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Snabbguide avseende
ramavtalsområde Säker förvaring
För komplett stöd så rekommenderas den vägledning som finns publicerad på
www.avropa.se.

Vilka delområden och varor ingår?


Säkerhetsskåp
o



Värdeskåp och Stöldskyddsskåp
o



Valvdörrar, valvrum, valvrumsmoduler, säkerhetscontainrar.

Brandskyddande skåp
o



Laptop-skåp, Nyckelsäkerhetsskåp, Vapensäkerhetsskåp, Serversäkerhetsskåp,
Elektroniska nyckel- och förvaringssystem, ”RÖS-skåp”, Förrådscontainrar.

Dokumentskåp, Arkivskåp, Vertikalskåp, Lateralskåp, Datamediaskåp, Hurts
på hjul, Brandbox.

Brandsäkra skåp för farliga ämnen
o

Säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor respektive för gasflaskor.

Prislista samt prislista för övrigt sortiment
Vid upphandlingen användes en varukorg vid utvärderingen. Denna varukorg kallas
prislista. I den prislistan finns ett antal varor att avropa. Priser som anges är de priser som
leverantören offererade i sitt anbud.
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I prislistan för övrigt sortiment har leverantören möjlighet att lägga till fler varor och
tillbehör/inredning än vad som kan erbjudas i prislistan (varukorgen). Varorna som erbjuds
i prislistan för övrigt sortiment har rabatterade priser.
Vid förnyad konkurrensutsättning kan leverantören offerera andra priser än vad som
anges i prislistorna.

Vilken avropsform ska jag välja?
Avrop kan ske enligt två avropsformer:


Rangordning



Förnyad konkurrensutsättning

Avrop sker per delområde.

Rangordning
För ett uppskattat varuvärde av upp t.o.m. 50 000 kr, per avrop, ska tillämpning ske med
rangordning.
Avropsförfrågan ska skickas till den som har plats 1 i rangordningen. Om leverantör
rangordnad nr 1 inte kan leverera kan man kontakta nästkommande leverantör med
rangordning nr 2, osv.

Förnyad konkurrensutsättning
För ett uppskattat varuvärde över 50 000 kr, per avrop, ska tillämpning ske med förnyad
konkurrensutsättning.
Avrop ska ske genom att avropande myndighet upprättar en avropsförfrågan och inbjuder
samtliga ramavtalsleverantörer att lämna avropssvar i enlighet med de villkor och krav
som avropande myndighet anger. Tanken med detta förfarande är att den förnyade
konkurrensen som uppstår vid avropet ska leda till att kontrakt tecknas med en leverantör
som kan erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen eller det lägsta priset.
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Vilka krav kan jag ställa på varan/tjänsten?


Certifikat eller likvärdigt. Krav kan ställas på att certifikat bifogas avropssvaret.



Pris. Krav kan ställas exempelvis på takpris, totalpris eller fraktkostnader.



Leverans. Krav kan ställas på exempelvis leveranstid, leveranssätt eller
leveransdatum.



Produktegenskaper. Krav kan ställas på exempelvis kvalitet, vikt, mått, kulör,
säkerhetsnivå, grade, skyddsnivå, kundanpassning.



Funktion. Krav kan ställas på exempelvis hantering, alternativ utformning,
användarvänlighet, inredning, lås, kundanpassning.



Tjänster. Krav kan ställas på exempelvis installation, inbärning och uppställning på
anvisad plats, montering i byggnadsdel.

Samtliga krav ovan gäller vid förnyad konkurrensutsättning och kraven går att ställa som
ska-krav och/eller bör-krav (där det är relevant) vid förnyad konkurrensutsättning. Det går
att ställa enbart ska-krav och enbart utvärdera pris.

Vilka tjänster är möjliga att avropa?


Inbärning.



Utplacering på angiven plats.



Fast montering i byggnadsdel.



Installation.



Serviceavtal.



Förberedelse för larminstallation.



Förberedelse för installation av passersystem.



Förberedelse för elinstallation.
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Hur ser leveransvillkoren ut?


Leverans ska ske till överenskommen leveransadress och aviserad plats etc.



Leveransavisering ska kunna erbjudas



Leveranstiden är satt till max 25 arbetsdagar om inte annat överenskommits.



Leverantören står för samtliga risker förenade med transporten.



Leverantören ska kunna teckna erforderlig försäkring, fram till och med att varorna
ställts på överenskommen leveransadress och aviserad plats.



Avropsberättigad ska även ha rätt att få varan inburen/installerad/monterad.



Tidpunkt för inbärning, eventuell montering och utplacering sker efter
överenskommelse.



Leverantören har rätt att debitera självkostnadspris för samtliga kostnader förenade
med leverans, inbärning/installation/montering och eventuella transportförsäkringar.
Med självkostnadspris avses leverantörens egna faktiska kostnader. Kostnaderna ska,
på begäran av avropsberättigad, kunna verifieras av ramavtalsleverantören.
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