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Enkelhet

• Ramavtalet ska underlätta för dig som arbetar med beställning av VA-material. Ett stort 
fokus har lagts på att ta fram en varukorg som i stor utsträckning motsvarar det mest 
frekventa behovet av VA-material och är kravställt utifrån hög kvalitet och relevanta 
miljökrav.

Hållbarhet

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara 
leveranskedjor.  Produkter bedömda i exempelvis Byggvarubedömningen eller Sunda Hus 
ska märkas ut i webshopen. Även miljömärkta produkter samt produkter innehållandes PVC 
ska märkas ut.

Besparing

• Ramavtalet är upphandlat i nationell konkurrens för att ge så bra priser som möjligt för den 
kvaliteten som erbjuds. Dessutom finns en kostnadsbesparing i att slippa upphandla på egen 
hand och att avropen sker på ett relativt enkelt sätt.

Digitalisering

Avtalsuppföljning

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

AnbudsområdenAvtalstid

2021-04-15 till 2025-04-14

Avropsförfarande

• Rangordning - upp till ett värde 
om 150 000 SEK

• Förnyad konkurrensutsättning
över ett värde om 150 000 SEK

Leverantör 

1. Dahl
2. Ahlsell
3. AO Sverige

Pris och sortiment

• Sortimentet ska vara brett 
avseende exempelvis 
produktkategorier, fabrikat, 
material och dimensioner.

• Sortimentet ska i hög 
omfattning erbjuda produkter av 
alternativa fabrikat/varumärken 
för att säkerställa tillgång till  
VA-material som i så hög grad 
som möjligt är kompatibla med 
era olika befintliga anläggningar 
och system.

Leveransvillkor

• Lagervaror ska levereras inom en (1) 
arbetsdag efter beställningar lagda senast
kl 15.00 helgfria vardagar. 

• Beställningsvaror ska levereras inom fem (5) 
arbetsdagar efter beställningar lagda senast 
kl 15.00 helgfria vardagar. Leveranstiderna 
gäller under förutsättning att inget annat 
överenskommits mellan er och leverantören 
i avropsförfarandet.
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Omfattning

• Avtalet tillgodoser löpande leveranser av VA-material för anläggnings-
/installationsarbeten, service-, reparations- och underhållsarbeten inom 
kommunal VA-verksamhet. 

• Med kommunal VA-verksamhet avses här produktion och distribution av 
dricksvatten samt uppsamling, transport och rening av spill-/avloppsvatten 
samt hantering av dagvatten inom kommunernas ansvarsområde.

• Leverantörerna ska tillhandahålla ett komplett sortiment av VA-material. 
Sortimentet ska ha både stor bredd och stort djup avseende exempelvis 
produktkategorier, fabrikat, material och dimensioner. Sortimentet ska i hög 
omfattning erbjuda produkter av alternativa fabrikat/varumärken för att 
säkerställa tillgång till VA-material som i så hög grad som möjligt.

Adda Inköpscentral kontrollerar: 
• Ekonomisk redovisning – att alla leverantörer som utför uppdrag på våra 

ramavtal sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter. 

• Etiska- och sociala krav – att de sociala och etiska krav som vi ställer i våra 
upphandlingar följs. Kraven kan se olika ut men vi utgår oftast från ILO:s 
åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.

• Hållbarhetskrav – att ställda hållbarhetskrav uppfylls under avtalstiden, 
kraven följs upp systematiskt.

Fördjupning

Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden efter Sveriges regioner. Ni ska 
beställa från den region där ni har ert säte.

Ramavtalet har resulterat i leverantörer som samtliga är experter på området 
och kan stötta dig i din process, dessutom finns Inköpscentralen till stöd för 
dig. 

Inköpscentralen har dessutom varit noggrann i kravställningen för att du ska få 
produkter och leveranser av hög kvalitet och som uppfyller höga miljökrav. Vi 
tar ansvar för att följa upp ramavtalet och de krav och kriterier som finns för 
din trygghets skull. 

Hållbarhet

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för 
hållbara leveranskedjor. 

• Produkter bedömda i exempelvis Byggvarubedömningen eller Sunda Hus 
ska märkas ut i webshopen. Även miljömärkta produkter samt produkter 
innehållandes PVC ska märkas ut.
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