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1. Inledning 
Detta avropsstöd är framtaget för avropsberättigade kunder i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet 

Beläggningsarbeten 2018. Avropande myndigheter och enheter är fria att utforma sina avrop hur de vill,  så länge 

dessa inte strider mot ramavtalets villkor eller mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

2. Allmänt om ramavtalet Beläggningsarbeten 2018 
Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av tillhörande produkter 

och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, etc. inom alla kommungränser i Sverige. Denna 

ramavtalsupphandling omfattar gator och vägar och övriga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett 

kommunalt bolag. Upphandlingen omfattar drifts- och underhållsåtgärder samt ometablering avseende befintliga 

hårdgjorda ytor. I ramavtalet ingår alltså inte nyetablering av gator och vägar. För mer information om 

upphandlingens omfattning se AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag. 

 

Upphandlingen är indelad geografiskt, där en kommun utgör ett geografiskt anbudsområde. Inom varje geografiskt 

anbudsområde är tre leverantörer rangordnade. Rangordningen per kommun framgår av dokumentet ”Rangordning 

per geografiskt anbudsområde”. 

 

Ramavtal Geografisk omfattning 

Beläggningsarbeten 

2018:1 

Blekinge län, Hallands län, Kronobergs län, Skåne län 

Beläggningsarbeten 

2018:2 

Jönköpings län, Västra Götalands län, Kalmar län 

Beläggningsarbeten 

2018:3 

Södermanlands län, Värmlands län, Örebro län, 

Östergötlands län 

Beläggningsarbeten 

2018:4 

Dalarnas län, Gotlands län, Stockholms län, Uppsala län, 

Värmlands län, Västmanlands län, 

Beläggningsarbeten 

2018:5 

Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, 

Västerbottens län, Västernorrlands län 

 

3. Avrop på ramavtalet 
Vem som har rätt att avropa från ramavtalet framgår av ramavtalsbilaga 01 ”Avropsberättigade parter”. 

Avropsberättigad UM som önskar avropa på ramavtalet gör en avropsanmälan via SKI:s hemsida. 

Upphandlingschef eller motsvarande hos UM har inloggningsuppgifter för att göra avropsanmälan. 

Avrop kan ske på två sätt; antingen genom att UM avropar ett enskilt objekt, eller genom att UM avropar samtliga 

objekt under en viss tidperiod. 

Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen. 
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Ramavtalsleverantören som har plats ett (1) är skyldig att besvara avropsförfrågan inom fem (5) arbetsdagar. 

Avböjer eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM rätt att avropa från 

ramavtalsleverantören som har plats två (2) i rangordningen o.s.v.  

Tackar ramavtalsleverantören ja till ett avrop på ett enskilt objekt, förpliktar denne sig att leverera samtliga delar av 

objektet. Det är inte möjligt att avstå från att leverera vissa delar av objektet. Om man avböjer eller avstår att svara 

på ett avrop på ett objekt, avstår man hela objektet. Det är inte möjligt att leverera delar av objektet. 

Tackar ramavtalsleverantören ja till ett avrop som avser en viss tidsperiod, förpliktar denne sig att leverera samtliga 

avropade objekt under tidsperioden. Det är inte möjligt att avstå från att leverera vissa objekt under tidsperioden. 

Om man avböjer eller avstår att svara på ett avrop som avser en viss tidsperiod, avstår man samtliga objekt under 

tidsperioden. Det är inte möjligt att leverera vissa objekt under tidsperioden. 

4. Leveransavtal 
UM och ramavtalsleverantören tecknar leveransavtal för den tidsperiod eller det/de objekt som önskas. Mall för 

kontrakt finns på SKI:s hemsida.   

5. Pris 
För samtliga geografiska anbudsområden återfinns offererade priser för de produkter och tjänster som ramavtalet 

omfattar i respektive leverantörs prisbilaga och mängdförteckning. 

6. Övrig information 
För övrig information angående t.ex. prisjustering, leverans, fakturering, etc. Se Administrativa föreskrifter.   

7. Kundsupport  
Har du frågor? 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Adda om du har frågor om ramavtalet och hur köp 

går till: 

Telefon: 08-525 029 96 

E-post: inkopscentralen@adda.se 

 

mailto:inkopscentralen@adda.se

