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Ljuskällor 2018

Enkelhet

Ramavtalet innehåller ett brett sortiment av produkter inom ljuskällor. Det är lätt att hitta rätt 
produkt till er verksamhet genom en anpassad produktbroschyr. Genom att integrera ert 
inköpssystem med leverantörens går beställningarna smidigt att genomföra.

Hållbarhet

• Energieffektiva LED-ljuskällor med god ljuskvalitet och lång livslängd på avtalet.

• Ramavtalet erbjuder ersättningsprodukter i LED för att byta ut traditionella ljuskällor i 
befintliga armaturer. 

• Energimärkning som hjälpa er i att enkelt kunna välja den mest energieffektiva produkten. 

Effektivisering

• Ett heltäckande ramavtal som täcker ert  behov av ljuskällor med marknadsutmanande 
priser och bra leveransvillkor. Ni kan om ni vill välja att få leverans på fasta leveransdagar (två 
dagar per vecka) fraktfritt. 

• Det är enkelt och smidigt att avropa, är en leverantör på avtalet.

Innovation

• Leverantören erbjuder kostnadsfri ljusskola kring hur ljuset påverkar vår hälsa och 
arbetsplats. 

• Leverantören erbjuder även kostnadsfri inventering och tar fram förslag på ersättare och 
besparingskalkyler/LCC-kalkyler

Digitalisering

• Erbjuder Punch-Out

• EDI, E-shop, Webbutik

Avtalsuppföljning

• 6 månader
• 18 månader
• Därefter uppföljning var 12:e 

månad

Anbudsområden

Fem geografiska anbudsområden

Avtalstid

2020-04-06-2024-04-05
Avtalstiden ovan är den maximala 
löptiden för ramavtalet. 
Avtalstiden är 2 år med option att 

förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Avropsförfarande

• webbutik
• per telefon
• via e-post
• via e-handel
• via kundtjänst.

Leverantör 1 st

1. AuraLight

Pris och sortiment

• Prislistan innehåller ett komplett 
sortiment upphandlade varor. 
Om kampanjpris på en viss vara 
finns vid beställningstidpunkten, 
och detta understiger varans pris 
i prislistan, ska det lägre priset 
tillämpas. 

• Leverantören erbjuder 15 % 
rabatt på hela sitt övriga 
sortiment. 

Leveransvillkor

• Ni kan välja att få leverans på 
fasta leveransdagar (två dagar 
per vecka)

• Vill ni inte få leverans på fasta 
leveransdagar betalar ni faktisk 
fraktkostnad för beställningar 
som understiger 400 SEK. 
Maximal fraktkostnad som får 
faktureras är 150 SEK. För 
beställningar över 400 SEK ska 
leveranser vara fraktfria. 
Expressleveranser, dagen efter 
innan 16:00, 350sek
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Omfattning

• Ramavtalet omfattar både ett brett och djupt sortiment av kvalitativa 
ljuskällor och kan antas täcka behovet för de flesta verksamheter med 
fastighetsbestånd. 

• Avtalet omfattar traditionella ljuskällor samt LED, för inomhusbruk samt 
enklare utomhusbruk. 

• Sortimentet omfattar lysrör inklusive glimtändare och driftdon, LED-lysrör, 
LED-retrofitljuskällor, halogenlampor, kompaktlysrör, högtrycksnatrium, 
metallhalogen samt säkringar.

1. Ekonomisk, social och miljö

Fördjupning

Det är en bra investering både miljömässigt och ekonomiskt att byta ut 
traditionella ljuskällor, såsom lågenergilampor och halogen, till LED. 
Energianvändningen kan reduceras med upp till 80%, beroende på tidigare 
belysning. LED-ljuskällor har betydligt längre livslängd än traditionella 
ljuskällor, vilket betyder färre byten. LED-ljuskällor är flimmerfria, ger fullt ljus 
direkt och är fria från kvicksilver och andra miljöfarliga gaser.

I september 2023 förbjuds T8-lysrör att säljas på marknaden genom 
ekodesigndirektivet. T8 är en mycket vanlig ljuskälla i offentliga lokaler. Du 
kan kostnadsfritt få stöd av ramavtalsleverantören kring byte till mer hållbar 
belysning. 

Hållbarhet

Agenda 2030
Energieffektiv belysning bidrar till det globala målet 7 om Hållbar Energi till alla
och mål 11 om Hållbara städer och samhällen. Ramavtalet bidrar också genom 
sina kravställningar till mål 1, 3,4,5,6,8,12,13,14,15 och 16.
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