Avtalsområden

Musikinstrument 2019

• 2021-04-01 till 2025-03-31

A.
•
•

•

• Gör det enkelt för dig att komma åt ett brett sortiment av musikinstrument till branschenligt pris.
• Avtalet har 27 leverantörer och erbjuder ett stort sortiment av olika instrument för alla era behov.
• Leverantörerna finns över hela landet, vilket ökar lättillgängligheten och möjligheten att hitta
specialiserade och nischade leverantörer.

Enkelhet

• Avtalets produkter är dagsprissatta och detta i enlighet med branschen. Dagspriser säkrar att
varor alltid är prissatta efter branschens nuvarande standard.

Hållbarhet

A1 - Bleckblås D.
instrument
•
A2 - Enkla
rörblads
instrument
A3 - Dubbla
rörblads
instrument

•

A4 - Flöjt

•

A5 - Övriga
blåsinstrumen
t

• Om utveckling sker under ramavtalstiden och miljökrav eller certifieringar börjar användas av
leverantören kan de komplettera med sådan information i produktkatalogen.

•

B1 - Piano

•

B2 - Synt

•

B3 - Flygel

•

B4 - Elorgel

•

B5 - Övriga
klaviatur
instrument

C.

• Beställningar görs enligt tydliga och enkla processer som är utformade för att underlätta och
stötta.

Effektivisering

• Tillgång till en samlad överblick av kategorier och leverantörer gör att ni enkelt kan se vilka ni
kan vända er till för era verksamheters olika behov och önskemål.

•

C1 - Trumset

•

C2 – Orkester
slagverk

•

C3 - Övriga
percussions
instrument

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

D1 - Gitarr

•

D2 - Basgitarr

•

D3 - Övriga
sträng
instrument

•

D4 - Fiol

•

D5 - Cello

•

D6 Kontrabas

•

D7 - Övriga
sträng
instrument

•

E1Världsmusik
instrument

B.

• På ramavtalet kan du avropa musikinstrument för samtliga era användares behov.

Avtalstid

E.

F.
•

F1 - Övriga
digitala
instrument

Avropsförfarande
• Dynamisk rangordning
Leverantör väljs efter verksamhetens
behov.

Pris och sortiment
Musikinstrument & tillbehör
• Dagspris inkl. eventuella
rabatter/påslag.
Tillhörande tjänster
• Fasta priser inkl. eventuella
rabatter/påslag
• Prisjustering, tjänster 1 ggr/år

Leveransvillkor
• Leveranstid enligt önskemål och
överenskommelse
• Fraktfritt för leveranser över 500
SEK
•

Undantag för
specialleveranser ex. flygel.

Musikinstrument 2019
Omfattning

Fördjupning

• Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av produkter inom musikinstrument
samt tillbehör. Det ger er en möjlighet att använda tillhörande tjänster som
installation och reparation.

• 2 av 17 mål i Agenda 2030
stöds i det här ramavtalet. Det
hjälper er att nå era mål.

• Med ramavtalet vill vi hjälpa skolor att ägna sig åt sin kärnverksamhet därför
ska det vara enkelt att använda ramavtalet.

• Leverantörernas mängd, mångfald
och geografiska spridning gör att
avtalet kan tillgodose olika
verksamheters varierande behov.

• Avtalet har 27 leverantörer. Bland dessa finns det både stora och små,
nischade och mer omfattande leverantörer.

• Priser på instrument samt tillbehör
är dagspriser. Det här avtalet följer
alltid valutans fluktuation och
förändringar på marknaden.

Leverantörer
1. AL WIND
2. Andreasson Musik &
Data
3. De Luxe Music
4. Ekstroom Technologies
5. Elmelid Musik AB
6. Fiolbyggaren i Malmö
7. Frithiofs Musik
Aktiebolag
8. Halmén
musikinstrumenthandel
9. Javi Musik AB
10. Karlssons Musik AB
11. Lekolar AB
12. Malmö Musikaffär AB

13. Musikbörsen Sweden AB 23. Slagverket Stockholm
14. Musikcenter i Dalarna AB AB
15. Musikcentralen Import i 24.Svenska Popskolan AB
Växsjö AB
25. Tonbyggaren
16. Musikhuset i Karlstad AB
Violinventer AB
17. Musikhuset i Linköping 26.Uffes Blås Aktiebolag
AB
27. Uppsala Musikverkstad
18. Musiklagret Butik i Borås
Aktiebolag
AB
19. Musikservice i Örebro AB
20.Nonnes Musik i Nybro
Aktiebolag
21. Nordic emusic AB
22. Rauber Musik

• Avtalet har en avropsvägledning
som hjälper er vid avrop.
Inköpscentralen finns även att tillgå
som stöd genom hela processen.

• Genom ramavtalets
avropsförfarande kan ni välja de
parametrar som bäst passar er
verksamhets behov.
Välj mellan:
• tillgänglighet, utbud och
utprovning
• funktionalitet och
förutsättningar
• leveranstid
• musikinstrumentens,
tillbehörens eller tjänsternas
pris
• kompetens av en specifik typ
av instrument eller verksamhet
• tillgänglighet
• hållbarhet

Närliggande ramavtal
• Läromedel – digitala och tryckta
• Lekmaterial
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