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Enkelhet

• Med ramavtalet kan ni anpassa er entré till exempelvis reception, hall med mera utifrån ert 
behov. Ni kan själva välja att antingen hyra en fast installerad entrématta/textila golvplattor 
genom hyresavtal eller köpa genom ett köpeavtal. 

• En fast installerad entrématta/textila golvplattor kräver inget byte utan rengörs på plats.  

Hållbarhet

Leverantören ska samla upp och återvinna allt spill som uppstår vid tillverkning av mattan och 
installation av entrézon. Leverantören ska redovisa mängd återvunnet material i produkterna. 
Underhållsprodukter ska vara Svanen märkta. Mattorna ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens kriterium för alkylfenoletoxilater, formaldehyd, färgämnen, 
biocider, flamskyddsmedel och vara fria från ftalater enligt angivna CAS-nr.  

Effektivisering

Tillgodoser ett helhetsbehov som medverkar till minskat slitage på golv och därmed minskar 
kostnaden för golvunderhåll i lokalen.  

Innovation

• Barnen kan gå direkt till sin hylla och ta av blöta skor då materialet har väldigt hög 
uppsugningsförmåga. Det gör att det inte blir stopp i farstun vilket underlättar för 
pedagogerna. Barnen får också ett extra utrymme att leka på då golven är torra. 

• Exempelvis kan en förskola minska ljudnivån genom en fast installerad entrématta. 

Digitalisering

• Leverantören kan ta emot beställningar och skicka orderbekräftelse digitalt. 

• Fakturering sker digitalt. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive krav i 
anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder er avstämning.  

Avtalsuppföljning

• 6 månader 
• 18 månader
• 36 månader

Avtalsområden

1. Hyra av entrézon
2. Köp av entrézon

Avtalstid

2020-06-12 till 2023-06-11 
Med möjlighet till maximalt ett 
års förlängning

Avropsförfarande

• Rangordning
• Samma rangordning i alla 

kommuner
• Genom kontakt med 

leverantörerna

Leverantör (3)

1. Herr Entrématta AB
2. N3ZONES AS
3. AA Golvbehandlingar och 

Entrélösningar

Pris och sortiment

• Nettopriser enligt prisbilagor. 
Pris anges per m2

• Prisjustering 1 ggr/år

Leveransvillkor

• Till leveransadress enligt 
beställning 

• Leverantör tar kontakt inom 
fem arbetsdagar

• Fritt levererat enligt DDP, 
Incoterms 2010
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Omfattning

• Ramavtalsområdet omfattar både köp och hyra av en fast installerad matta, 
textila golvplattor eller motsvarande som är avsedda för entrén med syfte att 
fånga upp smuts och väta. Mattan eller plattorna ligger kvar under hela 
avtalsperioden. 

• Den placering mattan eller plattorna har utgör en entrézon, exempelvis en 
reception, hall till en förskola eller liknande.

• Vid hyra av entrézon ingår alla kostnader som är förenade med uppdraget 
såsom service och installation, städinstruktion, borstvalsdammsugare samt 
förbrukningsartiklar till den. Dessutom ingår djuprengöring vid behov och 
avinstallation av entrézonen. 

• Vid köp av entrézon ingår alla kostnader som är förenade med uppdraget 
som service och installation samt städinstruktion. Utöver det finns tillval som 
kan köpas till, såsom djuprengöring, avveckling av entrézonen, 
borstvalsdammsugare samt förbrukningsartiklar till den.  

1. Ekonomisk 
2. Social 
3. Miljö 

Fördjupning

• I avtalade priser ingår inget underarbete för att förbereda underlag inför 
montering av matta eller platta. Mindre arbeten exempelvis spackling av 
ojämna ytor kan i viss mån utföras av leverantören mot en tillkommande 
ersättning. Pris för sådant arbete anges separat av leverantören.

• Om ett kontrakt är en del av en större leverans där även andra leverantörer 
är inblandade ska leverantören samverka med dem för att uppnå bästa 
möjliga resultat för er som beställare. 

• Vid avveckling av entrézonen ska leverantören vara behjälplig utan kostnad 
för er. Leverantören ska medverka till att verksamheten överlämnas till en 
ny leverantör som ni har utsett. Leverantören ska i nära samarbete planera 
och genomföra avvecklingen eller överlämningen.  

Hållbarhet

• Leverantören ska fullgöra ramavtalet i enlighet med villkor för mänskliga 
rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. 

• Leverantören ska arbeta efter en strukturerad miljöplan.
• Krav på uppsamling och återvinning av spillmaterial samt information om 

andel återvunnet material i mattorna
• Krav på svanen märkta underhållsprodukter
• Krav på produkterna enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier för 

ftalater, färgämnen, begränsning av biocider och flamskyddsmedel 
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