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8. Avropsrutin
8.1 Kombinerad avropsordning
Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning innebärande att Avrop avseende de Varor och
Tjänster som går att avropa i bilaga Särskild fördelningsnyckel ska avropas enligt den särskilda
fördelningsnyckeln med samtliga villkor fastställda för avropsvärden uppgående till maximalt 15 000
SEK exklusive moms och fraktkostnad per avrop. I annat fall ska Avrop genomföras med förnyad
konkurrensutsättning riktad till Ramavtalsleverantörerna.

8.2 Avropsrutin för särskild fördelningsnyckel
I den särskilda fördelningsnyckeln tilldelas Kontrakt utifrån grunden lägsta pris.
Har flera Ramavtalsleverantörer samma lägsta pris för en Vara eller Tjänst i den särskilda
fördelningsnyckeln kommer den Ramavtalsleverantör som fick lägst jämförelsesumma i
ramavtalsupphandlingens utvärdering att vinna Avropet.
Avropsberättigad ska utifrån den beställning som önskas kontakta den främst rangordnade
Ramavtalsleverantören för den aktuella beställningen i den särskilda fördelningsnyckeln.
Avropsberättigad avgör vilken den främst rangordnade Ramavtalsleverantören är genom att ange sin
beställning i bilaga Särskild fördelningsnyckel under flik Avropsblankett.
Avropsberättigad kan avropa en eller flera av de olika Varor och Tjänsterna som går att avropa i den
särskilda fördelningsnyckeln uppgående till ett värde om maximalt 15 000 SEK exklusive moms och
fraktkostnad per Avrop. Ifall Avropet avser flera olika Varor och Tjänster ska Avropsberättigad kontakta
den främst rangordnade Ramavtalsleverantören för den totala beställningen.
Ramavtalsleverantören är förpliktigad att leverera de Varor och Tjänster som går att avropa i den
särskilda fördelningsnyckeln. Ramavtalsleverantör som vid Avropet inte kan leverera efterfrågade Varor
och Tjänster är alltid skyldig att meddela Avropsberättigad och Kammarkollegiet varför.
Avropsberättigad har möjlighet att ange ett valfritt antal upplagor eller följandeupplagor, och i
förekommande fall valfritt antal sidor, i den särskilda fördelningsnyckeln. I den särskilda
fördelningsnyckeln kan dock finnas gränser för minsta upplaga och gränser för inom vilket intervall
sidantal kan avropas. För Visitkort kan dock endast de angivna upplagorna avropas och för
Ateljétjänster anges antal timmar som önskas. Avropsberättigad har endast rätt att avropa
följandeupplaga i samband med att upplaga avropas. Det totala Avropet kan dock aldrig överstiga 15
000 SEK exklusive moms och frakt per Avrop.
Priserna i den särskilda fördelningsnyckeln baseras på priserna som har offererats i bilaga Priskorg.
Avropas en upplaga och/eller ett sidantal som inte finns i bilaga Priskorg beräknas priset utifrån
närmaste lägre upplagepris och/eller sidantal med ett linjärt påslag utifrån offererat pris för
följandeupplagan och/eller nästkommande sidantal i bilaga Priskorg.
Kostnad för frakt ingår inte i priserna i den särskilda fördelningsnyckeln. Ramavtalsleverantören ska
ange kostnad för frakt innan undertecknande av Kontrakt.
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Avropsberättigad har vid Avrop rätt att begära in och kontrollera provtryck från Ramavtalsleverantören
innan undertecknande av Kontrakt. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att ta betalt för provtryck eller
frakt av provtryck. Resekostnader i samband med ateljétjänster ingår inte i priset.
Avropsberättigad får avvika från rangordningen i den särskilda fördelningsnyckeln om följande särskilda
skäl föreligger:
1. om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropet alternativt inte återkommit med Avropssvar
inom reglerad tid,
2. om Ramavtalsleverantören inte klarar (för tillfället) att leverera önskad Vara eller Tjänst, eller
3. om Avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att Avropsberättigad tidigare hävt eller
sagt upp ett Kontrakt och detta beror på Ramavtalsleverantören.
4. om Ramavtalsleverantören tidigare under ramavtalsperioden har gjort sig skyldig till väsentligt fel
enligt avsnitt Väsentligt Fel i Allmänna villkor.
Underleverantör kan inte besvara Avropsförfrågan eller teckna Kontrakt med Avropsberättigad.
Den särskilda fördelningsnyckeln kan komma att justeras under ramavtalsperioden avseende design
och vid uppenbara fel som t.ex. fel i prismatris.

8.3 Avropsrutin för förnyad konkurrensutsättning
Förnyad konkurrensutsättning ska genomföras för Varor och Tjänster i bilaga Särskild fördelningsnyckel
om Avropets värde överstiger 15 000 SEK exklusive moms och fraktkostnad eller om Avropsberättigad
önskar ställa andra krav och villkor än vad som framgår av Allmänna villkor. Förnyad
konkurrensutsättning ska även genomföras vid Avrop av de andra Varor och Tjänster som omfattas av
Ramavtalet oavsett Avropets värde.
Avropsberättigad ska upprätta en Avropsförfrågan för att inbjuda samtliga Ramavtalsleverantörer att
lämna Avropssvar i enlighet med vad Avropsberättigad anger i Avropsförfrågan. I Avropsförfrågan ska
Avropsberättigad referera till de villkor och krav som angivits i Ramavtalet och upphandlingsdokumentet
samt eventuella kompletterade krav och villkor.
Vid förnyad konkurrensutsättning anges vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av Kontrakt i
Avropsförfrågan.
Avropsberättigad avgör vad som är väsentligt i det specifika Avropet och hur tilldelningskriterierna ska
viktas. Minst ett kriterium ska anges, vilket innebär att något eller några av kriterierna kan komma att
viktas till 0 % vid vissa avrop. Tilldelningskriterier får inte gå utöver de krav som har angivits i
Ramavtalet. Avropsberättigad ska vid Avrop anta det Avropssvar som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga utifrån något eller några av nedanstående kriterier:
Pris på Varor/Tjänster.
Kvalitet genom bedömning av provtryck.
Miljö (Märkning enligt Svanen, FSC, PEFC och EU Ecolabel eller likvärdigt).
Leverans.
Vid behov kan Avropsberättigad precisera villkoren i Ramavtalet och komplettera med andra krav och
villkor, till exempel:
Specifika kvalitetskrav för Varor och Tjänster.
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Specifika leveransvillkor.
Specifika miljökrav.
Specifika krav rörande provtryck.
Specifika krav rörande säkerhet och informationssäkerhet.
Specifika krav rörande e-handel.
Ramavtalsleverantören äger inte rätt att ta betalt för provtryck eller frakt av provtryck som begärs av
Avropsberättigad vid Avrop eller innan undertecknande av Kontrakt, om inte Avropsberättigad angett
annat i Avropsförfrågan.
Om Avropsberättigad har hävt ett Kontrakt har Avropsberättigad rätt att exkludera den
Ramavtalsleverantör vars Kontrakt har hävts från att lämna avropssvar i det nya Avropet som syftar till
att ersätta det upphävda Kontraktet.
Underleverantör kan inte besvara Avropsförfrågan eller teckna Kontrakt med Avropsberättigad.
I Avropsförfrågan ska Avropsberättigad ange en skälig tidsfrist som är tillräcklig för att lämna
Avropssvar. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet samt den tid
som Ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna Avropssvar.
Avropsberättigad äger rätt att inom två (2) arbetsdagar från avsändandet av ett Avrop återta en
Avropsförfrågan som inte har besvarats av någon Ramavtalsleverantör. Om ett återtagande sker efter det
att någon Ramavtalsleverantör har svarat på Avropsförfrågan måste omständigheter som inte var kända
vid tidpunkten för förfrågan och som Avropsberättigad inte kunnat kontrollera ha tillkommit.
Ramavtalsleverantör som vid Avropet inte kan erbjuda/offerera/leverera efterfrågade Varor och Tjänster är
alltid skyldig att meddela Avropsberättigad och Kammarkollegiet varför.
Avropssvar ska vara skriftliga och Avropsberättigad får ta del av innehållet först när den angivna
svarstiden har löpt ut.
Avropsberättigad ska snarast möjligt skriftligen meddela de Ramavtalsleverantörer som deltagit i den
förnyade konkurrensutsättningen beslut om tilldelning av Kontraktet och
redovisa skälen för beslutet. Vid Avrop från Ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa men
Avropsberättigad kan frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget Kontrakt ska kunna
ogiltigförklaras i ett senare skede. Avtalsspärrens längd måste då alltid anges i underrättelsen om
tilldelningsbeslutet.
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