Avtalstid

Park- och lekplatsutrustning 2017
Ger dig möjlighet att avropa säker och hållbar park- och lekplatsutrustning som stimulerar
barns utveckling och rörelse samt skapar viktiga mötesplatser för alla, barn som vuxna,
oavsett funktionsförutsättningar.

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara
leveranskedjor.
• Leverantörerna ska uppfylla krav gällande ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper
samt särskilda krav för fallskydd/konstgräs.
Avrop med särskild fördelningsnyckel tillämpas för avrop med ett sammanlagt totalt värde
upp till 250 000 SEK per enskilt produktområde. Det innebär att du som kund utser den
ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Effektivisering

Innovation

Avropsförfarande

Produktrelaterade tjänster; Med produktrelaterade tjänster avses tjänster som en
anbudsgivare har möjlighet att erbjuda dig när du avropar från ramavtalet. De
produktrelaterade tjänsterna ska ha en nära anknytning till någon utav de produkter som
avropas.

1. Lekplatsutrustning
2. Parkutrustning
3. Utomhusgym

• Särskild fördelningsnyckel

4. Utrustning för skatepark

• Förnyad konkurrensutsättning

5. Multisportarenor

Leverantör (X)

Enkelhet

Hållbarhet

2018-12-04 till 2022-12-03

Avtalsområden

1.HAGS Aneby AB
2.KOMPAN Sverige AB
3.Lappset Sweden AB
4.KPLN Design AB
5.Elverdals Lekplatser AB
6.Lekolar AB
7.Lekopark Nordic AB
8.Nola Industrier AB
9.Peab Asfalt AB / Utform AB
10.Söve AB
11.Tressport och Lek AB
12.Finbin Sverige AB
13.LEDON A/S

Pris och sortiment
• Varukorg
• Övrigt sortiment, med avtalad
rabatt

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

6. Fallskydd/underlag
7. Parkourutrustning

Leveransvillkor
Leverantören får fakturera direkta
fraktkostnader (för frakt mellan
leverantörens lager och
leveransadressen) vid
beställningar som understiger
10 000 SEK exkl. moms.

Avtalsuppföljning
Inköpscentralen genomför flera
uppföljningar på samtliga av våra
ramavtal under en avtalsperiod.
Syftet är att uppnå de mål och
ambitioner som ligger bakom
upphandlingen.

Park- och lekplatsutrustning 2017
Omfattning

Fördjupning

• Ramavtalet omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar,
förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus.
Ramavtalet omfattar även utomhusgym, utrustning för skatepark och
parkourutrustning, fallskydd, multisportarenor samt produktrelaterade
tjänster.
• Målet med ramavtalet är att tillgodose ert behov att skapa och bibehålla
kvalitativa utomhus- och lekmiljöer. Ni har genom ramavtalet möjlighet att
avropa säker och hållbar park- och lekplatsutrustning, som stimulerar barns
utveckling och rörelse och skapar viktiga mötesplatser för alla, barn som
vuxna, oavsett funktionsförutsättningar.

Det finns många fördelar med att avropa från Inköpscentralens ramavtal
• Anpassad avropsmodell som underlättar för både dig som kund och för
leverantören att tillgodose det behov som uppkommit.

• Flera anbudsområden som täcker hela området inom park och
lekplatsutrustning.
• Stor bredd sett till antal tilldelade leverantörer.
• Förmånliga priser för de produkter i den upphandlande varukorgen
• Möjlighet att komplettera med övrigt sortiment.

Revision

Hållbarhet

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

Minst 70% av ingående material ska kunna separeras och materialåtervinnas.
Leverantörerna ska:
• Bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara leveranskedjor.
• Uppfylla krav gällande ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper samt
särskilda krav för fallskydd/konstgräs.
• Ha rutiner som säkerställer att träråvara uppfyller ställda krav.
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