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Konstgräs 2019  -
Dynamiskt inköpssystem

Enkelhet

• Erbjuder ett enkelt och tryggt sätt att upphandla konstgräs. Det ska vara flexibelt att 
anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på efterfrågat 
konstgrässystem. 

• Upphandlingarna görs via ett dynamiskt inköpssystem (DIS).

Hållbarhet

• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara 
leveranskedjor. Ni  väljer hållbarhetskrav  till er upphandling från vår mall. Kraven finns inom 
fem områden: Generella krav, Krav för att förhindra spridning av mikroplast, Cirkulära krav, 
Kemiskt innehåll och Krav avseende transporter, fordon, maskiner och anläggandet.

Effektivisering

• Det dynamiska inköpssystemet gör det möjligt för er att få tillgång till ett brett urval av 
leverantörer, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt. 

• Möjligt för nya leverantörer att ansöka om att delta under hela giltighetstiden, vilket ger 
ökad konkurrens och större flexibilitet.

Innovation

• På marknader som är under snabb utveckling kan ni genom ett dynamiskt inköpssystem 
effektivt köpa in de senaste lösningarna och produkterna.

Avtalsområden

1. Anläggning/omläggning av 
konstgräs

2. Anläggning/omläggning av 
hybridgräs

3. Rengöring och underhåll av 
konstgräs

4. Rengöring och underhåll av 
hybridgräs

Avtalstid

• 2020-09-01 till 2027-08-31 
• Avtalstiden är den maximala 

löptiden för DIS:et. 

Avropsförfarande

• Ett dynamiskt inköpssystem är 
en helt elektronisk metod för 
upphandling. Systemet är öppet 
för nya leverantörer under hela 
giltighetstiden.

Leverantör 

1. GML Sport AB
2. Gräsmiljö Sverige AB
3. Gårda Johan Sport Lek & 

Landskap AB
4. Ingeborns Entreprenad AB
5. Kompan Sverige AB
6. KSAB golf equipment AB
7. Lappset Sweden AB
8. Nordic Arena Service AB
9. Peab Anläggning AB
10. Polytan Scandinavia AB
11. Sandmaster Skandinavien AB
12. Sportbyggarna Entreprenad 

AB/Spentab
13. Svenskt konstgräs AB
14. Unisport Sverige AB
15. ÅhusTurf AB

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

Avtalsuppföljning
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Omfattning

• Anläggning/omläggning av konstgräs
- Kategorin avser alla typer av konstgräs för ändamålet fotboll, multisport och       
offentlig miljö.

• Anläggning/omläggning av hybridgräs
- Kategorin avser alla typer av hybridgräs för ändamålet fotboll, multisport och 
offentlig miljö.

• Rengöring och underhåll av konstgräs
- Kategorin avser all form av rengöring och underhåll av konstgräs.

• Rengöring och underhåll av hybridgräs
- Kategorin avser all form av rengöring och underhåll av hybridgräs

Inköpscentralen 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.

Fördjupning

De primära nyttorna med att avropa via Inköpscentralens ramavtal är:

• Ni kan på ett enkelt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på den nivå ni själv 
önskar. Tillsammans kan vi höja ambitionerna och driva på mot en mer 
hållbar utveckling inom konstgräsbranschen.

• Tack vare kvalitetssäkrade upphandlingsmallar som är avstämda med 
leverantörerna kortas ledtiderna samtidigt som risken för överprövningar 
och försenade projekt minskar.

• Ni  får tillgång till ett omfattande urval av leverantörer, vilket resulterar i 
effektiv konkurrens och bättre ekonomiska villkor.

Hållbarhet

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

• Ni väljer hållbarhetskrav  till er  upphandling från vår mall. Kraven finns 
inom fem områden: Generella krav, Krav för att förhindra spridning av 
mikroplast, Cirkulära krav, Kemiskt innehåll och Krav avseende transporter, 
fordon, maskiner och anläggandet.

Konstgräs 2019  - DIS 

Revision


