavtalet (ersättning för tipp- och färjeavgifter omfattas ej). Även försäljning genom Kontrakt
som löper efter att Ramavtalet har upphört ska redovisas till och med att samtliga Kontrakt har upphört.

Redovisningen ska endast avse försäljning till Avropsberättigad och omfatta föregående periods
fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt.

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 89/138



Formerna för redovisning av försäljning ska ske i enlighet med instruktioner från Kammarkollegiet som
finns tillgängliga på Kammarkollegiets webbplats, avropa.se. Instruktionerna kan förändras under
Ramavtalets löptid. Ramavtalsleverantören ska hålla sig uppdaterad om aktuella instruktioner för
redovisning.

Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser,
enligt följande:

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars (15 maj)

Kvartal 2: 1 april – 30 juni (15 augusti)

Kvartal 3: 1 juli – 30 september (15 november)

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december (15 februari)

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

6.14.3 Redovisning och statistik
Ramavtalsleverantören ska utöver avsnitt Redovisning av försäljning redovisa statistik som ligger till
grund för uppföljning av Ramavtalet och framtida förstudier och upphandlingar, enligt nedan.

Total omsättning* i SEK per ramavtalsområde för aktuell tidsperiod 
Total omsättning* i SEK per Avropsberättigad (SEK) för aktuell tidsperiod

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla statistik exklusive mervärdesskatt. Statistiken ska redovisas
en (1) gång per kvartal.

Ramavtalsleverantören ska leverera begärd statistik i av Kammarkollegiet anvisat format.

Ramavtalsleverantören ska på begäran, till självkostnadspris, tillhandahålla ytterligare statistik
avseende Ramavtalet.

Om det är tio (10) procent eller mindre kvar till dess att den sammanlagda omsättningen uppnås ska
Ramavtalsleverantören löpande, enligt överenskommelse med Kammarkollegiet, inkomma med
dokumentation i syfte att säkerställa att den sammanlagda omsättningen inte överskrids.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

*Ersättning för tipp- och färjeavgifter omfattas ej

6.15 Uppföljning
Kammarkollegiet har rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören fullgör alla sina åtaganden från och
med att Ramavtalet har trätt i kraft till och med att samtliga Kontrakt har upphört. Det innebär bland
annat att Kammarkollegiet har rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören uppfyller krav,
tilldelningskriterier och villkor som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid anbudsutvärderingen och att
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Ramavtalsleverantören fullgör sina åtaganden.

Vid uppföljning har Kammarkollegiet rätt att anlita extern part för genomförandet.

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla, för egen del samt för Underleverantörer, uppgifter
och handlingar som Kammarkollegiet skäligen behöver för att genomföra uppföljning i den utsträckning
som krävs och som inte står i strid med gällande rätt eller tillämpliga börsregler. Ramavtalsleverantören
ska ge Kammarkollegiet tillträde och insyn i Ramavtalsleverantörens och dess Underleverantörers
verksamhet i den utsträckning som krävs.

Vid uppföljning svarar respektive Part för sina egna kostnader under förutsättning att uppföljningen inte
visar att Ramavtalsleverantören gjort sig skyldig till vitesgrundande avtalsbrott. I det fallet står
Ramavtalsleverantören för Kammarkollegiets kostnader för uppföljningen.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav, tilldelningskriterier och villkor kan det
resultera i vite och andra påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

6.16 Avtalsbrott och påföljder

6.16.1 Rättelse vid avtalsbrott
Avtalsbrott föreligger om Part brister i att uppfylla sina åtaganden som följer av Ramavtalet. Part ska
inom skälig tid lämna skriftligt meddelande till motparten om att avtalsbrott föreligger. Bristen ska rättas
skyndsamt om inte Parterna kommer överens om annat.

Underlåter Part att meddela motparten om ett avtalsbrott ska det inte medföra att Part förlorar rätten att
senare begära en strikt tillämpning enligt Ramavtalets ordalydelse.

6.16.2 Ramavtalsleverantörens vitesgrundande avtalsbrott
Vite kan utgå antingen som löpande vite eller engångsvite. Vilket vite som ska utgå framgår nedan.

Om inte annat framgår, kan Kammarkollegiet bestämma att löpande vite ska utgå om
Ramavtalsleverantören bryter mot krav eller villkor enligt nedan om Ramavtalsleverantören inte rättar
bristen inom fem (5) arbetsdagar från skriftlig begäran om rättelse. Vitets storlek anges nedan och
utgår per påbörjad vecka som bristen kvarstår. Om bristen inte kan åtgärdas uppgår vitet till ett belopp
motsvarande fyra (4) veckor. Kan bristen åtgärdas och är kvar efter fyra (4) veckor anses det utgöra ett
väsentligt avtalsbrott som kan resultera i påföljder enligt avsnitt Kammarkollegiets uppsägningsrätt.

1. Avsnitt Redovisning och statistik, 10 000 SEK
2. Avsnitt Underleverantörer, 10 000 SEK
3. Avsnitt Information om och marknadsföring av Ramavtalet, 5 000 SEK
4. Avsnitt Administrationsavgift till Kammarkollegiet, 20 000 SEK
5. Avsnitt Uppföljning, 20 000 SEK

Kammarkollegiet kan dessutom bestämma att engångsvite ska utgå om Ramavtalsleverantören:

a. vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader brister i åtagande enligt
Ramavtalet, oaktat om bristen rättats eller inte, eller om varje enskilt avtalsbrott är väsentligt,

b. vid upprepade tillfällen på ett systematiskt sätt brutit mot Kontrakt, eller
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c. systematiskt inte erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål vid Avrop.

Engångsvitet uppgår till fem (5) procent av Ramavtalsleverantörens försäljning genom Ramavtalet de
fyra (4) senaste kvartalen. Har fyra (4) kvartal inte löpt ska tiden som Ramavtalet har varit i kraft räknas
upp till motsvarande fyra (4) kvartal. Oavsett beräkningssätt ska dock vite inte utgå med mindre än 20
000 SEK och ska högst uppgå till 200 000 SEK. Utan att någon av punkterna a-c föreligger kan
Kammarkollegiet bestämma att ytterligare engångsvite ska utgå om det inträffar ett nytt vitesgrundande
avtalsbrott efter fem (5) arbetsdagar från det att tidigare engångsvite utgått.

6.16.3 Kammarkollegiets uppsägningsrätt
Kammarkollegiet har rätt att säga upp hela Ramavtalet eller vissa ramavtalsområden i Ramavtalet om

1. Ramavtalsleverantören gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott,
2. Ramavtalsleverantören vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader ska betala

vite enligt avsnitt Ramavtalsleverantörens vitesgrundande avtalsbrott,
3. det framkommer att Ramavtalsleverantör lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i

samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid
bedömningen av tilldelning av Ramavtalet,

4. Ramavtalsleverantören inte uppfyller de krav och villkor som ställts i upphandlingen eller de
tilldelningskriterier som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid anbudsutvärderingen och denna brist
är väsentlig,

5. Ramavtalsleverantören befinner sig i någon av de situationer som framgår av 13 kap. 1–3 §§
LOU,

6. Ramavtalet varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§ LOU, eller
7. Europeiska unionens domstol i ett förfarande finner att Sverige allvarligt åsidosatt sina

skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF‑fördraget eller LOU‑direktivet
enligt 17 kap. 17 § punkten 3 LOU.

Uppsägning ska ske skriftligen. Kammarkollegiet avgör om uppsägning sker med omedelbar verkan
eller vid en senare tidpunkt. Om uppsägning sker vid en senare tidpunkt ska tidpunkten vara skälig med
hänsyn till Kammarkollegiets behov av avvecklings- och etableringsåtgärder. Uppsägningsrätt enligt
detta avsnitt gäller oavsett om bristen rättats eller inte. Kammarkollegiet är inte skyldig att utge
skadestånd eller annan ersättning vid uppsägning enligt detta avsnitt. Ramavtalsleverantören är skyldig
att ersätta de direkta skador som Kammarkollegiet lider till följd av uppsägning enligt punkterna 1-6 i
detta avsnitt.

Som alternativ till uppsägning har Kammarkollegiet rätt att bestämma att Ramavtalsleverantören inte får
lämna Avropssvar under en period. Vid bestämmande av tidsperioden ska hänsyn tas till hur allvarlig
bristen är och Ramavtalsleverantörens uppskattade försäljning på Ramavtalet. En avstängning ska inte
överstiga sex (6) månader.

6.16.4 Ramavtalsleverantörens uppsägningsrätt
Ramavtalsleverantören har rätt att säga upp hela Ramavtalet om Kammarkollegiet gör sig skyldig till ett
väsentligt avtalsbrott om inte Kammarkollegiet inom 30 kalenderdagar efter skriftlig begäran har vidtagit
rättelse. Väsentligt avtalsbrott av Kammarkollegiet ska anses innefatta att Kammarkollegiet vid minst
tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader i väsentlig utsträckning brister i sina åtaganden
enligt Ramavtalet, oavsett om bristen åtgärdats eller inte. Uppsägning ska ske skriftligen.
Ramavtalsleverantören är inte skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning vid uppsägning enligt
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detta avsnitt. Kammarkollegiet är skyldig att ersätta de direkta skador som Ramavtalsleverantören lider
till följd av uppsägning enligt detta avsnitt.

6.16.5 Ramavtalets förtida upphörande av annan anledning
Ramavtalet upphör med omedelbar verkan om Ramavtalet har förklarats ogiltigt enligt en
lagakraftvunnen dom. Ramavtalsleverantören har inte rätt till skadestånd med anledning av ett sådant
upphörande om inte annat framgår av tvingande rätt.

Parterna kan komma överens om att Ramavtalet ska upphöra i förtid.

6.16.6 Skadestånd
Part har rätt till skadestånd till följd av motpartens avtalsbrott. Eventuella viten ska avräknas från
skadestånd.

Skadeståndsansvaret är begränsat till direkt skada, och omfattar alltså inte utebliven vinst, utebliven
besparing eller annan indirekt skada. Ramavtalsleverantörens skadeståndsansvar är vid var tid
begränsat till ett belopp uppgående till Ramavtalsleverantörs totala försäljning genom Ramavtalet sedan
dess ingående enligt avsnitt Försäljningsredovisning och administrationsavgift. Kammarkollegiets
skadeståndsansvar är vid var tid begränsat till ett belopp uppgående till Ramavtalsleverantörs
administrationsavgift enligt Ramavtalet sedan dess ingående enligt avsnitt Försäljningsredovisning och
administrationsavgift.

Ansvarsbegränsningarna gäller inte vid Partens uppsåt eller grov oaktsamhet. Ansvarsbegränsningarna
gäller inte heller vid Ramavtalsleverantörens ansvar för avtalsbrott enligt avsnitt Sekretess.

6.16.7 Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)
Om Part förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Ramavtalet av omständighet utanför Partens
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid Ramavtalets
ingående och vars följder Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är avtalsbrottet
ursäktligt (så kallad force majeure). Med ursäktligt avtalsbrott avses exempelvis men inte uteslutande
krig, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, beslag, uppror, upplopp och brand. Avtalsbrottet är ursäktligt
under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för Partens möjligheter att
fullgöra sitt åtagande enligt Ramavtalet. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under
längre tid än 90 dagar på grund av sådan angiven omständighet, har motparten rätt att säga upp
Ramavtalet utan ersättningsskyldighet.

För att Part ska ha rätt att göra gällande ursäktligt avtalsbrott ska Part, när denne får kännedom eller
borde ha fått kännedom om sådan omständighet, omedelbart skriftligen underrätta motparten om
hindret och hur det påverkar möjligheten att fullgöra åtagandet enligt Ramavtalet.

6.17 Ändringar av Ramavtalet

6.17.1 Ändringar och tillägg
Ändringar i eller tillägg till Ramavtalet kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan behöriga
företrädare för båda Parter.
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Ändringar och tillägg till Ramavtalet som inte är tillåtna enligt LOU är ogiltiga, men de påverkar inte
Ramavtalets eller befintliga Kontrakts giltighet i övrigt.

6.17.2 Kammarkollegiets rätt till överlåtelse av Ramavtalet
Kammarkollegiet har rätt att överlåta Ramavtalet helt eller delvis till en annan organisation.
Kammarkollegiets meddelande om överlåtelse av Ramavtalet ska skickas till Ramavtalsleverantören
senast tre (3) månader före det planerade datumet för överlåtelsen.

6.17.3 Ramavtalsleverantörens rätt till överlåtelse av Ramavtalet
Vid byte av Ramavtalsleverantör ska befintlig Ramavtalsleverantör begära skriftligt godkännande från
Kammarkollegiet innan bytet sker. Med byte avses samtliga ändringar av juridisk eller fysisk person
genom exempelvis överlåtelse, fusion, företagsomstruktureringar, uppköp, sammanslagningar, förvärv
eller insolvens.

Om inte annat framgår av Ramavtalet, har Ramavtalsleverantören inte rätt att utan Kammarkollegiets
skriftliga godkännande i förväg, helt eller delvis, överlåta rättigheter (exempelvis fordringar) eller
skyldigheter enligt Ramavtalet till annan juridisk eller fysisk person.

Kammarkollegiet kan komma att begära in handlingar för att bedöma om bytet ska godtas eller inte.
Kammarkollegiet är inte skyldig att godkänna ett byte av Ramavtalsleverantör.

6.18 Konsekvenser av Ramavtalets upphörande
Vid Ramavtalets upphörande, oavsett orsak, ska Ramavtalsleverantören utan dröjsmål tillhandahålla
slutredovisning avseende information som framgår av avsnitt Redovisning av försäljning och avsnitt
Redovisning och statistik samt betala administrationsavgift. Ramavtalsleverantören ska även efter
Ramavtalets upphörande tillhandahålla relevant information och betala administrationsavgift under tiden
Kontrakt är i kraft.

Trots Ramavtalets upphörande ska relevanta krav och villkor i Ramavtalet fortsätta att gälla till och med
att samtliga Kontrakt har upphört. Sekretess enligt avsnitt Sekretess gäller även efter att samtliga
Kontrakt har upphört.

Ramavtalets upphörande påverkar inte redan tecknade Kontrakt. I Allmänna villkor finns dock en rätt för
Avropsberättigad att säga upp Kontrakt till följd av Ramavtalets upphörande.

6.19 Tillämplig lag och tvistelösning
Rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet regleras av svensk rätt med undantag av dess
lagvalsregler.

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden som inte kan lösas av Parterna gemensamt ska avgöras av svensk allmän domstol
där Kammarkollegiet har sitt säte.

6.20 Ramavtalets ingående
Ramavtalet blir bindande när det signerats elektroniskt eller genom egenhändigt undertecknande av
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behöriga företrädare för Parterna.
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7. Allmänna villkor

7.1 Allmänt
Dessa Allmänna villkor utgör en del av Kammarkollegiets Ramavtal avseende Flyttjänster med
diarienummer 23.3-10523-2020 och är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören
och Avropsberättigad som har tecknat Kontrakt enligt Ramavtalet. Dessa Allmänna villkor utgör alltid en
del av Kontraktet oavsett om Allmänna villkor åberopas eller inte.

7.2 Definitioner
För tolkningen och tillämpningen av Kontraktet ska följande begrepp ha nedan angiven betydelse, om
inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor eller uppenbarligen framgår av omständigheterna.

 

Begrepp Förklaring

Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses dessa villkor som innehåller krav och villkor
för fullgörande av Kontraktet och gäller mellan Avropsberättigad och
Ramavtalsleverantören.

 

Arbetsdag Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag 08.00-
16.30.

 

Avropsberättigad Med Avropsberättigad avses de upphandlande myndigheter som anges
i avsnitt Avropsberättigade i Ramavtalets Huvuddokument.

 

Avrop Med Avrop avses de åtgärder som Avropsberättigad vidtar i syfte att
köpa Upphandlingsföremålet genom tilldelning av Kontrakt enligt
Ramavtalet.

 

Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar
till Ramavtalsleverantören vid Avrop.

 

Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud eller den bekräftelse som
Ramavtalsleverantören lämnar på en Avropsförfrågan. Med Avropssvar
avses även svar till Kammarkollegiet och Avropsberättigad att
Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda efterfrågat
Upphandlingsföremål.
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Kontrakt Med Kontrakt avses det skriftliga avtal (inklusive avtal som exempelvis
ingås elektroniskt via e‑post, e‑handelssystem eller bokningssystem)
rörande köp av Upphandlingsföremålet enligt Ramavtalet.

 

Kontraktstid Med Kontraktstid avses den tid under vilket Kontraktet är giltigt. Om
inte annat framgår, inkluderar Kontraktstiden eventuella
förlängningsoptioner.

 

Part Med Part avses i Allmänna villkor och Kontraktet Avropsberättigad eller
Ramavtalsleverantör.

 

Ramavtal Med Ramavtal avses de dokument inklusive bilagor, vilka är uppräknade
i avsnitt Ramavtalets handlingar och deras inbördes ordning i
Ramavtalets Huvuddokument.

 

Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses den anbudsgivare som efter genomförd
upphandling ingått Ramavtal med Kammarkollegiet.

 

Resultat Med Resultat avses, beroende på Upphandlingsföremålets karaktär och
Parternas överenskommelse, i Kontraktet särskilt överenskomna eller
underförstådda resultat av Upphandlingsföremål.

 

Skriftligen Med skriftligen avses i Allmänna villkor och Kontraktet meddelande
skickat per ordinarie post, via e-post eller annat elektroniskt medel.

 

Underleverantör Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som
Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra hela eller delar av det
åtagande som följer av Ramavtalet och Kontrakt.

 

Upphandlingsföremål Med Upphandlingsföremål avses de tjänster som Ramavtalsleverantören
ska tillhandahålla enligt Ramavtalet och Kontrakt. Upphandlingsföremål
enligt Kontrakt får tillhandahållas vid enstaka eller återkommande
tillfällen.
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7.3 Kontaktpersoner och kommunikation
Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören ska i Kontraktet ange varsin kontaktperson.

Kontaktperson har, om inte annat skriftligen meddelats den andra Partens kontaktperson, behörighet
att på den egna Partens vägnar och med för denne bindande verkan företräda respektive Part i frågor
avseende Kontraktet.

Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas motparten utan dröjsmål.

Meddelande från Part angående Kontraktet ska skriftligen tillhandahållas motpartens kontaktperson.
Meddelande om eventuell ändring ska skriftligen skickas i god tid före ändringens ikraftträdande.

Kontraktets handlingar ska vara på svenska och svenska ska användas vid kommunikation om inte
Parterna kommer överens om annat. Det innebär att respektive kontaktperson obehindrat ska kunna
tillgodogöra sig information och kommunicera på svenska i tal och skrift.

7.4 Kontraktets handlingar och deras inbördes ordning
Kontraktet består av nedan angivna handlingar. Handlingarna kompletterar varandra om inte
omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter gäller de i följande
ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till säkerhetsskyddsavtal
2. Säkerhetsskyddsavtal
3. Skriftliga ändringar och tillägg till personuppgiftsbiträdesavtal
4. Personuppgiftsbiträdesavtal
5. Skriftliga ändringar och tillägg till Kontraktet med bilagor
6. Kontraktet med bilagor
7. Skriftliga ändringar och tillägg till Avropsförfrågan med bilagor
8. Avropsförfrågan med bilagor
9. Skriftliga ändringar och tillägg till Allmänna villkor

10. Skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalsleverantörens Avropssvar med bilagor inklusive av
Avropsberättigad godkända rättelser, kompletteringar och förtydliganden.

11. Ramavtalsleverantörens Avropssvar med bilagor inklusive av Avropsberättigad godkända rättelser,
kompletteringar och förtydliganden.

Inga andra handlingar än de ovan nämnda ingår i Kontraktet. Parterna kan komma överens om att en
ändring eller tillägg till Kontraktet får genomslag på den hierarkiska nivå där den berörda handlingen är
placerad. Innehåller Ramavtalsleverantörs Avropssvar uppgifter som inte efterfrågats eller reservationer
blir dessa endast giltiga om Parterna skriftligen överenskommer om detta. Exempel på uppgift som inte
efterfrågats eller reservation kan vara Ramavtalsleverantörens egna avtalsvillkor eller liknande som
innebär ett åläggande för Avropsberättigad som strider mot krav eller villkor i Avropsförfrågan.

7.5 Ramavtalsleverantörens ansvar för Upphandlingsföremålet och
Resultatet
Ramavtalsleverantören ansvarar för att Upphandlingsföremål och Resultatet:

1. uppfyller i Kontraktet och Ramavtalet ställda krav och villkor samt utförs i enlighet med
Avropsberättigads instruktioner och i tillämpliga fall kan tas i bruk,
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2. är lämplig för de ändamål för vilka Upphandlingsföremålet och Resultatet av denna typ normalt
tillhandahålls, liksom för de ändamål som framgår av Kontraktet och motsvarar vad
Avropsberättigad rimligen har rätt att förvänta sig med hänsyn tagen till Upphandlingsföremålets
art och omfattning,

3. tillhandahålls med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med god sedvänja,
etiska riktlinjer och övriga yrkesetiska regler som gäller för branschen, och

4. fullgörs enligt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

7.6 Försäkring
Ramavtalsleverantören ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanliga ansvarsförsäkringar
för sin verksamhet hänförlig till Kontraktet och Upphandlingsföremålet som erbjuds. Försäkringarna ska
ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Ramavtalsleverantörens åtaganden enligt Kontraktet. 

Försäkringar ska vara giltiga under tiden Kontraktet är i kraft.

Ramavtalsleverantören ska på begäran visa upp bevis på giltig försäkring.

7.7 Ramavtalsleverantörens ansvar för personal
Ramavtalsleverantören ansvarar för att personal som utför Tjänster har nödvändig kompetens, inklusive
formell kompetens, och erfarenhet samt uppfyller de standarder och regleringar som är styrande för
branschen och vilka förutsätts för att kunna tillhandahålla Upphandlingsföremålet.

Avropsberättigad har, om det är av betydelse för Upphandlingsföremålets utförande, rätt att påverka
vilken personal som utför Upphandlingsföremålet. Ramavtalsleverantören ska på Avropsberättigads
begäran utan dröjsmål byta ut personal om Avropsberättigad har sakliga skäl för sin begäran. Exempel
på sakliga skäl är att personalen saknar nödvändig kompetens eller att samarbetssvårigheter
förekommer. Ramavtalsleverantören har rätt att neka byte av personal om Avropsberättigad saknar
sakliga skäl. Ramavtalsleverantören ansvarar för kostnader och tidsåtgång med anledning av byte av
personal vad gäller bland annat upplärning och introduktion.

7.8 Priser och prisjustering

7.8.1 Priser vid rangordning
Priser för Upphandlingsföremål som omfattas av Ramavtalet och avropas med rangordning är i enlighet
med kapitel Ramavtalets Huvuddokument avsnitt Priser och prisjustering.

7.8.2 Priser vid förnyad konkurrensutsättning
Vid förnyad konkurrensutsättning är det möjligt för Ramavtalsleverantören att offerera andra priser för
flyttarbetare, arbetsledare, flyttfordon, servicebil, magasinering och ställkostnad än de priser som enligt
Ramavtalet gäller för Upphandlingsföremål som avropas med rangordning.

Vid förnyad konkurrensutsättning är det också möjligt för Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören
att komma överens om annan ersättning för material för skyddstäckning. Om inget annat
överenskommits gäller det som framgår av avsnitt Ersättning för material för skyddstäckning.
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Priser för flyttkartonger framgår av kapitel Allmänna villkor avsnitt Flyttkartonger.

Ersättning för tippavgifter och färjeavgifter framgår av avsnitt Tippavgifter respektive Färjeavgifter.

Ramavtalsleverantörens priser efter förnyad konkurrensutsättning anges i Kontrakt.

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. 

Priserna omfattar ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i Kontraktet angivna
åtaganden.

7.8.3 Flyttkartonger
Ramavtalsleverantören har rätt att fakturera Avropsberättigad 30 SEK per flyttkartong efter att dessa
levererats.

Önskar Avropsberättigad att, inom 30 dagar efter själva flyttuppdraget utförts, återlämna ett visst antal
eller alla flyttkartonger så ska Avropsberättigad krediteras med 20 SEK per återlämnad flyttkartong när
dessa har avhämtats. Om Avropsberättigad önskar återlämna flyttkartonger så ansvarar
Ramavtalsleverantören för att avhämta flyttkartongerna inom 30 dagar efter att Avropsberättigad
kontaktat Ramavtalsleverantören.

Avropsberättigad ska ersätta Ramavtalsleverantören för eventuell leverans och avhämtning avAvropsberättigad ska ersätta Ramavtalsleverantören för eventuell leverans och avhämtning av
flyttkartonger som inte sker i direkt anslutning till flyttuppdraget. Ersättning baseras på
Ramavtalsleverantörens timpriser för det fordon inklusive förare som använts för att utföra dessa
uppgifter. Timpriset baseras schablonmässigt på den beräknade resvägen till och från flyttuppdragets
plats med utgångspunkt ifrån flyttkartongernas avhämtningsställe. Ställkostnad utgår ej vid leverans
eller avhämtning av flyttkartonger.

Priser för flyttkartonger gäller både vid avrop med rangordning och vid avrop med förnyad
konkurrensutsättning.

7.8.4 Servicebil
Priser för servicebil regleras i enlighet med kapitel Ramavtalets Huvuddokument avsnitt Pris för
servicebil.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller den kostnad för servicebil som överenskommits i
Kontrakt. Om ingenting har överenskommits gällande kostnad för servicebil i Kontrakt gäller samma
ersättningsgrund som vid rangordnat avrop.

7.8.5 Priser övriga tider
Priser för personal och fordon som utför tjänster under obekväm arbetstid regleras i enlighet med kapitel
Ramavtalets Huvuddokument avsnitt Priser övriga tider.

7.8.6 Ställkostnad
Vid avrop med rangordning utgår avtalade timpriser ifrån det att den personal och de flyttfordon som ska
utföra uppdraget anländer till flyttobjektet. Därtill äger Ramavtalsleverantör rätt att som ställkostnad, för
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den personal och de flyttfordon som ska utföra uppdraget, debitera Avropsberättigad för 30 minuter före
ankomst till flyttobjektet och 30 minuter efter att ha lämnat objektet. Denna ersättning räknas per dag.

Ställkostnad utgår ej vid leverans eller avhämtning av flyttkartonger, se avsnitt Flyttkartonger.

Vid avrop från förnyad konkurrensutsättning gäller den ställkostnad som överenskommits i
Kontraktet. Om ingenting har överenskommits gällande ställkostnad i Kontrakt gäller samma
ersättningsgrund som vid rangordnat avrop.

7.8.7 Tippavgifter
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för återvinnings-/avfallscentralens avgifter i samband med
avlämning av Avropsberättigades avfall, se kapitel Ramavtalets Huvuddokument avsnitt Tippavgifter.

7.8.8 Färjeavgifter
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för färjeavgifter, se kapitel Ramavtalets Huvuddokument
avsnitt Färjeavgifter.

7.8.9 Ersättning för material för skyddstäckning
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för sina direkta kostnader för material för täckning/skydd av
golv etc. jämte påslag på materialkostnaden om 25 procent, se kapitel Ramavtalets Huvuddokument
avsnitt Ersättning för material för skyddstäckning.

7.8.10 Prisjustering av priser vid rangordning
Priserna i Kontraktet är fasta under hela Kontraktstiden.

Ramavtalets priser justeras i enlighet med kapitel Ramavtalets Huvuddokument avsnitt Prisjustering av
priser vid rangordning.

7.8.11 Prisjustering av priser vid förnyad konkurrensutsättning
Om inte annat framgår av Kontraktet, är priserna i Kontraktet fasta under hela Kontraktstiden.

Ramavtalsleverantören har inte rätt till ändrat pris till följd av ändring av lag, förordning eller föreskrift. 

7.9 E-handel

7.9.1 Generellt
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger information om elektronisk handel (e-handel) i offentlig
sektor. SFTI (Single Face To Industry) är ett samverkansprojekt för att främja utvecklingen av en effektiv
affärsprocess för e-handel mellan offentlig sektor (kommuner, regioner och statliga myndigheter) och
leverantörer av varor och tjänster. SFTI informerar om e-handel och rekommenderar standardiserade
meddelanden för e-handel, inklusive elektronisk faktura (e-faktura). Frågor om e-handel som direkt rör
den här upphandlingen ska alltid ställas till Avropsberättigad.
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Med SFTI menas SFTI eller offentligt styrd organisation som kan komma att ersätta SFTI:s roll i fråga
om att rekommendera standarder.

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare.
Nätverket som benämns ibland som Peppol:s infrastruktur och det består av flera delar, bland annat en
teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en organisation som utvecklar
nätverket.

En leverantörsportal är i detta sammanhang en webbplats som Avropsberättigad tillhandahåller sina
leverantörer där leverantörer kan ta emot order, ställa ut fakturor med mera.

Parterna kommer i samband med avrop/kontraktstecknandet överens om huruvida e-handel ska
tillämpas och i sådana fall på vilket sätt.

Avropsberättigad tar inför den första beställningen kontakt med Ramavtalsleverantören och klarar ut om
e-handel ska tillämpas och i sådana fall på vilket sätt.

7.9.2 Ansvar för format, kommunikationssätt och kostnader
De format och kommunikationssätt som parterna använder för standardiserade meddelanden för e-
handel enligt detta avsnitt E-handel ska vara rekommenderade av SFTI, såvida inte annan standard
överenskommits mellan parterna. I de fall ett format eller kommunikationssätt som anges nedan upphör
att rekommenderas har Avropsberättigad rätt att anvisa ett annat likvärdigt alternativ som SFTI
rekommenderar.

Ramavtalsleverantör som skickar av SFTI rekommenderade Peppol-meddelanden ska kunna skicka
dem via Peppol-nätverket. Ramavtalsleverantör som tar emot av SFTI rekommenderade Peppol-
meddelanden ska vara registrerad i Peppols registerfunktion Service Metadata Publisher (SMP) för att
kunna ta emot den aktuella meddelandetypen. Meddelanden som skickas via Peppol nätverket måste
följa formatets regler och versionsuppdateringar.

Ramavtalsleverantören står för sina kostnader som det innebär att utveckla, använda och underhålla
lämpligt systemstöd för de affärsprocesser, standardiserade meddelanden och kommunikationssätt
som refereras till i detta avsnitt E-handel.

7.9.3 Order och ordersvar
Om inget annat framgår av Kontraktet, ska Ramavtalsleverantören senast vid Ramavtalets tecknande ta
emot elektronisk order och skapa och sända ordersvar enligt minst ett (1) av följande alternativ.

A. Peppol BIS Ordering (order och ordersvar)

B. Via e-post

Om Avropsberättigad begär det ska Ramavtalsleverantören istället för e-post använda den
leverantörsportal som Avropsberättigad tillhandahåller för manuell mottagning av order och registrering
av ordersvar.
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7.9.4 Faktura
Ramavtalsleverantören ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS
Billing.

Avropsberättigad kan eventuellt, som ett alternativ, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell
registrering av faktura.

Avropsberättigad har rätt att begära att Ramavtalsleverantören ska skicka pappersfaktura av
sekretesskäl.

A. Fakturor ska märkas med ordernummer

B. Vid periodisk fakturering ska referens till faktureringsobjektet såsom abonnemangsnummer eller
motsvarande anges på fakturan.

C. Periodiska fakturor med referens till faktureringsobjektet ska separeras från övrig fakturering

Fakturor ska märkas med ordernummer och/eller fakturareferens enligt Avropsberättigads anvisningar.

7.10 Fakturering och betalning

7.10.1 Fakturering
Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt
tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans.
Om inte annat framgår av Kontraktet, har Ramavtalsleverantören rätt att månadsvis i efterskott fakturera
för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk
fakturering.

Ramavtalsleverantörens rätt till betalning för Upphandlingsföremålet förfaller om Ramavtalsleverantören
inte fakturerat för Upphandlingsföremålet ifråga senast tolv (12) månader efter att Ramavtalsleverantören
haft rätt att fakturera enligt ovan.

Om inte annat framgår av Ramavtalet ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören.

Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Om inte annat framgår av
Kontraktet ska fakturan skickas i ett format som framgår av avsnitt E-handel.

Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte.

7.10.2 Fakturans innehåll
En faktura ska minst innehålla följande uppgifter:

1. Fakturadatum och fakturanummer
2. Ramavtalsleverantörens och Avropsberättigads namn och adress
3. Avropsberättigads orderreferens och/eller beställarreferens
4. Ramavtalsleverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt, VAT-nummer
5. Omfattning och detaljerad specifikation över levererade Upphandlingsföremål
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6. Detaljerad specifikation över kostnader i SEK exklusive mervärdesskatt per levererat
Upphandlingsföremål

7. Datum då Upphandlingsföremålet fullgjorts (omsatts)
8. Tillämpad mervärdesskattesats
9. Det mervärdesskattebelopp som ska betalas

10. Totalsumma i SEK exklusive mervärdesskatt
11. Totalsumma i SEK inklusive mervärdesskatt

Om periodisk fakturering tillämpas ska faktureringsobjektet (eller motsvarande referens) anges på
fakturan. Ramavtalsleverantören ska skicka samlingsfakturor om Parterna kommer överens om det.
Periodiska fakturor med abonnemang och motsvarande ska vid behov kunna separeras från eventuell
övrig fakturering.

Avropsberättigad har rätt att bestrida fakturor som är felaktiga, exempelvis med anledning av att
specifikation saknas, och kräva rättelse av Ramavtalsleverantören.

7.10.3 Betalning
Betalning sker senast 30 dagar efter godkänd faktura.

För det fall Avropsberättigad helt eller till någon del inte anser sig vara betalningsskyldig enligt fakturan,
har Avropsberättigad rätt att hålla inne det omstridda beloppet. För det fall Parterna är överens om viss
del eller vissa delar av det fakturerade beloppet ska Avropsberättigad betala det beloppet.
Avropsberättigad har dock rätt att hålla inne betalning till den del Avropsberättigad har motkrav
avseende vite, skadestånd eller liknande från Ramavtalsleverantören enligt Kontraktet.

Avropsberättigads betalning av faktura befriar inte Ramavtalsleverantören från ansvar för Fel enligt
avsnitt Ansvar vid Fel eller annat avtalsbrott.

7.10.4 Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt att begära dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) på fakturerat ostridigt belopp. Ränta regleras på begäran av Ramavtalsleverantören på
nästkommande faktura. Avropsberättigad har på motsvarande sätt rätt till dröjsmålsränta i det fall
Ramavtalsleverantören är försenad att betala viten, skadestånd eller liknande.

7.11 Sekretess och konfidentiell information
Ramavtalsleverantören är skyldig att följa den sekretess som är bruklig inom branschen samt
tillämpliga delar av offentlighets och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Parterna förbinder sig att inte
röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som Part tar del av genom tillkomsten
eller fullgörande av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören får endast använda sekretessbelagd eller konfidentiell information i syfte att
fullgöra Kontraktet. Med konfidentiell information avses information av teknisk, kommersiell eller annan
art som till sin natur skäligen bör, eller av Avropsberättigad angetts vara, hemlig samt information som
är sekretessbelagd enligt OSL eller annan tillämplig lag.

Ramavtalsleverantören åtar sig att inte utan Avropsberättigads skriftliga godkännande ge tredje part
tillgång till sekretessbelagd eller konfidentiell information, som Ramavtalsleverantören fått från
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Avropsberättigad eller från annan i samband med fullgörandet av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtlig personal som medverkar till att fullgöra Kontraktet följer
relevanta bestämmelser om sekretess enligt Kontraktet samt vad som i övrigt framgår av gällande rätt
avseende sekretess och konfidentiell information.

Ramavtalsleverantören kan begära att information som tillhandahålls av denne ska anses utgöra
Ramavtalsleverantörens konfidentiella information. Avropsberättigad är i regel ett offentligt organ som är
skyldig att följa bestämmelser om handlingars offentlighet och sekretess. Vid en begäran om
utlämnande av allmän handling kommer en sedvanlig sekretessbedömning att ske i enlighet med OSL.
Avropsberättigad kan därför inte i alla lägen tillmötesgå Ramavtalsleverantörens begäran avseende
sekretess. I det fall Avropsberättigad inte är skyldig att följa bestämmelser om handlingars offentlighet
och sekretess, åtar sig Avropsberättigad att inte röja Ramavtalsleverantörens konfidentiella information.

Om inte annat framgår av Kontraktet gäller förbud mot röjande av Avropsberättigads konfidentiella
information under Kontraktstiden samt under fem (5) år efter att Kontraktet har upphört. När det gäller
uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag gäller sekretessen under den tid som anges i lagen.

7.12 Samverkan

7.12.1 Lojalitets- och informationsplikt
Respektive Part ska på ett lojalt sätt utöva sina rättigheter respektive fullgöra sina skyldigheter enligt
Kontraktet. Det innebär bland annat att respektive Part kontinuerligt ska informera varandra om
händelser eller andra sakförhållanden som kan komma att påverka motparten eller fullgörandet av
Kontraktet. Vidare innebär det att Parterna ska samverka i den utsträckning som skäligen krävs för att
Ramavtalsleverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Kontraktet med tillbörlig omsorg.

Ramavtalsleverantören ska under Kontraktstiden inte vara beroende av eller ha ekonomiska eller andra
intressen som kan påverka Ramavtalsleverantörens objektivitet i förhållande till Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören ska, om denne misstänker att tillhandahållandet av Upphandlingsföremålet kan
komma att stå i konflikt med annat intresse, genast informera Avropsberättigad om detta och avvakta
Avropsberättigads instruktioner.

Vid händelse som riskerar orsaka Avropsberättigad skada, ska Ramavtalsleverantören vidta nödvändiga
åtgärder för att minimera sådan skada.

7.12.2 Möten
Parterna ska vid behov träffas för uppföljning av Kontraktet. Avropsberättigad kallar till dessa möten.
Vardera Part står sina egna kostnader i samband med aktuella möten.

Avropsberättigad får begära att Ramavtalsleverantören ska delta på mötena på distans.

7.12.3 Information om och marknadsföring av Kontraktet
Ramavtalsleverantören, samt av denne anlitad Underleverantör, har inte rätt att hänvisa till
Avropsberättigad i marknadsföring utan Avropsberättigads godkännande i förväg. Avropsberättigads
logotyp eller liknande får endast användas i enlighet med instruktioner från Avropsberättigad.
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7.13 Underleverantör
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.

Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och villkor i Ramavtalet
och Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremål som Underleverantör ska utföra.

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 Kontraktet.

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.

7.14 Säkerhet och säkerhetsskyddsavtal
Ramavtalsleverantören ska följa de krav och villkor för säkerhet, såsom informationssäkerhet, it-
säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet, som Avropsberättigad bestämmer samt se till att
samtlig personal som direkt medverkar till att fullgöra Kontraktet följer dessa krav och villkor.

I det fall Avrop enligt Avropsberättigad omfattas av säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen
(2018:585), ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag följas. Ramavtalsleverantören och berörda
Underleverantörer ska på begäran ingå säkerhetsskyddsavtal med Avropsberättigad på den nivå och
enligt de villkor som Avropsberättigad bestämmer. I sådana fall är Kontraktets giltighet villkorat av att ett
gällande säkerhetsskyddsavtal föreligger mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören.

Ramavtalsleverantören har inte rätt till ersättning i det fall Avropsberättigad säger upp Kontraktet till följd
av att gällande säkerhetsskyddsavtal saknas. Säkerhetsskyddsavtalet ska inte omfatta affärsmässiga
villkor såsom avgifter, viten, betalning och liknande.

7.15 Behandling av personuppgifter
I det fall Ramavtalsleverantörens tillhandahållande av Upphandlingsföremål innefattar behandling av
personuppgifter ska behandlingen följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
(dataskyddsförordningen) med tillhörande genomförandeförfattningar. Ramavtalsleverantören ska vidta
erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas
inom ramen för det ingångna Kontraktet.

Ramavtalsleverantören är personuppgiftsbiträde om denne behandlar personuppgifter för
Avropsberättigads räkning och Avropsberättigad är i sådana fall personuppgiftsansvarig. Om
Ramavtalsleverantören eller dess Underleverantörer behandlar personuppgifter för Avropsberättigads
räkning, ska ett skriftligt Personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

7.16 Uppföljning
Avropsberättigad har rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören uppfyller alla krav och villkor som
framgår av Kontraktet. Det innebär bland annat att Avropsberättigad har rätt att kontrollera att
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Ramavtalsleverantören uppfyller krav, tilldelningskriterier och villkor som Ramavtalsleverantören
uppfyllde vid anbudsutvärderingen och att Ramavtalsleverantören fullgör sina åtaganden. Ytterligare rätt
till uppföljning kan framgå av eventuellt säkerhetsskyddsavtal. Vid uppföljning har Avropsberättigad rätt
att anlita en extern part för genomförandet. Avisering om uppföljning ska normalt göras senast två (2)
veckor före uppföljningens genomförande.

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla, för egen del samt för Underleverantörer, uppgifter
och handlingar som Avropsberättigad skäligen behöver för att genomföra uppföljning i den utsträckning
som krävs och som inte står i strid med gällande rätt eller tillämpliga börsregler.

Vid uppföljning svarar respektive Part för sina egna kostnader under förutsättning att uppföljningen inte
visar att Ramavtalsleverantören gjort sig skyldig till vitesgrundande avtalsbrott. I det fallet står
Ramavtalsleverantören för Avropsberättigads kostnader för uppföljningen. Ramavtalsleverantörens (och
Underleverantörens) skyldighet att svara för sina egna kostnader för uppföljning ska dock normalt vara
begränsad till högst en (1) gång per år.

7.17 Förlust av nycklar/inpasseringskort och falsklarm
Ramavtalsleverantören ska stå för de kostnader som uppstår för Avropsberättigad vid
Ramavtalsleverantörens förlust av kvitterade nycklar, inpasseringskort, inklusive kostnader för låsbyte.
Ramavtalsleverantören ska även stå för de kostnader som uppstår för Avropsberättigad vid brand- eller
inbrottslarm som obefogat utlöses av Ramavtalsleverantörens personal.

7.18 Avtalsbrott och påföljder

7.18.1 Ansvar vid Försening

7.18.1.1 Vad som avses med Försening
Med Försening avses att 

1. Upphandlingsföremål inte levererats inom avtalade tidsramar, såsom avtalad startdag eller
avtalad dag för leverans av Upphandlingsföremål, eller utförande av Upphandlingsföremål vid
regelbundet angivna tidpunkter,

2. Upphandlingsföremål om någon tid enligt punkten 1 inte har avtalats, inte levererats inom den tid
som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för Upphandlingsföremål av samma art och
omfattning, eller

3. det är uppenbart att avtalsenlig leverans inte föreligger och avvikelsen är av betydelse för
Avropsberättigad.

Ramavtalsleverantören ansvarar inte för Försening i det fall Ramavtalsleverantören kan visa att
Förseningen beror på förhållanden som Avropsberättigad ansvarar för. Ramavtalsleverantören har i
sådant fall rätt till nödvändig förlängning av leveranstiden samt ersättning för skäliga, styrkta och direkta
merkostnader. 

7.18.1.2 Meddelandeskyldighet vid misstanke om Försening
Ramavtalsleverantören ska utan fördröjning skriftligen informera Avropsberättigad om
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Ramavtalsleverantören känner till eller borde ha känt till att Försening föreligger eller kan komma att
föreligga. Ramavtalsleverantören ska ange anledningen till Förseningen samt om möjligt ange en ny
tidpunkt då utförandet av Kontraktet beräknas kunna ske. Ramavtalsleverantören ska vidta alla skäliga
åtgärder för att motverka och begränsa Försening.

Avropsberättigad ska utan fördröjning skriftligen meddela Ramavtalsleverantören om Avropsberättigad
misstänker att Försening kommer att föreligga.

7.18.1.3 Ersättning vid Försening
Om Ramavtalsleverantören inte utfört uppdraget inom avtalad tid ska Ramavtalsleverantören ersätta
Avropsberättigad för direkta och skäliga kostnader som denne haft på grund av Förseningen.

Ersättningen är begränsad till ett belopp motsvarande det för Upphandlingsföremålet avtalade priset.

Om Ramavtalsleverantören kan visa att Förseningen inte beror på fel eller försummelse
från Ramavtalsleverantörens sida föreligger inte ovan angivna ersättningsskyldighet.

I det fall maximal ersättning uppnåtts, eller Förseningen annars är av väsentlig betydelse för
Avropsberättigad, har Avropsberättigad rätt att skriftligen säga upp hela eller delar av Kontraktet enligt
avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt. 

Avropsberättigad förlorar rätten till ersättning om begäran inte sker skriftligen inom 30 dagar efter att
Avropsberättigad fått kännedom om Förseningen.

7.18.2 Ansvar vid Fel

7.18.2.1 Vad som avses med Fel
Med Fel avses att Tjänsten eller Resultatet avviker från kraven eller villkoren i Kontraktet eller
Ramavtalet.

Ramavtalsleverantören ansvarar inte för Fel i det fall Ramavtalsleverantören kan visa att Felet beror på
förhållanden som Avropsberättigad ansvarar för.

7.18.2.2 Reklamation och avhjälpande av Fel
Avropsberättigad får göra gällande ett Fel om Ramavtalsleverantören skriftligen meddelas inom skälig
tid från det att Felet upptäckts eller borde ha upptäckts (reklamation). Reklamation som lämnas inom
30 Arbetsdagar efter det att Avropsberättigad upptäckt Felet anses ha lämnats inom skälig tid.
Underlåtenheten att reklamera ett Fel ska inte medföra att Avropsberättigad förlorar rätten att senare
begära en strikt tillämpning enligt Kontraktets ordalydelse.

Efter det att Ramavtalsleverantören tagit emot reklamation från Avropsberättigad ska
Ramavtalsleverantören avhjälpa Felet, exempelvis genom att utföra omleverans.

Ramavtalsleverantören ska avhjälpa Felet skyndsamt. Om Ramavtalsleverantören inte kan avhjälpa
Felet skyndsamt ska Avropsberättigad skriftligen ge Ramavtalsleverantören en skälig frist för
avhjälpande. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har Avropsberättigad rätt att avhjälpa Felet på
Ramavtalsleverantörens bekostnad och begära prisavdrag enligt avsnitt Prisavdrag vid Fel eller säga
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upp Kontraktet enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att avhjälpa Felet om det med hänsyn till omständigheterna inte
skäligen kan krävas att Avropsberättigad ska avvakta avhjälpande från Ramavtalsleverantörens sida. I
det fallet har Avropsberättigad rätt att avhjälpa Felet på Ramavtalsleverantörens bekostnad och begära
prisavdrag enligt avsnitt Prisavdrag vid Fel eller säga upp Kontraktet enligt avsnitt Avropsberättigads
uppsägningsrätt.

Avropsberättigads godkännande av Ramavtalsleverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte
Ramavtalsleverantören från ansvar för Fel.

7.18.2.3 Prisavdrag vid Fel
Om Avropsberättigad inte säger upp hela Kontraktet till följd av Fel har Avropsberättigad rätt till
prisavdrag. Rätt till prisavdrag föreligger i de fall avhjälpande av Felet inte är möjlig eller inte kan
förväntas försätta Avropsberättigad i samma situation som om Felet inte förelegat. Prisavdraget ska
utgöra skillnaden i värde mellan avtalsenlig och avtalsstridig prestation vid tiden för prestationen. I det
fall Ramavtalsleverantören inte avhjälper Felet inom skälig tid, har Avropsberättigad även rätt till
ersättning enligt avsnitt Ersättning vid Försening.

7.18.2.4 Fel som utgör väsentligt avtalsbrott
Utgör Felet ett väsentligt avtalsbrott har Avropsberättigad rätt att skriftligen säga upp Kontraktet enligt
avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt.

7.18.3 Ansvar vid övriga avtalsbrott
Avtalsbrott föreligger om Part brister i att uppfylla sina åtaganden som följer av Ramavtalet eller
Kontraktet. Part ska inom skälig tid lämna skriftligt meddelande till motparten om att avtalsbrott
föreligger. Bristen ska rättas skyndsamt om inte Parterna kommer överens om annat.

Underlåter Part att meddela motparten om ett avtalsbrott ska det inte medföra att Part förlorar rätten att
senare begära en strikt tillämpning enligt Kontraktets ordalydelse.

7.18.4 Ramavtalsleverantörens vitesgrundande avtalsbrott
Avropsberättigad kan bestämma att vite ska utgå om Ramavtalsleverantören bryter mot krav eller villkor
i Kontraktet om Ramavtalsleverantören

1. inte rättar bristen inom 25 Arbetsdagar från Avropsberättigads skriftliga begäran om rättelse.
2. vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader brister i åtagande enligt Kontraktet,

oaktat om bristen rättats eller inte, eller om varje enskilt avtalsbrott är väsentligt, eller
3. vid upprepade tillfällen på ett systematiskt sätt brutit mot Kontraktet.

Vitets storlek uppgår till 25 000 SEK och utgår per påbörjad vecka som bristen kvarstår. Vite ska högst
uppgå till 100 000 SEK. Om bristen inte kan åtgärdas utgår maximalt vite och det anses utgöra ett
väsentligt avtalsbrott som kan resultera i påföljder enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt. Kan
bristen åtgärdas, men är kvar efter fyra (4) veckor anses det utgöra ett väsentligt avtalsbrott som kan
resultera i påföljder enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt. 
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Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning kan Avropsberättigad i Avropsförfrågan välja att ändra
villkoren i detta avsnitt. 

7.18.5 Skadestånd
Part har rätt till skadestånd till följd av motpartens avtalsbrott. Eventuella prisavdrag och viten ska
avräknas från skadestånd.

Avropsberättigads uttryckliga eller underförstådda godkännande av Upphandlingsföremål eller avstående
från att göra gällande en viss påföljd befriar inte Ramavtalsleverantören från skadeståndsskyldighet.

Parts skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, och omfattar således inte utebliven vinst,
utebliven besparing eller annan indirekt skada. Parts totala skadeståndsansvar är begränsat till det
högre av:

1. 50 procent av Kontraktets faktiska, eller i tillämpliga fall uppskattade värde enligt LOU, och
2. ett (1) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning kan Avropsberättigad i Avropsförfrågan välja att ändra
villkoren i punkterna 1 och 2.

Ansvarsbegränsningarna gäller inte för Ramavtalsleverantörens ersättningsskyldighet till följd av krav
från tredje part avseende intrång i immateriella rättigheter. Vidare gäller inte ansvarsbegränsningarna vid
avtalsbrott enligt avsnitten Sekretess och konfidentiell information, Säkerhet och
säkerhetsskyddsavtal och Behandling av personuppgifter samt vid person‑ eller sakskada.
Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller vid uppsåt eller grov oaktsamhet.

7.18.6 Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)
Om Part förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Ramavtalet av omständighet utanför Partens
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid Ramavtalets
ingående och vars följder Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är avtalsbrottet
ursäktligt (så kallad force majeure). Med ursäktligt avtalsbrott avses exempelvis men inte uteslutande
krig, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, beslag, uppror, upplopp och brand. Avtalsbrottet är ursäktligt
under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för Partens möjligheter att
fullgöra sitt åtagande enligt Ramavtalet. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under
längre tid än 90 dagar på grund av sådan angiven omständighet, har motparten rätt att säga upp
Ramavtalet utan ersättningsskyldighet.

För att Part ska ha rätt att göra gällande ursäktligt avtalsbrott ska Part, när denne får kännedom eller
borde ha fått kännedom om sådan omständighet, omedelbart skriftligen underrätta motparten om
hindret och hur det påverkar möjligheten att fullgöra åtagandet enligt Ramavtalet.

7.18.7 Avropsberättigads uppsägningsrätt
Avropsberättigad har rätt att säga upp hela eller delar av Kontraktet om

1. Ramavtalsleverantören gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott,
2. Ramavtalsleverantören ska betala maximal ersättning eller Förseningen är av väsentlig betydelse

för Avropsberättigad enligt avsnitt Ersättning vid Försening,
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3. det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i Avropssvaret eller på annat
sätt i samband med Avropet och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömning
av tilldelning av Kontraktet,

4. Ramavtalsleverantören inte uppfyller de krav eller villkor som ställts i Ramavtalet, Avropsförfrågan
eller de tilldelningskriterier som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid anbudsutvärderingen och
denna brist har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Kontraktet,

5. det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i samband med den
upphandling som föregått tecknandet av Ramavtalet utan att Kammarkollegiet sagt upp
Ramavtalet,

6. Kammarkollegiet har sagt upp Ramavtalet till följd av att Ramavtalsleverantören gjort sig skyldig
till ett väsentligt avtalsbrott enligt Ramavtalet,

7. Ramavtalsleverantören i övrigt agerar på ett sådant sätt att det, hänförligt till relevanta delar av
Kontraktets fullgörande, ur allmänhetens synvinkel, skulle vara stötande för Avropsberättigad att
fullfölja Kontraktet,

8. Ramavtalsleverantören befinner sig i någon av de situationer som framgår av 13 kap. 1–3 §§
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU),

9. Ramavtalet eller Kontraktet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–
14 §§ LOU,

10. Avropsberättigads behov av Upphandlingsföremålet väsentligen ändras på grund av
organisatoriska förändringar som initierats av annan än Avropsberättigads ledning, eller

11. Europeiska unionens domstol finner att Sverige allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt
fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller LOU-direktivet enligt 17 kap. 17 §
punkten 3 LOU.

Uppsägning ska ske skriftligen. Avropsberättigad avgör om uppsägning sker med omedelbar verkan
eller vid en senare tidpunkt. Om uppsägning sker vid en senare tidpunkt ska tidpunkten vara skälig med
hänsyn till Avropsberättigads behov av avvecklings- och etableringsåtgärder. Avropsberättigad avgör
om det förtida upphörandet ska innebära återgång av Avropsberättigads respektive
Ramavtalsleverantörens prestationer med avräkning för den nytta Avropsberättigad haft av
Upphandlingsföremålet, eller om det förtida upphörandet endast ska ha framåtriktad effekt.
Uppsägningsrätt enligt detta avsnitt gäller oavsett om bristen rättats eller inte. Avropsberättigad är inte
skyldig att utge ersättning vid uppsägning enligt detta avsnitt. Ramavtalsleverantören är skyldig att
ersätta de direkta skador som Avropsberättigad lider till följd av uppsägning enligt punkterna 1-9 i detta
avsnitt.

7.18.8 Ramavtalsleverantörens uppsägningsrätt
Ramavtalsleverantören har rätt att säga upp hela Kontraktet om Avropsberättigad gör sig skyldig till ett
väsentligt avtalsbrott och inte Avropsberättigad inom 30 kalenderdagar efter skriftlig begäran av
Ramavtalsleverantören har vidtagit rättelse. Väsentligt avtalsbrott av Avropsberättigad ska anses
innefatta att Avropsberättigad vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader i väsentlig
utsträckning brister i sina åtaganden enligt Kontraktet, oavsett om bristen åtgärdats eller inte.
Uppsägning ska ske skriftligen.

7.18.9 Kontraktets förtida upphörande av annan anledning
Kontraktet upphör med omedelbar verkan om Kontraktet har förklarats ogiltigt enligt en lagakraftvunnen
dom. Ramavtalsleverantören har inte rätt till skadestånd med anledning av ett sådant upphörande om
inte annat framgår av tvingande rätt.
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Parterna kan komma överens om att Kontraktet ska upphöra i förtid.

7.19 Ändringar av Kontraktet

7.19.1 Ändringar och tillägg
Ändringar i eller tillägg till Kontraktet kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan behöriga
företrädare för båda Parter.

I det fall Avropsberättigad begär ändring av Kontraktet ska Ramavtalsleverantören utan dröjsmål
meddela Avropsberättigad vilken eventuell påverkan Avropsberättigads ändringsbegäran får på avtalat
pris, tidplan och andra relevanta omständigheter, varefter Avropsberättigad ska meddela
Ramavtalsleverantören om justering av villkoren i Kontraktet i relevant avseende accepteras. Ändring av
pris till följd av begärd ändring enligt detta avsnitt ska vara till självkostnadspris med ett påslag om tio
(10) procent. Avropsberättigad kan i Avropsförfrågan välja att ändra villkoren i detta stycke.

Ramavtalsleverantören har endast rätt till ersättning för merarbete i samband med Avropsberättigads
ändringsbegäran om detta särskilt avtalats och skriftligen godkänts av Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören ska informera Avropsberättigad om någon relevant del inte omfattas av
ändringsbegäran och därmed inte omfattas av avtalat pris.

Ändringar och tillägg till Kontrakt som inte är tillåtna enligt LOU är ogiltiga, men de påverkar inte
Kontraktets giltighet i övrigt.

7.19.2 Ändring av Underleverantör
Ändring, det vill säga tillägg, byte eller borttagande, av Underleverantör kan endast ske efter skriftligt
godkännande av Avropsberättigad. Till ansökan om att ändra Underleverantör ska bifogas uppgifter och
handlingar som visar att Underleverantören uppfyller relevanta krav och villkor.

7.19.3 Avbeställning av Upphandlingsföremål
Avropsberättigad har rätt att vid var tid under Kontraktstid, kostnadsfritt avbeställa hela eller delar av
återstående Upphandlingsföremål med fjorton (14) dagars skriftligt föregående varsel. Ersättning som
Avropsberättigad i ett sådant fall ska erlägga till Ramavtalsleverantör är begränsad till ersättning för
upparbetat arvode och ersättningsbara faktiska kostnader fram till och med att Kontraktet upphör efter
14-dagarsfristens utgång. Ersättning ska inte överskrida 10 % av det avtalade priset för den del av
Upphandlingsföremålet som avbeställs. Ramavtalsleverantör är därutöver inte berättigad till någon
ytterligare ersättning till följd av avbeställning eller Kontraktets upphörande.

Om Upphandlingsföremålet avbeställs sedan det påbörjats har Ramavtalsleverantören rätt till full
ersättning för den del av Upphandlingsföremålet som har utförts.

7.19.4 Avropsberättigads rätt till överlåtelse av Kontraktet
Avropsberättigad har rätt att överlåta Kontraktet helt eller delvis till en annan organisation.
Avropsberättigads meddelande om överlåtelse av Kontraktet ska skickas till Ramavtalsleverantören
senast tre (3) månader före det planerade datumet för överlåtelsen.
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7.19.5 Ramavtalsleverantörens rätt till överlåtelse av Kontraktet
Vid byte av Ramavtalsleverantör ska befintlig Ramavtalsleverantör begära skriftligt godkännande från
Avropsberättigad innan bytet sker. Med byte avses samtliga ändringar av juridisk eller fysisk person
genom exempelvis överlåtelse, fusion, företagsomstruktureringar, uppköp, sammanslagningar, förvärv
eller insolvens.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att utan Avropsberättigads skriftliga godkännande i förväg, helt eller
delvis, överlåta rättigheter (exempelvis fordringar) eller skyldigheter enligt Kontraktet till annan juridisk
eller fysisk person.

Avropsberättigad kan komma att begära in handlingar för att bedöma om bytet ska godtas eller inte.
Avropsberättigad är inte skyldig att godkänna ett byte av Ramavtalsleverantör.

7.20 Tillämplig lag och tvistelösning
Rättigheter och skyldigheter enligt Kontraktet regleras av svensk rätt med undantag av dess
lagvalsregler.

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Kontraktet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden, som inte kan lösas av Parterna gemensamt, ska avgöras av svensk allmän domstol
där Avropsberättigad har sitt säte.
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8. Avropsrutin

8.1 Avropsformer
Avrop från ramavtalet sker genom rangordning enligt 7 kap. 6 § LOU  (med samtliga villkor fastställda i
ramavtalet) eller avropsförfrågan genom förnyad konkurrenssättning (med samtliga villkor ej fastställda i
ramavtalet), enligt 7 kap. 9 § LOU beroende på värdet på avropet samt avropsberättigades behov.

8.2 Rangordning

8.2.1 Förutsättningar för rangordning
Avropsberättigade ska använda sig av rangordning om:

Värdet av flyttuppdraget uppgår till maximalt 100 000 SEK och
värdet av flytt av speciellt tunga föremål* (i de fall det ingår i avropet) uppgår till maximalt tio (10)
procent av flyttuppdragets totala värde.  

*Föremål som väger mer än 700 kg.

8.2.2 Avrop med rangordning
Avropsberättigad genomför avrop genom att i första hand kontakta den ramavtalsleverantör som har
plats ett (1) i rangordningen i det ramavtalsområde (län) flyttuppdraget utgår ifrån. Avropet kan avse
behoven för en tidsperiod eller ett enstaka uppdrag.

Av avropsberättigades avropsförfrågan framgår vad som ska utföras.

I avropsförfrågan kan till exempel följande ingå:

Avropsberättigades kontaktperson och kontaktuppgifter
Avropsberättigades referens-id i Avropsförfrågan
Omfattning av tjänstens innehåll
Omfattning av inventarier, lokalytor och biutrymmen i de lokaler som omfattas av flyttuppdraget
Tillfart till lastnings- och lossningsadresser samt förekomst av fungerande hiss och dess
lastförmåga och dimensioner
Information om särskilt tunga eller utrymmeskrävande föremål såsom kassaskåp, tyngre
maskininventarier eller dylikt, och vid behov lämna uppgift om vikt och tyngdpunkt
Flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller flyttmaterial
Information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål

Ramavtalsleverantören ska, om inte Avropsberättigade lämnat tillräckliga uppgifter vid Avrop, begära in
uppgifter om flyttuppdragets omfattning för att på så sätt kunna anpassa insatsen.

I de fall någon av nedan omständigheter a-c är tillämpliga har Avropsberättigad rätt att avvika från
avropsordningen och kontakta nästkommande Ramavtalsleverantör i rangordningen.
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a. Om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropsförfrågan alternativt inte skickat in Avropssvar
i tid,

b. Om Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera enligt de premisser som gäller för
Avropet eller har andra godtagbara skäl att avböja Avrop, eller

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

8.2.3 Avropsbekräftelse med rangordning
Ramavtalsleverantören ska senast inom två (2) arbetsdagar översända skriftlig avropsbekräftelse till
Avropsberättigad, via e-post eller Avropsberättigads leverantörsportal, i vilken det framgår huruvida
Ramavtalsleverantören kan åta sig uppdraget eller inte. Om Ramavtalsleverantören bekräftar Avropet
(dvs. åtar sig uppdraget) ska Avropsbekräftelsen minst innehålla följande information:

den Avropsberättigades referens-id på flyttuppdraget
om flyttuppdraget kan utföras enligt Avropsberättigades avropsförfrågan
tidpunkt/er för flyttuppdragets genomförande
tidsplan (start- och slutdatum för flyttuppdraget)
erforderliga resurser för att kunna genomföra flyttuppdraget (antal personer, typ av fordon,
utrustning)
antal timmar som avropet/uppdraget kommer att omfatta (om så efterfrågas av Avropsberättigad) 
totalpris för flyttuppdraget i enlighet med Ramavtalets priser (om så efterfrågas av
Avropsberättigad)

Av Avropsbekräftelse ska framgå huruvida Ramavtalsleverantören kan utföra flyttuppdraget i enlighet
med de premisser som angetts enligt ovan och i Avropet. Om så inte sker äger Avropsberättigad rätt att
tillfråga nästa Ramavtalsleverantör i rangordningen.

8.3 Förnyad konkurrensutsättning

8.3.1 Förutsättningar för förnyad konkurrensutsättning
Avropsberättigade ska använda sig av förnyad konkurrenssättning om:

Värdet av flyttuppdraget överstiger 100 000 SEK eller
värdet av flytt av speciellt tunga föremål* (i de fall det ingår i avropet) uppgår till mer än tio (10)
procent av flyttuppdragets totala värde.  

*Föremål som väger mer än 700 kg.

8.3.2 Avrop med förnyad konkurrensutsättning
Avropsberättigad genomför Avrop genom att upprätta en Avropsförfrågan och inbjuda samtliga
Ramavtalsleverantörer, i det ramavtalsområde (län) flyttuppdraget utgår ifrån, att lämna Avropssvar i
enlighet med de villkor som Avropsberättigad anger.

Tilldelning sker utifrån ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret baserat på pris. Andra
utvärderingskriterier än pris är därmed inte möjliga att beakta.
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Avropsberättigad kan, utöver de krav som ställts i upphandlingen, ställa krav i enlighet med avsnitt Krav
vid förnyad konkurrensutsättning och vid behov precisera avtalsvillkoren och komplettera med andra
krav och villkor än vad som angetts i upphandlingen.

Avropsberättigad ska ange en skälig tidsfrist för att lämna Avropssvar. Tidsfristen ska fastställas med
hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som behövs för att lämna
Avropssvar.

8.3.3 Krav vid förnyad konkurrensutsättning
Vi förnyad konkurrensutsättning preciserar Avropsberättigad sina krav och behov. Den förnyade
konkurrensutsättningen kan avse behoven för en tidsperiod eller ett enstaka uppdrag.

Följande lista av punkter är exempel på krav som Avropsberättigade kan tillämpa vid förnyad
konkurrensutsättning, utöver de krav som ställts i ramavtalsupphandlingen.

Nedan följer exempel på krav som kan ställas vid avrop med förnyad konkurrensutsättning.

Leveranstid
Krav kan ställas avseende när flytten ska genomföras.

Miljö
Krav kan ställas på beräkning av totalt koldioxidutsläpp enligt fordonens specifikationer och ett angivet
antal kilometer mellan flyttobjekten och adress som Ramavtalsleverantören/Underleverantören utgår
från.

8.3.4 Pris vid förnyad konkurrensutsättning
Vid förnyad konkurrensutsättning kan pris begäras in och utvärderas enligt alternativen nedan:

Lägsta pris för ett helt uppdrag, förutsatt att Avropsberättigade tydligt har specificerat omfattningen
och innehållet av uppdraget.
Lägsta pris per timme och tjänst (löpande räkning).

8.3.5 Avropssvar med förnyad konkurrensutsättning
Ramavtalsleverantör som vid Avropstillfället inte kan leverera efterfrågad tjänst är ändå skyldig att svara
på avropsförfrågan och ange skäl till varför denne inte kan leverera.

Avropssvaren ska vara skriftliga. Avropsberättigad får ta del av avropssvaret först när angiven svarstid
har löpt ut.

Kontraktet ska tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det för Avropsberättigad bästa
avropssvaret på grundval av lägst pris.

Avropsberättigad ska snarast möjligt skriftligen meddela de Ramavtalsleverantörer som deltagit i den
förnyade konkurrensutsättningen om beslut om tilldelning av kontrakt och redovisa skälen för beslutet. 

Vid Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa.
Avropsberättigad kan dock frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget kontrakt ska
kunna ogiltigförklaras i ett senare skede. I det fall Avropsberättigad väljer att beakta den frivilliga
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avtalsspärren ska detta framgå i tilldelningsbeslutet.

8.4 Kontrakt
I och med att Avrop sker upprättas Kontrakt mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören
avseende de tjänster som ska levereras. Bilaga Allmänna villkor innehåller bestämmelser som ska
gälla för det enskilda Avropet/Kontraktet.
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9. Blekinge län

9.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Blekinge län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Blekinge län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Blekinge län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Blekinge län   2%
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10. Dalarnas län

10.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se
kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Dalarnas län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Dalarnas län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Dalarnas län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Dalarnas län   2%
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11. Gotlands län

11.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Gotlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Gotlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Gotlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Gotlands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 120/138



12. Gävleborgs län

12.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Gävleborgs län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Gävleborgs län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Gävleborgs län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Gävleborgs län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 121/138



13. Hallands län

13.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Hallands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Hallands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Hallands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Hallands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 122/138



14. Jämtlands län

14.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Jämtlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Jämtlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Jämtlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Jämtlands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 123/138



15. Jönköpings län

15.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Jönköpings län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Jönköpings län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Jönköpings län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Jönköpings län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 124/138



16. Kalmar län

16.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Kalmar län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Kalmar län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Kalmar län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Kalmar län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 125/138



17. Kronobergs län

17.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Kronobergs län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Kronobergs län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Kronobergs län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Kronobergs län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 126/138



18. Norrbottens län

18.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Norrbottens län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Norrbottens län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Norrbottens län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Norrbottens län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 127/138



19. Skåne län

19.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Skåne län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Skåne län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Skåne län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Skåne län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 128/138



20. Stockholms län

20.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Stockholms län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Stockholms län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Stockholms län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Stockholms län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 129/138



21. Södermanlands län

21.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Södermanlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive
förare

Prisfält

Södermanlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Södermanlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Södermanlands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 130/138



22. Uppsala län

22.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Uppsala län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Uppsala län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Uppsala län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Uppsala län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 131/138



23. Värmlands län

23.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Värmlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Värmlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Värmlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Värmlands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 132/138



24. Västerbottens län

24.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Västerbottens län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive
förare

Prisfält

Västerbottens län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Västerbottens län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Västerbottens län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020

Sida 133/138



25. Västernorrlands län

25.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Västernorrlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive
förare

Prisfält

Västernorrlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Västernorrlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Västernorrlands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020
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26. Västmanlands län

26.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Västmanlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive
förare

Prisfält

Västmanlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Västmanlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Västmanlands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020
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27. Västra Götalands län

27.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Västra Götalands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive
förare

Prisfält

Västra Götalands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Västra Götalands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Västra Götalands län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020
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28. Örebro län

28.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Örebro län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive förare

Prisfält
Örebro län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Örebro län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Örebro län   2%

Flyttjänster 23.3-10523-2020
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29. Östergötlands län

29.1 Anbudspris
I anbudet ska fyra (4) anbudspriser lämnas: 

1. Timpris för flyttarbetare
2. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare
3. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad
4. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Anbudspriset "Timpris för flyttarbetare" ligger till grund för "timpris för arbetsledare", se kapitel
Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid rangordning.

Anbudspriset "Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inkl. förare" ligger till grund för "timpris för
flyttfordon över 3,5 ton, inklusive förare", se kapitel Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt Priser vid
rangordning.

Samtliga anbudspriser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Anbudspriser anges med maximalt två (2) decimaler. Om anbudspriser är angivna med fler än två (2)
decimaler kommer Kammarkollegiet att avrunda anbudspriserna till två (2) decimaler.

a. Timpris för flyttarbetare

Prisfält
Östergötlands län   60%

b. Timpris för flyttfordon upp till och med 3,5 ton, inklusive
förare

Prisfält

Östergötlands län   35%

c. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per månad

Prisfält
Östergötlands län   3%

d. Kubikmeterpris för magasinering i varmrum per vecka

Prisfält
Östergötlands län   2%
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