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Enkelhet

• Avtalet omfattar vägmärken, uppsättnings- och avspärrningsmaterial samt elektroniska 
skyltarför väg ändamål. Vägmärkena har stor betydelse för att trafikanterna ska få den 
information de behöver för en rationell, säker och upplevelserik resa, samtidigt som de kan 
utnyttja vägsystemet på ett effektivt sätt. 

Hållbarhet

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara 
leveranskedjor. 

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

Digitalisering

• Nytt anbudsområde har adderats i detta avtal och där man avropa Digitala 
informationsskyltar i olika storlekar. 

Avtalsuppföljning

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

Avtalsområden

• Vägmärken och 
uppsättningsmaterial 

(Leverantörer: A,B)

• Avstängningsmaterial och 
övrigt material för vägändamål 
(Leverantörer: A, B)

• Elektroniska skyltar för 
vägändamål
(Leverantör: C)

Avtalstid

2020-01-20 till 2024-01-19 (2+1+1)

Avropsförfarande

• Rangordning eller förnyad 
konkurrensutsättning

Leverantörer

A. Aktiebolaget Blinkfyrar
B. PPV Plast & Plåt Vägmärken 

Aktiebolag
C. Swarco Sverige AB

Pris och sortiment

För definierad varukorg samt 
Övrigt sortiment med en fast 
rabatt från respektive leverantör.

Leveransvillkor

Delivered Duty Paid (DDP), 
Incoterms 2010, till angiven 
leveransadress. Vid beställningar < 
SEK 2 500 (exkl. moms) har 
anbudsgivaren rätt att ta ut en 
miljöavgift.
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Omfattning

• Ramavtalet omfattar vägmärken, uppsättnings- och avspärrningsmaterial 
samt elektroniska skyltar för väg ändamål och ska tillgodose kundens behov 
inom dessa områden.

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

Anbudsområde 1 – Vägmärken och uppsättningsmaterial
Förnyad konkurrensutsättning sker om avropet överskrider ett beräknat 
totalbelopp på SEK 50 000 (exklusive mervärdesskatt). Om det beräknade 
beloppet understiger SEK 50 000 sker tilldelning genom rangordning.

Anbudsområde 2 – Avstängningsmaterial
Förnyad konkurrensutsättning sker om avropet överskrider ett beräknat 
totalbelopp på SEK 50 000 (exklusive mervärdesskatt). Om det beräknade 
beloppet understiger SEK 50 000 sker tilldelning genom rangordning.

Anbudsområde 3 – Digitala informationsskyltar
Tilldelning sker endast genom förnyad konkurrensutsättning.

1. Stöd för avrop Hållbarhet

• Hållbarhetsaspekten ska vägas in och miljöhänsyn ska tas in i utvecklandet 
av företagets samtliga tjänster och produkter.

• Mängden spill ska minimeras och återanvändning/återvinning av råvaror 
och material ska maximeras.

• Hantering av kemikalier ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan och 
skador på människors hälsa minimeras.

• Miljöpåverkan orsakad av transporter ska minskas.
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