Beläggningsarbeten 2018
Ramavtalet underlättar och tillgodoser ert behov inom beläggningsområdet. Avtalet är
geografiskt uppdelat på Sveriges samtliga 290 kommuner, och där avropet sker genom
rangordning av tilldelade leverantörer.

Enkelhet

Hållbarhet

Effektivisering

Innovation

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara
leveranskedjor.
• Leverantören ska ta fram miljövarudeklarationer (EPD:er) under avtalstiden och kunna utföra
projekt med lägsta möjliga klimatpåverkan på förfrågan.
• Två år efter avtalsstart ska leverantören kunna redovisa statistik på CO2-utsläpp per projekt.
• De ska till årligen redovisa den mängd återvunnen asfalt som använts.
• Ramavtal som är ”heltäckande” och enkla att avropa från och använda
• ”Nära till dig som kund” - indelning i många geografiska anbudsområden
• Konkurrenskraftiga priser och villkor
• Ansluter till befintliga branschvillkor

Avtalstid

Avtalsområden

• 2018:1 2020-07-01 till 2024-06-30
• 2018:2 2020-07-01 till 2024-06-30

2018:1 Skåne, Blekinge, Halland
och Kronobergs län
2018:2 Jönköping, Kalmar och
Västra Götalands län
2018:3 Södermanland, Värmland,
Örebro och Östergötlands län
2018:4 Dalarna, Gotland,
Stockholm, Uppsala och
Västmanlands län
2018:5 Gävleborg, Jämtland,
Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrlands län

• 2018:3 2020-09-15 till 2024-09-14
• 2018:4 2020-10-12 till 2024-10-11
• 2018:5 2021-02-01 till 2025-01-31

Avropsförfarande
Avrop kan ske på två sätt;
antingen genom att ni avropar ett
enskilt objekt, eller genom att ni
avropar samtliga objekt under en
viss tidperiod. Avrop görs från den
ramavtalsleverantör som har plats
ett (1) i rangordningen.

Leveransvillkor

Leverantör
1.NCC Industry Aktiebolag
2.Peab Asfalt AB
3.Skanska Industrial Solutions AB
4.Sydbeläggningar AB
5.Sandahls Grus & Asfalt
Aktiebolag
6.Asfaltbolaget Sverige AB
7.Svevia AB
8.Veiddeke Entreprenad AB

Pris och sortiment
Prisbilagor och mängdförteckning för fem olika
typkommuner återfinns i
avropsstödet.

Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

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.

Beläggningsarbeten 2018
Omfattning

Fördjupning

• Ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av
tillhörande produkter och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor,
parkeringsplatser med mera inom alla kommuner i Sverige.
• Ramavtalet omfattar drifts- och underhållsåtgärder samt ometablering av
befintliga hårdgjorda ytor. I ramavtalet ingår alltså inte nyetablering av gator
och vägar.
• Ramavtalet är indelad geografiskt, där en kommun utgör ett geografiskt
anbudsområde. Inom varje anbudsområde är tre leverantörer rangordnade.
Rangordningen per kommun framgår av dokumentet ”Rangordning per
geografiskt anbudsområde”.

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

1. Pedagogiskt avropsstöd
2. Prisbilagor och mängdförteckning för fem olika typkommuner
3. Finns möjlighet till sysselsättningsfrämjande åtgärder i samband med
utförande av kontrakt.
4. Kontraktsmall

Hållbarhet
• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för
hållbara leveranskedjor.
• Leverantörerna ska ta fram miljövarudeklarationer (EPD:er) under
avtalstiden och kunna utföra projekt med lägsta möjliga klimatpåverkan på
förfrågan.
• Två år efter avtalsstart ska leverantörerna kunna redovisa statistik på
CO2-utsläpp per projekt.
• De ska till årligen redovisa den mängd återvunnen asfalt som använts.

Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

