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Enkelhet

• Brett utbud av personbilar och transportfordon med 3 delområden, personbilar, förmånsbilar 
och transportfordon. Varje delområde avser hela Sverige och innehåller flera fordonsklasser.

• Kontrakt tecknas med den lokala återförsäljaren som utför leveransen.

• Genomarbetade stöddokument och mallar förenklar avropet. 

• Avropsmallen innehåller aktuella formler för beräkning av bonus-malus i LCC-kalkylen.

Hållbarhet

• Ramavtalet ställer miljökrav avseende max CO2 utsläpp för antagna modeller. Du har 
möjlighet att ställa skarpare miljökrav än ramavtalets grundkrav.

• Flera modeller som kan drivas med hållbara drivmedel som el, gas, etanol och HVO100.

Effektivisering

• Ramavtalet har en grundrabatt från generalagenturen och i den förnyade 
konkurrensutsättningen kan den lokala återförsäljaren ge dig ytterligare rabatt.

• Du sparar tid och resurser jämfört med en egen upphandling. 

Innovation

• De nyaste modellerna med senaste teknologin erbjuds i ramavtalet.

• Ramavtalet ställer grundkrav på både miljö och säkerhet, samt ger dig möjlighet att spetsa 
kraven efter din organisations mål och behov.

Digitalisering

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

Avtalsuppföljning

• Leverantören deltar minst en 
gång per år i ett möte som Adda 
Inköpscentral kallar till i syfte att 
följa upp ramavtalet.

• Vi rekommenderar 
uppföljningsmöte mellan dig och 
din lokala återförsäljare..

Avtalsområden

Ramavtalet omfattar fabriksnya 
personbilar och transportfordon 
upp till 3,5 ton. Du har även 
möjlighet att köpa tillhörande 
service av avropade fordon.

Avtalet omfattar tre delområden:
1. A – Personbilar
2. B – Förmånsbilar
3. C – Transportfordon

Avtalstid

2019-02-04 – 2023-02-03

Avropsförfarande

• Förnyad  konkurrensutsättning 
gäller för delområde A 
(personbilar) och delområde C 
(transportfordon).

• Särskild fördelningsnyckel gäller 
för delområde B (förmånsbilar).

Leverantör (18)

• 18st generalagenter ingår i 
ramavtalet.

• Kontrakt tecknas med din 
lokala återförsäljare.

Pris och sortiment

Sammanställningsfilerna 
innehåller aktuellt utbud och 
uppdateras löpande under 
avtalsperioden.

Leveransvillkor

• ALOS 05 hanterar de allmänna 
bestämmelser för leverans av 
varor till offentlig sektor.

• Du och återförsäljaren kommer 
överens om leveranstid och 
leveransplats. 
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Omfattning

Syftet med avtalet är att du på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna avropa 
fordon till förmånliga villkor, vilket genererar både tids- och 
kostnadsbesparingar. Avtalet avser köp av nya personbilar och 
transportfordon upp till 3,5 ton. Du har även möjlighet att köpa tillhörande 
service av avropade fordon.

Krav på miljö och säkerhet finns ställda i avtalet och dessa kan du anpassa vid 
ditt avrop så att de satta miljömålen nås.

Avtalet omfattar tre delområden:
Delområde A – Personbilar
Delområde B – Förmånsbilar
Delområde C – Transportfordon

Avropsmallen skickas till leverantör och dina lokala återförsäljare, som har 
möjlighet att ta emot och besvara avropsförfrågan. Den lokala återförsäljaren 
utför leverans och fakturering, samt är del av det kontrakt och leveransavtal 
som du upprättar efter avrop och tilldelning. I avropsavtalet är återförsäljaren 
juridiskt ansvarig mot er.

Ramavtalsleverantör är ansvarig för återförsäljare så som för sin egen del.

Ekonomisk, social och miljö

Fördjupning

• Ramavtalet omfattar endast köp av nya fordon. Om du vill  leasa dina 
fordon kan du med fördel nyttja detta avtal för fordonsinköpet till 
leasingföretaget och avropa leasingtjänsten från något av Inköpscentralens 
ramavtal för leasing eller eget leasingavtal. 

• Miljökrav: Grundkrav på max CO2 utsläpp. Samtliga offererade fordon i 
anbudsdel A och B uppfyller emissionskraven enligt Euro 6, eller senare.

• Säkerhetskrav: Grundkrav på Euro NCAP poäng avseende vuxenskydd, 
fotgängarskydd och whiplashskydd.

• Du har tillgång till en genomarbetad avropsmall med LCC-kalkyl för enkelt 
avrop och rättvisande utvärdering av livscykelkostnaden.

• Det finns en kontinuerligt uppdaterad sammanställning över samtliga 
fordon som ingår i ramavtalet med all information som du behöver för din 
utvärdering.

Hållbarhet

Miljökrav som är ställda på fordonen i ramavtalet:

1. Personbilar med upp till fyra passagerarplatser utöver föraren ska högst 
släppa ut 140 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.

2. Personbilar med minst fem passagerarplatser utöver föraren alternativt 
fyrhjulsdrift, ska högst släppa ut 215 gram koldioxid per kilometer vid 
blandad körning.

3. Transportfordon ska högst släppa ut 250 gram koldioxid per kilometer vid 
blandad körning.
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