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Parkmaskiner och gräsklippare 2019

Enkelhet

Ramavtalet omfattar leverans av maskiner av olika storlekar och typer, som är avsedda för 
park- och markvårdsarbete. Ska tillgodose ert behov av löpande anskaffning av upphandlade 
maskiner. Ramavtalet omfattar även tillkommande service, reparationer, utbildning och 
installation vid behov.

Hållbarhet

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara 
leveranskedjor, med särskilt vikt på mineraler i batterier.

• Batterier får inte överskrida vissa haltgränser för metaller exempelvis bly och kvicksilver. 
Ingående hydraulolja ska uppfylla miljöegenskaper enligt SS 155434.

• Dieselmaskiner/fordon ska kunna drivas på HVO100 med bibehållen garanti.

• Begagnade maskiner kan avropas genom FKU.

Effektivisering

• Avtalet erbjuder priser och avtalsvillkor som är bättre än vad man normalt som enskild 
upphandlande myndighet får vid egna upphandlingar.

• Avtalet bidrar till besparing av tid och resurser genom att förenkla och ger ett  bra 
vägledning och avropsstöd. 

Innovation

Betydligt fler maskiner från ett flertal anbudsområden som drivs av batteri kan nu avropas från 
avtalet.

Digitalisering

Med hjälp av robotgräsklippare kan Gata och parkavdelningen använda tysta och utsläppsfria 
robotgräsklippare som håller gräsmattorna välklippta och frodiga, samtidigt som 
produktiviteten hålls på en hög nivå.

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. Åkgräsklippare
2. Redskapsbärare
3. Traktorer
4. Sopmaskiner - Bogserade
5. Sopmaskiner - Ej bogserade
6. Kompaktlastare
7. Teleskoplastare
8. Ogräsbekämpning med 

hetvatten
9. Övriga mindre maskiner
10. Övriga mindre maskiner -

Batteridrift
11. Robotgräsklippare

Avtalstid

2021-05-19 till 2025-05-18

Avropsförfarande

• Avrop vid färre än tre maskiner sker 
genom särskild fördelningsnyckel. 

• Avrop vid tre eller fler maskiner ska 
ske genom förnyad 
konkurrensutsättning.

Leverantör

1. AB Hüllert Maskin
2. Aebi Schmidt 

Sweden AB
3. Agria 

Trädgårdsmaskiner 
AB

4. Ahlsell Sverige AB
5. Bil- & Traktorservice 

i Stigtomta AB
6. Brdr Holst Sorensen
7. Broddson AB
8. CamRo AB
9. E-Tron AB
10. Gräsvårdsmaskiner i 

Malmö Aktiebolag
11. Gunnars Maskiner 

AB
12. Hako Ground & 

Garden AB
13. HeatWeed

Technologies AB
14. Helms Tmt-Centret 

A/S
15. Johans Park & Mark 

AB
16. Kärcher AB

17. Lantmännen Maskin 
AB

18. MaskinGruppen AB
19. MaskinParken

Sverige AB
20. Miljömaskiner 

Motala AB
21. Nellemann

machinery AB
22. Nordfarm Maskin 

Aktiebolag
23. Orust Motor AB
24. Södermalms 

Trädgårdsmaskiner 
Aktiebolag

25. Sundahls 
Maskinaffär 
Aktiebolag

26. Utegolv i Trollhättan 
AB

27. Vagnsteknik i 
Karlshamn AB

28. Willegruppen AB
29. X-Maskiner AB

Pris och sortiment

Avtalet omfattar ett standardsortiment 
inom respektive produktområde.

Leveransvillkor

Leveranstid för avropade 
maskiner från mottagen 
beställning påverkas utifrån 
respektive anbudsområde.
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Omfattning

• Upphandlingen omfattar leverans av maskiner av olika storlekar och typer, 
som är avsedda för park- och markvårdsarbete. Ramavtalet ska tillgodose 
behov av löpande anskaffning av upphandlade maskiner. Ramavtalet 
omfattar även tillkommande service, reparationer, utbildning och installation 
vid behov.

• Inköpscentralen efterfrågar hög kvalitet avseende bland annat maskinernas 
funktion, serviceorganisation, reservdelsförsörjning, garantier, 
leveransservice samt miljöhänsyn i denna upphandling.

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

Fördjupning

• En stor vinst för dig i förhållande till tidigare ramavtal är att avtalet  
erbjuder ett bredare, behovsförankrat sortiment av maskiner och tillbehör. 
Avrop sker genom ett  enklare förfarande än i nuvarande ramavtal, till 
konkurrenskraftiga priser. 

• Många av våra kunder har beslutade hållbarhetsmål som innebär att de 
behöver minska sin totala miljöpåverkan. Ramavtalet  tar hänsyn till detta 
genom att erbjuda miljövänligare bränslealternativ till de konventionella 
drivmedelsmaskinerna. Att inkludera miljövänligare drivmedelsalternativ, 
som maskiner som drivs med HVO100  eller el gör det möjligt för er att 
genom avrop närma sig era lokala miljömål.

Hållbarhet

• Producentansvar för batterier - Leverantörer ska följa gällande lagar och 
regler avseende producentansvar för batterier.

• Leverantören ska ha valt ut de offererade maskinerna med avseende på att 
dessa ska ge en låg miljöpåverkan.

• Samtliga offererade maskiner med dieseldrivna motorer ska kunna drivas 
på förnybart bränsle.
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