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Statens inköpscentral



Fakta om Statens inköpscentral

• avdelning inom Kammarkollegiet

• bildades 1 januari 2011

• förvaltar ca. 2400 ramavtal

- med ca. 840 leverantörer

- inom 38 ramavtalsområden 

- Ca. 70 medarbetare

• Statens inköpscentrals uppdrag är att ansvara 
för att upphandla samordnade ramavtal som är 
avsedda för andra statliga myndigheter

• Ska upphandla ramavtal för varor och tjänster 
som upphandlas ofta, i stor omfattning och till 
stora värden (mer än 30 mkr/år)

Under år 2022 omsatte ramavtalen ca. 16 
miljarder sek



Avropa.se

• Nyheter och seminarier publiceras på 
avropa

• Nyhetsbrev

• Upphandlingsplan

• Går att prenumerera på nyheter via RSS

• Stöddokument finns publicerade under 
gemensamma dokument på samtliga 
ramavtalsområden

• Leverantörsspecifik information under 
varje leverantör

• Allmän vägledning för avrop

• Avsteg

• Avropadagen den 26:e maj



Kontorspapper



Leverantörer

• Antalis Aktiebolag (delområde A & B)

• Office Depot Svenska AB (delområde A & B)

• Procurator AB (delområde A & B)

• Lyreco Sverige AB (endast delområde A)

Ramavtalets löptid

• Gäller fr.o.m. 2023-01-31 till 2027-01-30

• Kammarkollegiet har ensidig rätt att säga 
upp ramavtalet efter 24 månader, med 
minst 3 månaders uppsägningstid vilken ska 
ske skriftligen

Delområden

• Delområde A: 
Leverans av papper upp till en hel pall.

• Delområde B: 
Leverans av papper mer än en hel pall 
och/eller övrigt sortiment. 

Hur mycket papper består en pall av?

• en pall består av 48 kartonger A4

• en pall består av 24 kartonger A3



Sortiment/varukorg

• Vitt kopieringspapper

• Papper för fyrfärgskopiering 
motsvarande 4CC 

• Färgat papper (svag/mellansvag nyans 
i färgerna gul, blå, grön, rosa samt i 
röd nyans)

• Arkivbeständigt papper

• Åldringsbeständigt papper

• Övrigt sortiment

Generella krav/miljökrav

• Papperskvalitet

• Åldersbeständigt och arkivbeständigt.
Ska uppfylla försäkran enligt 
riksarkivets föreskrifter

• Miljömärkning enligt Svanen, EU 
ecolabel eller annan relevant märkning

• Blekmetod

• Växthusgaser

• Skogsråvarans ursprung



Val av avropsform

Delområde A – leverans upp till en hel 
pall

• Avropas genom särskild 
fördelningsnyckel med hjälp av bilaga 
uträkningsmall

• Leverans upp till en hel pall gäller per 
myndighetskontor/kalendermånad
(har man två kontor i samma stad får alltså båda 
avropa upp till en pall per kalendermånad) 

Delområde B – leverans mer än en hel 
pall och/eller övrigt sortiment

• Avropas genom förnyad 
konkurrensutsättning

• Går att göra avrop som avser 
leveransavtal/delleveranser

• Övrigt sortiment
Utöver ordinarie sortiment kan man 
avropa papper för offsettryck, 
bestruket och obestruket papper i 
storformat och i olika fiberriktningar 
samt olika ytor, fukttåligt papper och 
färgat papper i andra färger samt 
storformat



Avrop från delområde A

• Avrop sker med hjälp av 
bilaga uträkningsmall

• Uträkningsmallen ligger publicerad 
under gemensamma dokument

• I uträkningsmallen finns samtliga 
priser under bladet ”omfattning”

• Kan uppdateras var 3:e månad

• Använd alltid senaste versionen

• Utifrån valda varor beräknas den 
leverantör som ligger rangordnad 1:a

• Avropssvar ska lämnas inom en 
arbetsdag

Myndighets rätt att avvika från 
rangordningen 

• ej kan leverera/leverera önskad 
kvantitet 

• rangordnad 1:a har längre leveranstid

• bekräftelse ej lämnats inom en 
arbetsdag

• om avropet avser en 
ersättningsanskaffning

• avropsberättigad tidigare påkallat vite 
och/eller skadestånd



Avrop från delområde B

• Avropas genom förnyad 
konkurrensutsättning

• Avropsblankett finns publicerad på 
avropa.se (utvärderingsmodell lägsta pris)

• Gällande priser i bilaga uträkningsmall 
gäller som takpriser för delområde B

• Nyhet: Kontrakt får max tecknas för 1 
år (inkl. eventuella 
förlängningsoptioner)

Kravställning vid avrop genom 
förnyad konkurrensutsättning

• Leverans
(leveranstid, EU-pall vid leverans, 
möjlighet att testtrycka i egna 
maskiner, möjlighet att erhålla olika 
varor och volymer vid leverans)

• Avancerade miljökrav

• Sortimentsbredd (d.v.s. övrigt 
sortiment – olika mått och storlekar, 
färger, ytor och kvalitet)



Avrop genom förnyad 
konkurrensutsättning

• Förfrågan skickas till samtliga 
leverantörer

• Avropssvar ska lämnas inom den tid 
som avropsberättigad angett i avropet. 
Avropssvaren får inte öppnas förrän 
tiden har gått ut

• Tänk på att ge leverantörerna 
tillräckligt med tid för att svara, 
beroende på avropets komplexitet. Ska 
även finnas tid för frågor och svar

• När beslut fattats om vilken leverantör 
som ska tilldelas kontrakt ska detta 
meddelas till samtliga leverantörer

• Tilldelningsbeslutet ska innehålla 
information om vilken leverantör som 
vann, och skälen till beslutet – samt 
ifall den frivilliga avtalsspärren 
kommer tillämpas

• Vad är en frivillig avtalsspärr?
Leverantörer har möjlighet att ansöka 
om ogiltighetstalan av kontraktet om 
man inte väntar 10 dagar. Efter 10 
dagar kan dom inte göra det



Frakt, leverans och uppbärning

• Leverans ska ske enligt angivna tider i 
bilaga uträkningsmall för delområde A

• Leverans ska ske enligt av beställare 
angiven tid för delområde B

• Vid beställningar understigande 1000 
sek får leverantör ta ut en kostnad på 
200 kr

• Vid beställningar överstigande 1000 
sek ska leverans ske fraktfritt

• Vid avrop genom förnyad konkurrens 
med delleveranser har leverantör dock 
rätt att ta ut en avgift på 200 sek per 
delleverans

• Leverans ska ske till 
godsmottagning/lastkaj eller officiell 
entré

• Leverans ska ske mellan 08.00-16.00 
helgfri arbetsdag såvida beställare inte 
godkänt annat

• Uppbärning av varor till anvisad plats 
är en valfri tilläggstjänst som prissatts 
per timme av leverantör. Prislista finns 
publicerad på www.avropa.se. Kan t.ex. 
avse uppbärning av papper till 
kopiatorrum

http://www.avropa.se/


Ersättningsprodukt

• Om avropad vara inte kan levereras ska 
denna ersättas och levereras först efter 
överenskommelse med 
avropsberättigad

• Ersättande vara ska uppfylla de ställda 
kraven i upphandlingen och vara 
likvärdig

• Priset för den ersättande varan ska 
vara detsamma som priset för den vara 
som ursprungligen avropats



Avtalsvillkor

• Allmänna villkor reglerar förhållandet 
mellan myndighet och leverantör
(ramavtalets huvuddokument mellan 
Kammarkollegiet och leverantör)

• Utgör alltid en bilaga till kontraktet 
oavsett om det åberopas eller ej

• Reglerar bl.a. avtalsbrott, påföljder vid 
förseningar eller fel m.m.

• Lojalitet- och informationsplikten



Frågor?



Gemensamma dokument/avropsstöd

• Avropsblankett för förnyad konkurrensutsättning

• Vägledning

• Bilaga uträkningsmall

• Säkerhetsskyddsavtal och 
personuppgiftsbiträdesavtal

Kontakta oss!

Ramavtalsansvarig

Charlotte Hansson
charlotte.hansson@kammarkollegiet.se

Biträdande ramavtalsansvarig

Klas Lindström
klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Ramavtalsservice
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Övrig information/stöd

• För generella upphandlingsfrågor kontakta 
upphandlingsmyndigheten
www.uhm.se

• Allmän vägledning för avrop finns publicerad 
på avropa 
https://www.avropa.se/for-
avropsberattigade/allman-vagledning-for-avrop/
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