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• Ramavtalsområdet gäller t.o.m. 2026-03-02

• 5 ramavtalsleverantörer fördelade inom 2 
delområden.

 Skydds- och brandklassad förvaring.
(4 ramavtalsleverantörer)

 Brandsäkra skåp för farliga ämnen.
(1 ramavtalsleverantör)

Fakta om 
ramavtalsområdet
Säker förvaring



 Säkerhetsskåp

 Vapensäkerhetsskåp

 Laptopskåp

 Nyckelsäkerhetsskåp

 Serversäkerhetsskåp

 Värdeskåp 

 Stöldskyddsskåp S2

 Dokumentskåp

 Valvdörrar och valvrum

 Tillbehör och inredning

Omfattning 
Skydds- och 
brandklassad 
förvaring, 
exempelvis:



 Säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor

 Säkerhetsskåp för gasolflaskor

 Batteriskåp

 Tillbehör och inredning

Omfattning 
Brandsäkra skåp 
för farliga ämnen, 
exempelvis:



Avropsform - Kombo

• Avrop sker med ett rangordnat förfarande 
alternativt förnyad konkurrensutsättning 
beroende på avropsberättigads behov vid 
respektive avropstillfälle.

• Inom Säker förvaring är beloppsgränsen för att 
göra avrop genom rangordning satt till 100 000 
SEK per tillfälle.

• Om det planerade behovet överstiger 100 000 
SEK ska en förnyad konkurrensutsättning göras.

• OBS! Förnyad konkurrensutsättning gäller endast 
vid avrop inom delområde Skydds- och 
brandklassad förvaring.



• Samtliga villkor är fastställda.

• I första hand ska avrop göras mot den först 
rangordnade ramavtalsleverantören inom 
respektive delområde om värdet av varorna 
understiger 100 000 SEK. 

• Avropsberättigad kan avvika från 
rangordningen om rangordnad nr 1 inte 
besvarar förfrågan, om inte 
ramavtalsleverantören kan leverera eller om 
avropet avser ett ersättningsköp som beror 
på att avropsberättigad har sagt upp ett 
kontrakt och detta beror på 
ramavtalsleverantören.

• Ett eventuellt lägre pris hos leverantör 
rangordnad 2-4 är inte ett skäl till att gå 
vidare i rangordningen. 

Rangordning



Priser och rabatter, Rangordning

• I anbudet har ramavtalsleverantörerna offererat rabattsatser som ska 
gälla för samtliga varor i respektive delområde under hela 
ramavtalsperioden.

• Priserna inklusive rabatt ska klart och tydligt visas i 
ramavtalsleverantörernas produktlistor publicerade på www.avropa.se. 



• Gör bedömning om behov överstiger
100 000 SEK.

• Avropsförfrågan med de villkor och krav 
som angivits utifrån kravkatalogen sänds 
till samtliga ramavtalsleverantörer inom det 
delområde avropet avser. Samtliga 
ramavtalsleverantörer inbjuds att lämna 
avropssvar.

• Tillämpningen kan ske både som 
obligatoriska krav och tilldelningskriterier 
beroende på avropsberättigads behov.

• Priserna i produktlistorna gäller inte vid 
avrop genom förnyad konkurrensutsättning.

Förnyad 
konkurrensutsättning



• Pris

• Krav kan ställas på exempelvis takpris, totalpris 
eller leveranskostnader.

• Leverans

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

• Produktegenskaper

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

• Funktion

• Krav kan ställas på exempelvis hantering, 
alternativ utformning, användarvänlighet, 
inredning, lås m.m.

• Tjänster relaterade till varor

• Krav kan ställas på exempelvis utplacering av 
varor på anvisade platser, fast montering i 
byggnadsdel och förberedelse för 
larminstallation, passersystem samt 
elinstallation.

Kravkatalog vid 
förnyad 
konkurrensutsättning



• Obligatoriska krav och/eller 
tilldelningskriterier ska anges och det går 
endast att använda sig av de kriterier som 
angivits i vår upphandling. Se föregående 
bild.

• Skälig tid för avropssvar

• Frågor & svar-period

• Skriftliga avropssvar

• Avropssvar ska lämnas även när man inte 
har möjlighet att leverera. (Tack – men vi 
kommer inte att kunna offerera)

• Avropsberättigad anbudsöppnar, utvärderar 
och tilldelar genom att ta fram ett 
tilldelningsbeslut.

Förnyad 
konkurrensutsättning

Praktisk information



• Ofta används 10-dagars avtalsspärr.

• Möjlighet till överprövning under 
avtalsspärren.

• Ordererkännande/orderbekräftelse ska alltid 
skickas till avropsberättigad.

• Kontrakt skrivs.

• Eventuella övriga överenskommelser.

• Leverans – Leveranskontroll.

• Montering och eventuella övriga tjänster 
som avropats.

• Fakturering.

Förnyad 
konkurrensutsättning

Praktisk information



Förtydligande om avropsformer

• Rangordning

 Begäran om offert från flera ramavtalsleverantörer ska normalt inte göras. Detta bör 
endast göras om man avropar tjänster där kostnaden för eventuella tjänster har en 
stor påverkan på den totala kostnaden för avropat behov av varor. Använd 
produktlistorna vid avrop för att kolla priser för önskat behov av vara. Tanken är inte 
att ramavtalsleverantörerna ska konkurrera om priser vid avrop genom rangordnat 
förfarande. Tänk på att alltid kontrollera leverantör rangordnad nr 1:s produktlista 
först.

• Förnyad konkurrensutsättning

 Förnyad konkurrensutsättning ska endast nyttjas om man uppskattat värdet av de 
varor man har behov av, till en kostnad som överstiger 100 000 SEK.



Tjänster att avropa mot en 
kostnad

• Exempel på tjänster möjliga att avropa i 
samband med avrop av varor:

 Utplacering av varor på anvisade platser.

 Fast montering i byggnadsdel.

 Förberedelse för larm- och elinstallation.

 Förberedelse för passersystem.

 Installation av eventuella tillbehör.

M.fl. tjänster som har en nära anknytning till 
de varor som avropats.



Kostnad för tjänster

• Vid avrop av tjänster som föregås av 
rangordning har ramavtalsleverantören rätt att 
debitera självkostnadspris för samtliga 
kostnader förenade med dessa tjänster. Med 
självkostnadspris avses ramavtalsleverantörens 
egna faktiska kostnader. Kostnaderna ska på 
begäran kunna verifieras.

• Vid avrop av tjänster som föregås av förnyad 
konkurrensutsättning offererar 
ramavtalsleverantören pris för de eventuella 
tjänsterna i avropssvaret.



• Pris för samtliga varor och tillbehör som går 
att avropa finns angivna i produktlistorna.

• Priserna gäller vid avrop genom 
rangordning.

• Rabattsatsen är tydligt angiven på varje 
sida i produktlistan.

• Alla varor uppfyller kraven som ställts i 
upphandlingen.

• Produktlistor finns publicerade på 
www.avropa.se under respektive 
delområde/ramavtalsleverantör. 

Produktlista



Funktionsbrevlåda

• Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en fast och icke 
personbunden e-postadress till en funktionsbrevlåda, till 
vilken Avropsberättigade ska kunna skicka Avropsförfrågan för 
de fall Avrop inte genomförs via avropssystem.

• Ramavtalsleverantören ansvarar för att angiven e-postadress 
är korrekt. Byte av e-postadress ska meddelas Statens 
inköpscentral utan dröjsmål.



Avropssvar

• Ramavtalsleverantören ska alltid lämna avropssvar. I de fall 
ramavtalsleverantören inte erbjuder de varor och/eller tjänster som 
anges i avropet ska ramavtalsleverantören meddela avropsberättigad 
om detta samt ange orsak. 

• Om ramavtalsleverantören systematiskt inte erbjuder efterfrågade 
varor och/eller tjänster kan det resultera i påföljder enligt avsnitt 
”Avtalsbrott och påföljder”.

• Ramavtalsleverantören får inte överlåta rätten att lämna avropssvar 
eller teckna kontrakt med avropsberättigad till tredje part.



Kontrakt

• Kontrakt upprättas mellan parterna.

• Kontraktsförslag finns i våra tillgängliga 
avropsblanketter.

• Ordererkännande/orderbekräftelse kan anses 
som ett kontrakt vid t.ex. avrop via 
rangordning beroende på myndighetens 
interna rutiner.



Kontrakts giltighet -
Leveransavtal

• Kontrakt kan inte ingås efter att ramavtal 
upphört att gälla.

• Detta hindrar dock inte att tillhandahållandet 
av vara kan ske vid en senare tidpunkt, under 
förutsättning att kontrakt har tecknats under 
ramavtalets löptid = Leveransavtal, successiva 
leveranser.



• Leverans ska ske enligt DDP Incoterms 
2020 med tillägg att ramavtalsleverantören 
bär alla risker och kostnader förenade med 
lossning och inbärning till avropsberättigads 
godsmottagning/varumottagning/entré eller 
liknande.

• Ramavtalsleverantören ska senast två 
arbetsdagar innan leverans meddela 
avropsberättigad tidpunkt för leverans.

• Maximal leveranstid är 25 arbetsdagar om 
inget annat överenskommits.

• Avropsberättigad ska om möjligt kontrollera 
och kvittera leveransen.

Leverans



• Varorna ska vara förpackade i 
ändamålsenliga förpackningar och 
emballage ska ingå i priset.

• Återtagande av pallar, förpackningar, 
emballage och eventuella rullvagnar ska 
ingå i priset.

• Leverans ska, där så är möjligt, kvitteras av 
mottagaren.

Leverans



• Samtliga levererade varor ska omfattas av 
en garanti mot material- eller fabriksfel om 
minst två år från leveransdatum. Garantin 
ska omfatta både skåp och lås.

• Ramavtalsleverantören ska garantera att 
reservdelar tillhandahålls under minst fem 
år efter leveransdatum. Med reservdelar 
avses funktionsrelaterade komponenter 
som vid skada eller annat fel gör varan helt 
eller delvis obrukbar.

Garanti och reservdelar



Stödmaterial

• Vägledning.

• Mall – avropsförfrågan. (FKU är inte helt 
korrekt, kommer bytas ut)

• Mall – kontrakt.

• Skåpguide.

• Eventuella andra dokument och webbplatser.



Välkommen att kontakta oss

• För frågor om ramavtalsområde Säker förvaring 
se www.avropa.se eller kontakta 
stefan.persson@kammarkollegiet.se, 
08-700 07 33.

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän 
karaktär, 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. 

• Vår webbplats: www.avropa.se

• Övriga upphandlingsfrågor:
www.upphandlingsmyndigheten.se. 



Tack!




