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1. Inledning 
Detta avropsstöd är framtaget för avropsberättigade kunder i syfte att underlätta vid avrop från 
ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019. 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 Parkmaskiner och gräsklippare 2019 
Ramavtalet omfattar leverans av maskiner av olika storlekar och typer, som är avsedda för park- och 
markvårdsarbete. Ramavtalet ska tillgodose UM:s behov av löpande anskaffning av upphandlade 
maskiner.  
 
Ramavtalet omfattar även tillkommande service, reparationer, utbildning och installation vid behov. 
 

3. Uppdelning av anbudsområden/produktområden 
Upphandlingen är uppdelad i anbudsområden enligt beskrivningen nedan. 
 
Ett anbudsområde utgörs av: 
- ett geografiskt område och 
- ett produktområde avseende upphandlingsföremålet. 
 
Upphandlingen omfattar följande produktområden: 
 
1. Åkgräsklippare 

2. Redskapsbärare 

3. Traktorer 

4. Sopmaskiner - Bogserade 

5. Sopmaskiner - Ej bogserade 

6. Kompaktlastare 

7. Teleskoplastare 

8. Ogräsbekämpning med hetvatten 

9. Övriga mindre maskiner 

10. Övriga mindre maskiner - Batteridrift 

11. Robotgräsklippare 

 
Respektive produktområde är uppdelat i följande tre geografiska områden: 
 
a) Syd 

b) Mitt 

c) Norr 

 



  2021-07-20 
 

4. Tilldelade leverantörer 
Se separat avropsstöd för bättre översikt över vilka leverantörer som är tilldelade per 
produktområde. 
 

5. Indelning av geografiska områden 
 

 

 

6. Standardsortiment 
Ramavtalet omfattar ett standardsortiment inom respektive produktområde. Omfattningen av 
standardsortimenten framgår i respektive prisbilaga för respektive anbudsområde. 
 
 

7. Avropsförfarande 
Efter att ramavtal ingåtts sker tilldelning av enskilda kontrakt genom avrop. Tilldelning av kontrakt 
sker antingen genom en särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning.  
 
Avrop av upp till tre (3) stycken maskiner sker genom särskild fördelningsnyckel. Vid behov av fler än 
tre (3) sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Detta gäller ej för produktområdena övriga 
mindre maskiner, övriga mindre maskiner - batteridrift samt robotgräsklippare där oavsett antalet 
sker genom särskild fördelningsnyckel. 
 

 
 

Syd Mitt Norr

Skåne län Stockholms län Gävleborgs län

Blekinge län Södermanlands län Jämtlands län

Kalmar län Uppsala län Västernorrlands län

Kronobergs län Västmanlands län Västerbottens län

Jönköpings län Örebro län Norrbottens län

Hallands län Värmlands län

Västra Götalands län Dalarnas län

Östergötlands län Gotlands län
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Observera att trösklarna för avrop genom särskild fördelningsnyckel och förnyad 
konkurrensutsättning justerades i frågor och svar under upphandlingen. Informationen i denna 
avropsvägledning är justerad och överensstämmer därför inte med de publicerade 
upphandlingsdokumenten.  

7.1 Tilldelning genom särskild fördelningsnyckel 

Vid avrop enligt särskild fördelningsnyckel utser UM den produkt ur aktuellt standardsortimentet, 
som bäst motsvarar UM:s behov. UM ska identifiera sitt behov utifrån de objektiva parametrar som 
beskrivs under rubriken 7.3 Kriterier, och väljer den leverantör som bäst kan tillgodose behovet vid 
avropstillfället. UM kan välja att använda den eller de parametrar som är relevanta vid det enskilda 
tillfället.  
 
 

7.2 Tilldelning genom förnyad konkurrensutsättning 

Förfarandet innebär att UM skickar en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer 
som har ramavtal inom aktuellt anbudsområde för att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de 
villkor som anges i ramavtalet. Detta görs för att avgöra vilken ramavtalsleverantör som kan erbjuda 
den för UM den bästa produkten utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan.  
 
Endast produkter ur standardsortimentet och begagnat sortimentet får offereras. 
 
Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte 
heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren 
preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i 
ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra 
ett enskilt kontrakt. 
 
Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
utifrån de kriterier som angetts i avropsförfrågan. UM ska meddela de ramavtalsleverantörer som 
lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av leverantör. 
Om efterfrågad produkt inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM. 
 
 

OBS! FKU-mall återfinns i avropsstödet 
 
 
Offererade produkter i standardsortiment ska alltid erbjudas. 
 
 

7.3 Kriterier  

UM ska identifiera sitt behov utifrån de objektiva parametrar som beskrivs nedan och väljer ut de 
kriterier som bäst lämpar sig vid avropstillfället. UM kan välja att använda en eller flera av kriterierna 
nedan och vikta kriterierna utifrån behovet. Angivna kriterier nedan är ej rangordnade. Kriterierna 
kan användas både som kompletterande krav och som tilldelningskriterier vid avrop. 
 
- Pris 

- Leveranstid 

- Produktens tekniska eller funktionella egenskaper (t.ex. maskinens funktion, mått och storlek i 
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förhållande till det område hos UM som maskinen ska användas inom) 
- Maskinens miljö- och hållbarhetsegenskaper (inklusive batterieffektivitet) 

- Ljudnivå/bulleregenskaper utöver de i upphandlingen definierade kraven för detta 

- Maskinens ergonomiska egenskaper i förhållande till förarens behov 

- Maskinens anpassningsmöjligheter, såsom möjlighet att tillkoppla redskap och tillbehör till 
maskinen 
- Maskinens kompabilitet med befintliga maskiner och utrustning 
- Leverantörens serviceorganisation, tillgänglighet och inställelsetid för service och reparation av 
Maskiner 

 
 

8. Möjlighet att avropa extra tillbehör/redskap och andra anpassningar till 
maskiner 

Utöver de tillbehör/redskap som preciserats i upphandlingen och återfinns i respektive leverantörs 
prisbilaga finns det genom ramavtalet en möjlighet att avropa extra tillbehör/redskap och eller andra 
anpassningar till maskiner som avropas upp till ett värde om max 10 procent av det totala 
kontraktsvärdet per maskin. Det totala kontraktsvärdet innefattar pris på grundmaskin inklusive de 
tillbehör/redskap som UM vid avropstillfället önskar. 

Önskar avropande myndighet extra tillbehör/redskap eller andra anpassningar till en genom avtalet 
specificerad maskin tar denne kontakt med aktuell leverantör och kommer överens om vilka extra 
tillbehör/redskap eller andra anpassningar man önskar och vilket pris som ska gälla.  

Exempel: 

Avropande myndighet avropar en redskapsbärare till ett grundpris om 1.600.000 kronor. Man önskar 
även tillbehör/redskap, som i upphandlingen finns preciserade, såsom snöslunga, sopvals, 
högtryckstvätt och luftkonditionering till ett värde om 600.000 kronor.  

Det totala kontraktsvärdet uppgår då till 2.200.000 kronor. I detta fall kan UM avropa 
tillbehör/redskap eller andra anpassningar till maskinen som inte återfinns i aktuell leverantörs 
prisbilaga till ett värde om 220.000 kronor. 

 

 

9. Produktrelaterade tjänster 
De produktrelaterade tjänsterna ska ha en nära anknytning till produkter eller maskiner som avropas 
eller har avropats på ramavtalet. Med produktrelaterade tjänster avses tjänster enligt nedan: 

- Service enligt offererat timpris 
- Reparation enligt offererat timpris (utöver reparationer som följer av garanti) 
- Utbildning enligt offererat timpris 
- Installation av robotgräsklippare enligt offererat timpris 

 
Förbrukningsmaterial i samband med utförande av produktrelaterade tjänster ska ingå i offererat 
timpris. Reservdelar, slitdelar och tillbehör ingår inte i timpriset. 
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10. Beställning och leverans 
Leverantören ska kunna ta emot avrop/beställningar från UM via webb, e-post samt telefon. 
 
Leveranstid för avropade maskiner från mottagen beställning ur Standardsortimentet ska vara 
maximalt: 

 120 dagar för produktområdet Traktorer 

 100 dagar för produktområdena Åkgräsklippare, Redskapsbärare,                                 
Sopmaskin - Bogserade, 

 Sopmaskin - EJ bogserade, Kompaktlastare, Teleskoplastare 

 30 dagar för produktområdena Ogräsbekämpning med hetvatten, Robotgräsklippare 

 14 dagar för produktområdena Övriga mindre maskiner, Övriga mindre maskiner - 
Batteridrift 

 
Om inte UM anger annat vid avrop. För det fall leveransen försenas har UM möjlighet att godkänna 
att leveransdatum förskjuts. 
 
Sålda produkter ska levereras till den leveransadress som framgår av den upphandlande 
myndighetens beställning DDP, Incoterms 2010. Leverantören står för alla risker och kostnader fram 
till att godset finns tillgängligt på den angivna platsen. Leverantören står även för importklarering. 
 

11. Adda Inköpscentral 
Vid eventuella frågor finns det möjlighet att kontakta Adda Inköpscentral via nedan angivna 
kontaktuppgifter:  
 
Adda Inköpscentral Tele: +46 (0)8 525 029 96  
 
Adda Inköpscentral Mail: inkopscentralen@adda.se 
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