Avropsvägledning
Storköksutrustning 2020
Ref nr 10515
ADDA Inköpscentral AB
2022-08-15

1

Innehåll
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3
1)

Bakgrund ......................................................................................................................................... 4
a.

Presentation av ramavtal ............................................................................................................ 4

b.

Geografisk indelning .................................................................................................................... 4

2)

Beskrivning av struktur i ramavtal ................................................................................................... 4

3)

Genomföra avrop särskild fördelningsnyckel (SFN) ........................................................................ 5

a.

Prislistan .......................................................................................................................................... 5

b.

Särskild fördelningsnyckel ............................................................................................................... 5

4)

Genomföra beställning .................................................................................................................... 5

5)

Genomföra avrop förnyad konkurrensutsättning (FKU) ................................................................. 5

6)

Tillkommande tjänster .................................................................................................................... 6

7)

Bilagor.............................................................................................................................................. 6

2

Sammanfattning
Ramavtal gällande Storköksutrustning 2020 har tagits fram för att ge upphandlande myndigheter
(UM) möjlighet att förenkla anskaffning av utrustning till storkök. Nedan redovisas de
produktområden som ingår i upphandlingen:
Upphandlingen omfattar storköksutrustning och ska tillgodose upphandlande myndigheters behov av
storköksutrustning inom nedan angivna produktområden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Diskmaskiner
- Kyla
- Värme och tillagning
- Värme - Kokgrytor
- Beredningsmaskiner
- Inredning och serveringsutrustning

För vissa produktgrupper kan ramavtalsleverantören erbjuda installation av utrustning och service
under garantitiden. Detta är tillvalstjänster. Installation och service kan även avropas av beställaren
via ramavtal för installation och service.
Ramavtalets prislistor innehåller information om olika variationer och funktioner om utrustningen.
Informationen fungerar som särskilda fördelningsnycklar och ger beställaren möjlighet att anpassa
produktens utformning vid avrop . Exempel på hur nyckeln fungerar är att sortering t ex kan ske
utifrån viss utformning t ex bredd, höjd, funktion eller miljöfaktorer hos produkten. Nycklarna gör det
möjligt att ta hänsyn till flera faktiska förutsättningar och sortera fram det alternativ som uppfyller
ställda krav och har det bästa priset.
Målsättning i upphandlingen har varit att teckna ramavtal med leverantörer i varje län i Sverige för
de produktområden som ingår i ramavtalet. Syftet med indelningen är att ge förutsättningar för god
konkurrens från marknadens aktörer och att erbjuda UM god tillgänglighet av efterfrågade produkter
från närområdet.
Vid upphandling av ramavtal har baskrav ställts på bl a material och funktioner. Vid avrop kan
förtydligande krav ställas på viss funktion eller utförande för de produkter som ingår i den specifika
beställningen.
Avropsstödet beskriver hur uppdrag kan specificeras för det specifika uppdrag genom att använda
upphandlade ramavtal. Vid avrop kan UM välja att tydliggöra uppdraget genom att förtydliga krav
och mervärden ställda i ramavtalsupphandlingen.
Avrop genom Särskild Fördelningsnyckel (SFN) och Förnyad konkurrens (FKU) sker genom att
färdigställa bifogade dokumentmallar.
Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel (SFN) kan följande mallar användas :
-

Bilaga 03 – Administrativ info för avrop genom SFN och FKU – mall
Bilaga 04 – Utrustning för avrop SFN och FKU - mall
Bilaga 05 – Kontraktsvillkor - mall

Vid avrop genom FKU kan följande mallar användas:
-

Bilaga 03 – Administrativ info för avrop SFN och FKU – mall
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-

Bilaga 04 – Utrustning för avrop och FKU - mall
Bilaga 06 - Allmänna kontraktsvillkor - mall

1) Bakgrund
a. Presentation av ramavtal
Syftet med ramavtalet är att ge UM en möjlighet att avropa storköksutrustning på ett enkelt och
samordnat sätt. De specifika förutsättningarna som gäller för platsen eller tidpunkten vid det aktuella
avropstillfället kan ingå vid urvalsprocessen. Avrop kan ske med hjälp av en särskild fördelningsnyckel
som gör det möjligt att välja ut den storköksutrustning som bäst uppfyller de tekniska
förutsättningar och krav som finns på platsen eller de miljömål som kan finnas hos UM.
Ramavtalet kan också användas för avrop av en komplett storköksutrustning. Det innebär att utöver
det sortiment som finns i upphandlat sortiment kan även kompletterande storköksutrustning
tillkomma vid avrop eller förnyad konkurrensutsättning (FKU).
Syftet med upplägget är att även viss utrustning i liten skala som inte är upphandlad i ramavtalet ska
kunna ingå i större avrop för att underlätta anskaffningen för UM som annars skulle behöva
upphandla varor och tjänster från flera parter. Genom detta upplägg kan UM avropa en komplett
uppsättning av storköksutrustning i en paketlösning. Utformningen gör att avrop genom särskild
fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning från ramavtalet kan vara ett alternativ vid t ex
större om- eller nybyggnationer vid anskaffning inom entreprenaden. Syftet är att ge UM kontroll
och mer inflytande vid anskaffningsprocessen av den specifika utrustningen samtidigt som
konkurrensutsättning av priser kan ske på ett effektivt sätt.

b. Geografisk indelning
Ramavtal har tecknats per län. Se sammanställning av leverantörer i bilaga 01.

2) Beskrivning av struktur i ramavtal
Ingående beskrivningar av vad respektive anbud erbjuder presenteras i respektive ramavtal per
specifikt anbudsområde.
Strukturen i ramavtalen är följande för samtliga geografiska områden.
-

Övergripande krav gällande storköksutrustning
Krav gällande enskilt produktområde
Krav på service, leverans, garantier
Prislista med funktioner och tillbehör

Ställda krav i ramavtalen är baskrav för utförande av uppdrag. Vid avrop kan ställda krav förtydligas
för det specifika avropet.
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3) Genomföra avrop särskild fördelningsnyckel (SFN)
a. Prislistan
Prislistan är anpassad utifrån respektive anbudsområde. Det innebär att för område där det finns
tillval att göra finns med en förteckning över tillbehör och tillval. Genom att välja dessa artiklar
erhålls ett totalt pris. Utrustningen har t ex nummer D1 (Diskmaskin 1). Tillbehör är anpassade för
diskmaskin D1 finns i prislista som tillbehör/tillval.
Val av utrustning kan göras med olika metoder. Listan är sorterad utifrån bästa pris. I de fall val av
utrustning görs enbart utifrån lägsta pris visar listan det alternativ som har det mest fördelaktiga
priset först. I det fall urval görs utifrån en eller flera egenskaper eller funktioner görs sortering utifrån
vad som blir det lägsta priset utifrån angivna val.

b. Särskild fördelningsnyckel
Särskild fördelningsnyckel har tagits fram för att val av storköksutrustning ska kunna ske utifrån de
förutsättningar och krav som beställaren har utöver pris för det specifika avropet. Det kan t ex vara
att hänsyn behöver tas till viss storlek, höjd, effekt och miljökrav för att erhålla den optimala
utrustningen.
Observera att olika fördelningsnycklar tagits fram och anpassats till de olika produktområdena. Syftet
är att ge förutsättningar att kunna göra det totalt sett bästa valet av varje utrustning och inte enbart
göra valet utifrån pris på grundprodukt.
Avrop kan göras utifrån de förutsättningar som redovisas i prislistan. Genom särskild
fördelningsnyckel genomförs valet av utrustning enligt följande:
1. Lägsta pris för offererad position
2. Lägsta totalpris för offererad position/-er inklusive tillval och/eller tillbehör i prislistan eller
möjlighet att anpassa efter faktiska förutsättningar på platsen
3. Lägsta pris utifrån utrustningens tekniska förutsättningar d v s energiklass, märkning, bredd,
höjd, djup, kapacitet, ljudnivå, ergonomi, hållbarhet mm.
4. Lägsta pris om krav finns på att installation/montering ska ingå.
5. Om flera leverantörer erbjuder samma totalpris för det valda utförande, avgör leveranstiden.

4) Genomföra beställning
Då val av utrustning och tillbehör har gjorts kan mall för beställning användas, bilaga 03 och 04.

5) Genomföra avrop förnyad konkurrensutsättning (FKU)
Genomförande av förnyad konkurrensutsättning kan ske med hjälp av bilaga 03 Administrativ
information avrop och FKU Storköksutrustning 2020 -mall. Syftet med dessa bilagor är att förtydliga
behovet och förutsättningarna för avropet.
Avrop genom FKU kan genomföras då:
1. Produkter från prislista om det avser en eller flera produkter och värdet för avropet
överstiger ett värde på 300 tkr
2. Produkter från prislistan som behöver anpassas/kompletteras för att uppfylla efterfrågade
krav och/eller funktioner
3. Produkter från prislista för vilka installation och service bör ingå under garantiperioden.
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4. Produkter som tillhör anbudsområdet men inte finns med i prislistan t ex produkter med nya
funktioner, högre miljöprestanda eller förbättrade ergonomiska egenskaper.
Utvärdering av FKU kan göras utifrån följande varianter:
-

Lägsta totalpris
Ekonomiskt mest fördelaktiga alternativ
o Utförande d v s funktion och eventuella tjänster

Utvärdering av lägsta pris innebär att det anbud som uppfyller alla krav och har lägst pris antas .Skakrav kan ställas på produktens funktioner.
Utvärdering av mest ekonomiskt fördelaktiga alternativ innebär att anbud som inte uppfyller ett
optimalt alternativ får ett bristpåslag i procent på anbudets pris. Om t ex ett anbud sammantaget har
en brist som motsvarar 5 % mot vad som är ett optimalt anbud räknas upp med 5 %. Summan av
anbudspriset och bristpåslag ger en jämförelsesumma. Anbud med lägsta jämförelsesumma antas.
Kontrakt tecknas med vald leverantör med hjälp av mallen bilaga 05 – Allmänna kontraktsvillkor mall.
Kontraktet kompletteras med de villkor som tillkommit vid FKU.

6) Tillkommande tjänster
För viss utrustning kan installation komma att ingå. Då garantier kan vara kopplade till att service
genomförs av utvalt tjänsteföretag som är kopplat till producenten eller leverantör, kan service
under garantiperioden kopplas som en tilläggstjänst till leveransen.
Efter garantiperiodens slut bör serviceuppdrag kunna hanteras av den part som UM har serviceavtal
med.

7) Bilagor
Följande bilagor återfinns under fliken ”Stöddokument” i presentationen av ramavtal och underlag
på Inköpscentralens hemsida.
Bilaga 01 - Förteckning antagna leverantörer per län och produktområde
Bilaga 02 - Allmänna krav från upphandlingsunderlag
Bilaga 03 - Administrativ information avrop SFN och FKU Storköksutrustning 2020
Bilaga 04 - Utrustning avrop SFN och FKU Storköksutrustning 2020
Bilaga 05 - Kontraktsvillkor (Används vid avrop SFN)
Bilaga 06 - Allmänna kontraktsvillkor (Används vid avrop FKU)
Bilaga 07 - E-handel beställarens uppgifter
Bilaga 08 - E-handel leverantörens uppgifter
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