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Järnhandelsvaror inklusive 
skyddsutrustning 2018

Enkelhet

• Ramavtalet uppfyller behovet av traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och 
sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll 
som reparationer och renoveringar.

• Genom att integrera ert inköpssystem med leverantörens går beställningarna smidigt att 
genomföra.

Hållbarhet

• Leverantörerna har ett strukturerat miljöarbete på plats och säkerställer ansvarsfulla leveranskedjor.

• Miljö- och allergimärkta varor, samt varor innehållande PVC-plast, märks ut i leverantörernas 
webbutik för att möjliggöra för er att göra miljöanpassade produktval. 

• Allt mjukpapper på avtalet är miljömärkt.

Effektivisering

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

Innovation

• I detta avtal har inte innovation eftersträvats utan fokus ligger på traditionella verktyg och 
utrustning inom järnhandelsområdet.

Digitalisering

• Du kan beställa via e-katalog, punchout och/eller webbutik. 

Avtalsuppföljning

• 6 månader
• 18 månader

Därefter uppföljning var 12:e 
månad.

Avtalsområden

1. E-handel (Ahlsell nationell 
leverantör)

2. Fysisk butik

Avtalstid

2020-03-13 till 2024-03-12. 
Avtalet löper i två år, med option 
1+1 år uppsägningstid

Avropsförfarande

Två avtalsområden:

• E-handel: Du kan beställa artiklar 
via e-katalog, punchout och/eller 
webbutik. Avtalet omfattar cirka 
66 000 artiklar. Du kan avgränsa 
omfattningen på det sortiment 
som ska avropas.

• Fysisk butik: Ramavtal har 
tecknats med sex leverantörer och 
avser butiker i 115 kommuner. 
Leverantörer är antagna i 
rangordning och upp till tre per 
kommun. Ramavtalen omfattar 
mellan 500 – 800 artiklar

Leverantörer

• Ahlsell, 
• Bygg- och Industrigross Norden 

AB
• Swedol
• Tools 
• Bröderna Wijklunds Järnhandel 

AB
• Djurbergs Järnhandel Aktiebolag

Pris och sortiment

• Prislista e-handel 

• Prislista för fysisk butik; vid köp av 
varor som inte ingår i 
nettoprislistan gäller ordinarie 
butikspriser förutsatt att varorna 
ryms i ramavtalets omfattning.

Leveransvillkor

• E-handel inom 2 dagar, 
beställningsvaror inom 5 dagar. 
Expressleverans, fasta 
leveransdagar (fraktfritt), 
samordnad varudistribution
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Omfattning

Ramavtalet omfattar 20 produktgrupper

1) El - batteri, belysning och elsladd.

2) Fastighet - hyllplan, termometer och väggskena.

3) Fästteknik - bricka, slangklämma, skruv.

4) Förbrukning - elementpensel, sopsäck och toalettpapper.

5) Förnödenhet - avfallspåse, tejp och golvskydd.

6) Kem - handdesinfektion, smörjmedel och universalolja.

7) Lyft - rundsling, rundslingkrok och spännband.

8) Lyftteknik - bärsele och lastsurrning.

9) Lås - hänglås och nyckelkedja.

10) Märk - märkpenna.

11) Mät - meterstock, måttband och vattenpass.

12) Redskap - blåslampa, högtryckstvätt och stege.

13) Rengöring - dammsugare, dammsugarpåse och duschspruta.

14) Sanitet - duschdraperi, duschslang och duschstång.

15) Skyddsutrustning - brandsläckare, halvmask och hörselkåpor.

16) Svets - brännartång, svetselektrod och svets.

17) Tillbehör verktyg - kapskiva och verktygsväska.

18) Verkstad - garagedomkraft och förvaringslådor.

19) Verktyg - handsåg, bultsax, avrundningsfräs, bitssats och borr.

20) Övrigt - gran i plast och julgranskulor.

Allt som räknas upp ovanför är exempel på produkter som kan ingå i respektive 
produktgrupp.

Ekonomisk, social och miljö

Fördjupning

Avtalet erbjuder ett flertal nyttor och fördelar genom det många 
anbudsområden och produktområden som erbjuds. 

Hållbarhet

• Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning bidrar genom kraven vi ställt i 
upphandlingen till de globala målen 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15 och 16.

• Hållbarhetskraven som är ställda i upphandlingen omfattar ansvarsfulla 
leveranskedjor, systematiskt miljöarbete, återvunnet material. Alternativ 
finns för samordnar varudistribution
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