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Enkelhet

• Enkelt att beställa 

• Ett heltäckande sortiment som täcker de flesta av era behov av produkter inom 
äldreomsorg, vård och skola. 

Hållbarhet

Engångsartiklar och ämnen som belastar miljön ersätts i snabb takt och för att möta denna 
utveckling har ett andra avtalsområde, Miljöanpassat sortiment B, skapats. Produkterna kan 
till exempel tillverkas i nya material eller lämna ett mindre avtryck på miljön under sin 
livscykel. Under ramavtalstiden kan leverantörerna utöka sortimentet med fler produkter allt 
eftersom alternativ blir tillgängliga på marknaden. 

Effektivisering

• Konkurrenskraftiga priser och villkor. 

• Ramavtalet frigör resurser i era inköpsprocesser, hållbarhetsarbete samt bidrar till 
kostnadsbesparingar genom inköpscentralens stordriftsfördelar.

Digitalisering

Leverantören ska kunna ansluta sig till era e-handelssystem när ni så begär. Detta avser alla 
delar i inköpsprocessen som rör beställning, leverans och fakturahantering. Bland annat 
omfattas uppkoppling mot webbutik (punch-out), elektroniska kataloger och SSO, 
ordererkännande, orderbekräftelse, lokalisering (GLN), faktura mm. 

Avtalsuppföljning

• 6 månader 
• 18 månader
• 36 månader

Avtalsområden

A. Traditionellt sortiment -
Sammanställd prislista för 
varukorg och övrigt 
sortiment.

B. Miljöanpassat sortiment -
Prislista för miljöanpassat 
sortiment. 

Avtalstid

• Avtalsområde A  2019-03-30 –
2023-05-31

• Avtalsområde B 2019-03-30 -
2023-03-29

Avropsförfarande

• Särskild fördelningsnyckel 
under 50 000 kr

• Förnyad konkurrensutsättning 
över 50 000 kr

Leverantörer (2)

1. Procurator Sverige AB –
anbudsområde A och B

2. Lyreco Advantage Sweden 
AB – anbudsområde B 

Pris och sortiment

• Prislista för varukorg samt 
övrigt  sortiment

• Prislista miljöanpassat 
sortiment

Leveransvillkor

• Fasta leveransdagar och 
löpande leveranser. 

• Beställningsvärde under 300 kr 
- faktisk leveranskostnad   
Expressleverans - faktisk 
leveranskostnad 

• Levereras i enlighet med 
Incoterms 2010 Delivered Duty
Paid (DDP) till angiven 
leveransadress.
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Omfattning

Ramavtalet omfattar hygienartiklar och städmaterial. Leverantören erbjuder 
ett sortiment som omfattar ett brett urval artiklar inom respektive varugrupp 
och tillgodoser olika behov och målgrupper hos er som kund. Både 
avtalsområde A och B omfattar följande varugrupper:

• Torkpapper och servetter 
• Påsar och säckar 
• Handskar 
• Servering 
• Personlig hygien och förband 
• Vård 
• Städmaterial 
• Rengöringsmedel

Det är möjligt att beställa produktprover kostnadsfritt med en leveranstid 
inom 5 arbetsdagar. Kravet avser samtliga artiklar i avtalet (av 
förbrukningskaraktär). 

1. Ekonomisk 

2. Social

3. Miljö 

Fördjupning

• Om leverantören tillfälligt inte kan leverera i ramavtalet angiven produkt, är 
denna skyldig att leverera liknade artikel med minst likvärdig kvalitet, dock 
först efter kontakt med beställaren. Eventuell ersättningsartikel ska 
godkännas av er.

• Mjukpapper och tvål ska passa i för ändamålet avsedda befintliga 
dispenser/hållare eller kostnadsfritt bytas ut. Dispenser betraktas som 
förbrukningsvara och är er egendom efter installation och vid ramavtalets 
upphörande. Dispenser/hållare ska bytas kostnadsfritt vid behov på er 
begäran.

Hållbarhet

• Leverantören ska fullgöra ramavtalet i enlighet med villkor för mänskliga 
rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption samt 
bedriva ett systematiskt miljöarbete. 

• På ramavtalet kan du avropa produkter tillverkade av material som är 
biobaserat, biologiskt nedbrytbart eller återvunnet.

• Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och 
underhåll ska uppfylla upphandlingsmyndighetens kriterier

• Plastfilm och engångshandskar ska uppfylla kemikaliekrav avseende 
ftalater och material i kontakt med livsmedel avseende bisfenol A.

• Mjukpapper ska uppfylla upphandlingsmyndighetens kriterier för 
blekmetod av mjukpapper.
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