
Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Vitvaror 2019

Enkelhet

Ramavtalet innehåller ett brett sortiment av produkter inom vitvaruområdet. Det är lätt att 
hitta rätt produkt till sin verksamhet. Med en tydlig och enkel vägledning som är bra att  
använda före köp finner ni den optimala lösningen för ert behov. Genom att integrera erat 
inköpssystem med leverantörens går beställningarna smidigt att genomföra.

Hållbarhet

• Energieffektiva vitvaror kan köpas på avtalet
• Vitvaror med låga ljudnivåer bidrar till en sund arbetsmiljö
• God tillgång till reservdelar säkerställer en lång livslängd
• Leverantörerna har rutiner för systematiskt miljöarbete och hållbara leveranskedjor enligt 

FN:s global compact, som säkerställer hållbara produkter

Effektivisering

• Ökad administrativ nytta genom ett heltäckande ramavtal för era behov av vitvaror med 
marknadsutmanande priser och bra leveransvillkor.

• Avtalet kan vägleda er till rätt produkt för er verksamhet vilket leder till längre livslängd och 
till lägre totalkostnad. 

Innovation

Förbättrad teknik ger bättre energieffektivare produkter, såsom värmepumpsteknik 
(torktumlare och torkskåp) inom och induktionsteknik (spishällar) vilket avtalet erbjuder.  

Digitalisering

• De flesta produkter på avtalet är förbereda för uppkoppling till internet (avtalsområde 1 &2) 
vilket kan optimera användningen av produkten. 

• Ta kontakt med er leverantör för att få rådgivning hur ni kan använda er vitvara på det mest 
optimala sättet för just er verksamhet. 

Avtalsuppföljning

• 6 månader
• 18 månader
• Därefter uppföljning var 12:e 

månad

Avtalsområden

1. Tvättstugemaskiner
Exempelvis tvättmaskiner, 
torktumlare och torkskåp

2. Vitvaror för bostadslägenheter, 
pentryn, förskolor och 
äldreboenden
Som kyl, frys, spis, diskmaskiner, 
mikrovågsugnar med mera

3. Småel och hushållsprodukter
Exempelvis kaffebryggare, 
vattenkokare och mixers

Avtalstid

2021-05-22 – 2025-05-21
Avtalet gäller under 4 år. 
Möjlighet för Adda Inköpscentral 
att säga upp avtalet  efter 18 
månader med 6 månaders 
uppsägningstid

Avropsförfarande

• Rangordning fördelat på region 
samt anbudsområde. 

• 2 leverantörer på samtliga 
områden förutom avtalsområde 
vitvaror där det är 1 leverantör

Leverantörer (5 st)

• El-Giganten
• ElektroSkandia
• Electrolux
• Miele
• Hela köket Hornsgatan

Pris och sortiment

• Sortiment med fast pris
• Sortiment med rabattsats
• Prisjustering 1 ggr/år

Leveransvillkor

• Ingen leveransavgift (leverans, 
transport, omhändertagande av 
emballage, återtagande av 
vara). 

• Leverantören tar ut en 
timersättning för faktisk 
installation.
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Omfattning

Fulltäckande avtal som innehåller ett brett sortiment av vitvaror, 
tvättstugemaskiner, små-el (hushållsapparater) samt närliggande tjänster. 
Med närliggande tjänster avses installation, montering, service och reparation 
under garantitiden och bortforsling och rådgivning av de avtalade 
produkterna.

1. Ekonomisk, social och miljö

Fördjupning

• Brett avtal med flera anbudsområden och produktområden 

• Många stora aktörer på leverantörsmarknaden återfinns på avtalet. 

• Lättanvändbara mallar som underlättar vid beställning

• Omfattande garantitider, 5 år på Vitvaror och Tvättstugemaskiner och 
1 år på små-el

Hållbarhet

1. Ramavtalet säkerställer energieffektiva vitvaror med hög energiklass inom 
avtalsområdet Vitvaror. 

2. Du kan se energiklass och annan information om energianvändning i prisbilagan.

3. Inom avtalsområdena Tvättstugeutrustning och Vitvaror säkerställs låga ljudnivåer, 
som bidrar till en bullerfri arbetsmiljö.

4. Tillgång till reservdelar under minst 10 års tid säkerställer lång livslängd för 
produkterna inom avtalsområdena Tvättstugeutrustning och Vitvaror.

5. Agenda 2030
Energieffektiva vitvaror bidrar till det globala målet 7 om Hållbar Energi till alla och 
mål 11 om Hållbara städer och samhällen. Ramavtalet bidrar också genom sina 
kravställningar till mål 1, 3,4,5,6,8,12,13,14,15 och 16.
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