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Avfallskärl och avfallspåsar 2018

Enkelhet

• Omfattar avfallskärl för utomhusbruk samt avfallspåsar. Ska tillgodose ert behov av olika 
typer av kärl för enskilda hushåll, smarta sopkorgar för gatumiljö samt sopsortering för 
offentlig utomhusmiljö.

Hållbarhet

• Höga krav på hållbarhet i form av miljökrav och sociala och etiska krav.

• Avfallskärl i det offererade sortimentet ska innehålla minst 70% återvunnen plast, sett till 
anbudsområde 1. Avfallskärl.

Besparing

• Ett heltäckande ramavtal för ert behov av avfallskärl och påsar. Samtliga stora leverantörer 
för avtalspåsar på marknaden finns här, vilket medför att ni kan göra en bättre affär genom 
en förnyad konkurrensutsättning för större avrop.

Innovation

• Ni kan genom att använda solcellskomprimerande skräpkorgar minska sophämtningen med 
upp till 80 procent sett till tömningsfrekvensen. Vilket även medför kostnadsbesparingar för 
och ett minskat Co2 avtryck i minskade transporter.

Digitalisering

• Molnbaserat mjukvarustöd som ger fullständig statistik av insamlad data gällande de 
solcellskomprimerande skräpkorgarna.

Avtalsuppföljning

• Inköpscentralen genomför flera 
uppföljningar på samtliga av 
våra ramavtal under en 
avtalsperiod. Syftet är att uppnå 
de mål och ambitioner som 
ligger bakom upphandlingen. 

Anbudsområden

1. Avfallskärl, olika modeller
2. Papperspåsar för matavfall
3. Bioplastpåsar för matavfall
4. Avfallspåsar för optisk 

sortering
5. Solcellskomprimerande 

skräpkorgar 
6. Sopsorteringsmoduler för 

offentlig utomhusmiljö

Avtalstid

• 2019-05-01 till 2023-04-30

Avropsförfarande

Avrop sker genom två olika 
förfaranden:
• Rangordning < 200 000kr
• Förnyad konkurrensutsättning

Leverantör (X)

1. EWF ECO AB

2. IREC Svenska AB

3. J D Stenqvist Aktiebolag 

4. Nordic Parks Sverige AB

5. PWS Nordic AB

6. San Sac AB

7. Svenco Papperssäckar

Pris och sortiment

En varukorgsupphandling 
bestående av de vanligast 
förekommande storlekarna på
avfallskärl och påsar.

Leveransvillkor

• Leverantören har rätt att ta ut en 
särskild miljöavgift för leverans 
av beställningar vilket i sin tur 
baseras på vilket anbudsområde 
som avropet gäller.
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Omfattning

• Samtliga stora aktörer på leverantörsmarknaden återfinns även på avtalet. 

• Specifik mall avser förnyad konkurrensutsättning för produkten Fyrfackskärl 
vilket medför att ni kan utforma ert avrop helt i enlighet med det behov ni har. 

• Lättanvändbara mallar som underlättar avrop.

• Omfattande garantitider: 
- Kärlens garantitid ska vara minst åtta (8) år
- Källsorteringsmodulen ska ha en garantitid på 10 år.

Adda Inköpscentral genomför flera typer av revisioner under respektive 
ramavtals löptid. Följande revisioner inom olika områden kan genomföras av 
Inköpscentralen för det enskilda ramavtalet; Ekonomisk redovision, Etiska och 
sociala krav, Hållbarhetskrav samt i vissa förekommande upphandlingar även 
Arbetsrättsliga villkor.

Fördjupning

Avrop sker genom två olika förfaranden:

1. Avrop på ramavtalet rangordning - Samtidigt avrop till ett värde av upp till 
200 000 SEK görs genom rangordning per anbudsområde. Du gör i första 
hand avrop från den ramavtalsleverantör som har plats ett i rangordningen.

2. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning - Avropsformen används vid 
enskilt avrop som du beräknar överstiga ett värde om 200 000 SEK. Ett 
avrop får inte delas upp i flera delar för att kringgå beloppsgränsen för 
förnyad konkurrensutsättning. Speciellt anpassade FKU mallar finns att 
tillgå för att underlätta avrop under stöddokument:

• FKU Mall – 4 Fackskärl

• FKU Mall – Övriga anbudsområden 

Hållbarhet

1. Ramavtalsleverantören har möjlighet att omhänderta era samtliga 
kasserade och uttjänta avfallskärl, oavsett fabrikat.
2. Höga krav på hållbarhet i form av miljökrav och sociala och etiska krav.
3. Utsläppskrav på de fordon som används i tjänsten. 
4. Avfallskärl i det offererade sortimentet ska innehålla minst 70% återvunnen 
plast, sett till anbudsområde 1, avfallskärl. 
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