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1. Inledning 
Detta avropsstöd är framtaget för upphandlande myndigheter (UM) i syfte att underlätta vid avrop 

från det dynamiska inköpssystemet ”Bränslepellets 2016”.  

2. Omfattning 
DIS ”Bränslepellets 2016” omfattar bulkleveranser av bränslepellets för fastighetsuppvärmning och 

industriellt bruk. DIS ”Bränslepellets 2016” är avsett för UM inom kommunal, landstingskommunal 

sektor samt för statliga myndigheter. 

Möjlighet att avropa från DIS ”Bränslepellets 2016” startar den 6 april 2017 och löper därefter i 48 

månader.  

För generell information om DIS – se dokumentet ”DIS-länk läggs in” på vår hemsida. 

3. Avrop på ramavtalet – generell information 
Samtliga UM inom de sektorer som definieras i avsnitt 2 ovan har möjlighet att avropa på DIS 

”Bränslepellets 2016”. För att kunna avropa på DIS ”Bränslepellets 2016” måste man vara 

avropsberättigad. För att bli avropsberättigad behöver man betala serviceavgiften om 1 000 kr.  

Denna avgift kan betalas när som helst under DIS ”Bränslepellets 2016” löptid.  

UM som inte betalt serviceavgiften, men som önskar bli avropsberättigade på DIS ”Bränslepellets 

2016”, kontaktar vår kundsupport på e-post ski-kundsupport@sklkommentus.se. 

Avrop görs genom specifik upphandling på DIS ”Bränslepellets 2016”. En specifik upphandling kan 

liknas vid en förnyad konkurrensutsättning på ett ramavtal.  

En specifik upphandling avser leveranser under en viss tidsperiod, minimum 12 och maximalt 48 

månader. På underlagsblanketten anges önskad kontraktslängd i hela månader (minimum 12, 

maximalt 48). Inga förlängningsoptioner eller motsvarande är möjliga.  

En ”specifik upphandling” kan genomföras helt oberoende (i tid) av när leveransen ska påbörjas. 

En specifik upphandling kan avse en eller flera anläggningar/förbrukningsställen, samtliga 

anläggningar tillhörande en UM, eller en grupp av UM.  

De specifika upphandlingarna genomförs av SKI för UM:s räkning. 

Efter genomförd specifik upphandling tecknas kontrakt mellan UM och tilldelad leverantör. 

4. Avrop på ramavtalet – steg för steg 
En specifik upphandling omfattar i huvudsak nedanstående steg (när SKI genomför den): 

1. UM anmäler avrop till DIS ”Bränslepellets 2016” via SKIs hemsida/mina sidor. 
Inloggningsuppgifter för avropsanmälan har distribuerats till den som i våra register är angiven 
som ”upphandlingsansvarig”.  
Saknas inloggningsuppgift, eller vid andra frågor runt avropsanmälan, kontakta kundsupport vid 
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SKI (08-525 029 96, ski-kundsupport@sklkommentus.se). 

2. UM fyller i blanketterna ”Bilaga 2.4 Anläggningsförteckning” och ”Bilaga 2.5 Ifyllnadsblankett”. 
Ifyllda blanketter sänds via e-post till dis@sklkommentus.se. Instruktion för ifyllande av 
blankett ”Bilaga 2.4 Anläggningsförteckning” finns i dokumentet ”Instruktion till blankett 
Anläggningsförteckning”. Vid frågor kontakta Elham Ali (elham.ali@sklkommentus.se) eller Jan 
Jäderberg (jan.jaderberg@sklkommentus.se).

3. Anbudsinbjudan skickas elektroniskt (via TendSign) till samtliga leverantörer som för tillfället är 
kvalificerade i DIS ”Bränslepellets 2016”. En aktuell förteckning över leverantörer i DIS
”Bränslepellets 2016” finns alltid på vår hemsida. Saknar ni någon leverantör – be dem 
kvalificera sig för DIS ”Bränslepellets 2016” innan ”specifik upphandling” påbörjas.

4. De leverantörer som önskar lämna anbud skickar in anbuden till SKI elektroniskt. Normal 
anbudstid är minst 10 dagar.

5. Anbud öppnas efter sista anbudsdag. SKI utvärderar inkomna anbud, fattar tilldelningsbeslut 
samt tilldelar kontrakt.

5. Kontrakt
Ett kontrakt ingås mellan UM och tilldelad leverantör efter en specifik upphandling. Kontraktsmall 

finns på vår hemsida (”Bilaga 2.3 Kontraktsmall”).  

Ett kontrakt kan som kortast löpa i 12 månader och som längst i 48 månader. Kontrakt måste tecknas 

under DIS ”Bränslepellets 2016” löptid. 
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