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Material för kontor och skola samt 
datortillbehör 2018

Enkelhet

• Ett heltäckande sortiment som täcker de flesta av era behov av produkter inom kontor och 
skola samt datortillbehör. 

• Ett ramavtal som det är enkelt att beställa ifrån. 

Hållbarhet

• Miljömärkta produkter synliggörs på leverantörens webbsidan samt information om 
produkterna innehåller PVC-plast. 

• Träprodukter ska komma från hållbart skogsbruk och pappersprodukter ska uppfylla 
utsläppskrav samt krav på blekmetod.

Effektivisering

• Konkurrenskraftiga priser och villkor. 

• Ramavtalet frigör resurser i era inköpsprocesser och hållbarhetsarbete samt bidrar till 
kostnadsbesparingar.

Digitalisering

• Leverantören ska kunna ansluta sig till era e-handelssystem inom 3 månader 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) och faktura.

Avtalsuppföljning

• 6 månader
• 18 månader 
• 36 månader

Avtalsområden

1. Material för kontor och skola

2. Kopieringspapper

3. Dator- och skrivartillbehör

Avtalstid

• 2019-11-15 - 2023-11-14.  

Avropsförfarande

Beställning ska kunna ske: 
• Skriftligt till leverantören via e-

post, kundtjänst och webbutik.
• Enligt ert e-handelssystem. 

Leverantörer (2)

1. Lyreco Advantage Sweden 
AB - Anbudsområde 1 och 3

2. Lyreco Sverige AB  -
Anbudsområde 2

Pris och sortiment

• Lyreco Advantage Sweden AB 
Bilaga 03 – Pris material för 
kontor och skola 

• Lyreco Sverige AB, Bilaga 03 –
Pris kopieringspapper. 

• Bilaga 04 – Pris – dator och 
skrivartillbehör. 

Leveransvillkor

• Incoterms 2010 Delivered Duty
Paid (DDP) till angiven 
leveransadress. Incoterms 2010 
Delivered Duty Paid (DDP) 
innebär att produkterna 
levereras fraktfritt, samordna 
gärna era beställningar för att 
minska antal frakter.   
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Omfattning

• Ramavtalet omfattar kontors och skolmaterial samt datortillbehör.

• Leverantören erbjuder ett sortiment som omfattar ett brett urval artiklar 
inom respektive anbudsområde som tillgodoser era olika behov och 
målgrupper. 

• Anbudsområde 1 – Material för kontor och skola innehåller pennor, 
korrigering och linjal, skrivbordstillbehör såsom hålslag, pennställ, saxar, lim 
och fästmaterial, pärmar och sortering, papper, block och blanketter, 
planeringstillbehör och skolmaterial samt batterier.  

• Anbudsområde 2 – Kopieringspapper. Detta anbudsområde är inte uppdelat i 
produktgrupper. Anbudsområde utgörs av kopieringspapper för 
styckeförsäljning i kartong och upp till leveranser på pall. 

• Anbudsområde 3 – Dator- och skrivartillbehör innehåller datortillbehör, 
skrivartillbehör såsom tonerkassetter och bläckpatroner och ergonomiska 
tillbehör. 

1. Ekonomisk 

2. Social

3. Miljö 

Fördjupning

• Som ett komplement till Bilaga 04 – Pris – dator och skrivartillbehör finns 
också en sortimentslista som visar samtliga ingående produkter för 
anbudsområdet dator och skrivartillbehör. 

• För produkter i sortimentslistan, gäller följande rabatter:
• Datortillbehör 21%
• Skrivartillbehör 12%
• Ergonomiska tillbehör 16%

Hållbarhet

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

• Trävaran som ingår i produkter på avtalet ska komma från hållbara 
skogsbruk och pappersprodukter ska vara tillverkade med utsläppskrav för 
COD, P, S, NOx och fossil koldioxid.

• Mjukpapper på ramavtalet ska uppfylla upphandlingsmyndighetens 
kriterier för blekmetod av mjukpapper.

• Produkterna på ramavtalet ska uppfylla produktspecifika kemikaliekrav. 

• Miljömärkta produkter synliggörs på leverantörens webbsida.
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