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1 Inledning 

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i 

ramavtalsupphandling av Brandskydd 2020. Det innehåller även krav som kan 

ställas vid avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor 

hanterats i den aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd 

vid avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket. 

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de 

fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde 

på avropa.se. 

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt: 

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda 

redan när anbud lämnas in. 

Tekniska krav 

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och 

eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som 

”ska-krav”. 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten 

och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis 

poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och 

upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i 

ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra 

benämningar förekommer.  
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3 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 

 

På anbudsgivaren ställdes krav på att denne skulle ha ett miljöledningssystem, exv. 

ISO 14001.  

Miljöledningsstandarder 
Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem i enlighet 
med gällande utgåva av ISO 14001, Eco Management and Audit Scheme (EMAS), eller 
likvärdigt enligt p. 2. 
Miljöledningssystemet ska omfatta samtliga delar av anbudsgivarens verksamhet som 
medverkar i fullgörandet av Ramavtalet. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela 
ramavtalsperioden samt så länge avropade kontrakt löper. 
Det aktuella ackrediteringsorganet ska vara medlem eller ansluten till någon av de 
internationella organisationerna för ackrediteringsorgan, exempelvis: 
EA (European co-operation for Accreditation), 
IAF (International Accreditation Forum), eller 
ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 
För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument 
bifoga gällande antingen 
1. certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), alternativt en gällande 
EMASregistrering, eller 
2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i något annat 
land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på miljöledningssystem. 

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 

hänsynstaganden 
 

Inga kvalificeringskrav avseende sociala och etiska krav har ställts. 

Arbetsrättsliga krav 

 

Inga kvalificeringskrav avseende arbetsrättsliga krav har ställts. 

4 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
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4.2.2 Handbrandsläckare 

Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden 

släckmedel. 

4.3.1 Miljövänligt material 
Anbudsgivaren ska endast använda miljövänliga material. Allt demonterat material ska 
omhändertas på ett miljövänligt sätt. 
 

4.3.2 Producentansvar, förpackningar 
Anbudsgivaren ska följa och leva upp till Förordning (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar. 
Anbudsgivaren ska utan extra kostnad återta samtliga av Anbudsgivaren levererade 
förpackningar enligt ovan nämnda förordning och kassera dessa enligt senast gällande 
riktlinjer. 
 

4.3.3 Producentansvar, el-retur 
Anbudsgivaren ska uppfylla producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i 
enlighet med följande lagar: 
- Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer 
- Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier 
- Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
Anbudsgivaren ska även, där det är tillämpligt, utan extra kostnad kassera dessa i 
enlighet med SVEBRA:s rekommendationer och riktlinjer Hantering av miljörisker SV-INF 
2018:1. 

 

Sociala och etiska krav på upphandlingsföremålet 

 

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

5 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 

 

Inga villkor eller krav avseende miljöhänsyn finns i tilldelningskriterier. 

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 

 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i tilldelningskriterier. 
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Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 

 

Inga villkor eller krav avseende arbetsrättsliga hänsyn finns i tilldelningskriterier. 

6 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 

 

12.8.5 Miljöhänsyn 
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 handlar om åtgärder för att minska konsumtion och onödig 
användning av negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper och 
liknande. 

 

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 

ramavtalet 

 

12.8.6 Sociala hänsyn 
Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt 
arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. 
Ramavtalsleverantören ansvarar för att rättsliga skyldigheter vad gäller anställnings- och 
arbetsmiljövillkor tillämpas för personal som direkt medverkar till att fullgöra Ramavtalet. 
Det innebär att Ramavtalsleverantören bland annat ska försäkra sig om att ingen så 
kallad svart arbetskraft anlitas för att fullgöra Ramavtalet samt ha rutiner för att följa upp 
detta genom regelbundna kontroller. 

 

Arbetsrättsliga villkor 

 

12.8.6.1 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, 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 


