Eldningsprodukter och drivmedel i
bulk 2018
• Avtalet har en leverantör per produktområde och geografiskt område.
• Vid avrop kontaktar du den leverantör som är aktuell för produktområdet och det
geografiska läget som beställningen avser.

Enkelhet

• Du har tillgång till stöddokument och mallar för enkel användning av avtalet.
• Avtalet har höga krav på miljö- och produktutvecklingsarbete. Du kan välja produkter med
lägre miljöpåverkan än traditionella fossilbaserade produkter.

Hållbarhet

• Under avtalets giltighetstid kan även nya produkter tillkomma i utbudet.
• Avtalet erbjuder ett stort utbud av fossil- och biobaserade drivmedel och eldningsprodukter
som levereras via tankbilsservice direkt till din anläggning.
• Du sparar tid och resurser jämfört med en egen upphandling.

Effektivisering

2019-09-23 till 2023-09-22

Avropsförfarande
• Rangordnat. En leverantör per
produktområde och geografiskt
område är antagen.
• Avrop sker löpande genom att
du kontaktar den
ramavtalsleverantör som är
antagen för det produktområde
och det geografiska område
som beställningen avser.

Leverantör (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Canoil AB
Eco-1 Sverige Filial
EcoPar AB
OK-Q8 AB
Preem Aktiebolag
Swea Energi AB

Uppdragstyper

Innovation
• Digital pejlutrustning för fjärravläsning och automatiserade beställningar kan erbjudas.
• Leverantören har möjlighet att ansluta sig till ditt e-handelssystem.

Digitalisering

Avtalstid

Ramavtalet omfattar fossil- och
biobaserade drivmedel och
eldningsprodukter inklusive
leverans till din anläggning.

• Din faktura skickas elektroniskt via e-faktura enligt gällande standard SFTI eller Peppol BIS
Billing 3.

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

Produktområden (7)
Varje produktområde är ett eget
anbudsområde och har
utvärderats var för sig. De är i sin
tur indelade i 290 geografiska
områden enligt
kommungränserna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bensin och etanol
Diesel
Syntetisk diesel
Eldningsolja
Tjockolja
FAME och RME
HVO

Pris
• Priset för de flesta produkterna
på ramavtalet baseras på
världsmarknadsprisnoteringen
för respektive produkt. Dessa
produkter har 7-dagarspriser,
där priset för innevarande period
baseras på priset under
föregående 7-dagarsperiod.
• Produkter vars pris inte baserar
sig på de dagliga
världsmarknadsnoteringarna
gäller i en (1) kalendermånad.

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Omfattning

Fördjupning av produktområden

Ramavtalet omfattar eldningsprodukter och drivmedel i bulk. Syftet är att
täcka dina behov av fossilbaserade och biobaserade eldningsprodukter och
drivmedel i bulk under ramavtalsperioden.

1. Bensin och etanol
- Bensin 95 (alla kvaliteter)
- Etanol E85

Avtalet erbjuder dig ett fullt sortiment av produkter från de största
leverantörerna till konkurrenskraftiga priser och villkor.

2. Diesel
(Preem Aktiebolag, CANOIL AB, Swea Energi AB)
- Diesel utan RME (ofärgad + färgad)
- Diesel 5 % RME (ofärgad + färgad)
- Diesel 7 % RME (ofärgad)
- Diesel Evolution/Bio+ eller motsvarande

Krav ställs på produktutveckling. Nya produkter inom upphandlingsområdet
kan adderas och avropas under ramavtalsperioden.
7-dagarspriser säkerställer ”riktigt” pris.

(Preem Aktiebolag, Swea Energi AB)

3. Syntetisk diesel
- EcoPar eller motsvarande produkt

(EcoPar AB)

Snabbleveranser (inom 24 timmar) måndag – söndag mot extrakostnad.

4. Eldningsolja
(Preem Aktiebolag, Swea Energi AB)
- Eldningsolja 1 MK1, Eldningsolja 1 MK3 E10, Eldningsolja 1 MK3 E32

Revision

5. Tjockolja
- Eldningsolja 5 lågsvavlig
- WRD/Ultra eller motsvarande produkt

Ekonomisk, social och miljö

Avtalsuppföljning
Som rutin följer Adda Inköpscentral upp ramavtalet när det löpt 6 månader,
därefter var 12:e månad.

6. FAME och RME
- Eldningsolja Bio 100 sommar + vinter
- Biodiesel 100 sommar + vinter

(Preem Aktiebolag)

(Swea Energi AB, OK-Q8 AB)

7. HVO
(Ofärgad: Eco-1, Preem, CANOIL, Swea E., Färgad: Swea E.)
- HVO 100%, (ofärgad + färgad)

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

