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

från ramavtalet Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 Hållbara leveranskedjor. Vid frågor kontakta 

kundsupport vid SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). 

Vi välkomnar återkoppling gällande ert samarbete med ramavtalsleverantör samt användning av 

avtalet. 

Avtalsperioden för ramavtalet är 2019.10-22 – 2021.10.21 med möjlighet till förlängning i ytterligare 

maximalt två år. 

Kontrakt enligt ramavtalet ska tilldelas innan ramavtalets avtalsperiod upphör. 

2. Omfattning 
Upphandlingen avser tjänster för avtalsuppföljning inom området hållbara leveranskedjor och ska 

tillgodose UM:s behov av uppföljning av krav ställda i upphandlade avtal. 

Ramavtalet har fem leverantörer rangordnade enligt nedan: 

1. Goodpoint AB (556469-7141) 

2. WSP Sverige AB (556057-4880) 

3. Trossa AB (556817-1788) 

4. Emcon Miljökonsult AB (556647-9357) 

5. Ramboll Sweden AB (556133-0506) 

Observera dock att avrop ska genomföras som en förnyad konkurrensutsättning om värdet beräknas 

överstiga 60 000 SEK.  

2.1 Tjänster 
Uppdrag kan avse uppföljning av krav och villkor inom exempelvis följande områden: 

 Mänskliga rättigheter 

 Arbetares rättigheter 

 Miljö 

o Miljöprestanda  

o Miljömärkning 

o Efterlevnad av miljölagstiftning 

 Antikorruption 

 Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal eller lagstiftning 

 Djurskydd och djurvälfärd 

o Hantering 

o Antibiotikaanvändning 
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 Tekniska krav, så som innehåll i produkter 

 Ledningssystem inom miljö och hållbarhet 

3. Avrop på ramavtalet (Avropsavtal) 

3.1. Allmänt 
Avropsavtal: det kontrakt/avtal som sluts mellan upphandlande myndighet och 

ramavtalsleverantören. 

Vem som har rätt att avropa från ramavtalet framgår av dokumentet; Bilaga 01 - Avropsberättigade 

parter som finns under stöddokument på vår ramavtalssida. 

Om man är avropsberättigad kan även kontrolleras under fliken Är jag berättigad på SKI:s 

ramavtalssida. 

3.2. Avropsförfaranden 
Avrop från detta ramavtal kan ske genom två avropsförfaranden: 

a) Rangordning - avropsförfarandet används vid avrop som UM beräknar till ett värde om 60 000 SEK 

eller mindre. 

b) Förnyad konkurrensutsättning - avropsförfarandet används vid avrop som UM beräknar överstiga 

ett värde om 60 000 SEK. 

Ett avrop får inte delas upp i flera delar för att kringgå omfattningsgränsen för förnyad 

konkurrensutsättning. 

Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas vid avropet och inte heller kan obligatoriska 

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 kontrakt. 

3.3. Rangordning 
Tilldelning av kontrakt med ett beräknat värde om 60 000 SEK eller lägre sker genom rangordning. 

Förfarandet innebär att upphandlande myndighet skickar en avropsförfrågan till den 

ramavtalsleverantör som har plats ett i rangordningen. Avböjer ramavtalsleverantören att offerera i 

enlighet med avropet eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM rätt att 

avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, alltså ramavtalsleverantören som har plats 

två i rangordningen o.s.v. Ramavtalsleverantörer som tillfrågas ska besvara en avropsförfrågan inom 

två arbetsdagar. 
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Avropet ska regleras genom att skriftligt kontrakt upprättas och undertecknas av 

ramavtalsleverantören och UM. 

3.4. Förnyad konkurrensutsättning 
Tilldelning av kontrakt med ett beräknat värde om 60 000 SEK eller högre sker genom ett 

avropsförfarande med förnyad konkurrensutsättning i enlighet med 7 kap. 8 § LOU. 

Förfarandet innebär att UM skickar en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer 

som har ramavtal inom aktuellt anbudsområde för att lämna avropssvar (anbud) i enlighet med de 

villkor som anges i ramavtalet. Detta görs för att avgöra vilken ramavtalsleverantör som kan erbjuda 

den för UM bästa tjänsten utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. 

I avropsförfrågan ska en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar anges. Denna tidsfrist fastställs med 

hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. 

Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Avropssvaren ska vara skriftliga och 

innehållet omfattas av sekretess fram till det att beslut fattats om val av leverantör. Kontrakt tilldelas 

den ramavtalsleverantör som lämnat det bästa anbudet utifrån de villkor som angetts i 

avropsförfrågan. 

Om efterfrågade tjänster inte kan erbjudas vid avrop ska orsak till detta meddelas UM.  

Rätten att ta emot avropsförfrågningar kan inte delegeras av ramavtalsleverantören till 

underleverantör eller annan ramavtalsleverantör. UM ska meddela de ramavtalsleverantörer som 

lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av ramavtalsleverantör.  

Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt kontrakt upprättas och undertecknas av 

ramavtalsleverantören och UM. 

3.4.1. Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning 
Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning ska UM skriftligt precisera sina krav och behov. 

Den ramavtalsleverantör som uppfyller ställda krav i UM:s krav- och behovsbeskrivning och har 

lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbud antas som leverantör. 

Om UM väljer att bedöma angivna utvärderingskriterier med t.ex. poängsättning och/eller viktning 

mellan valda kriterier, beskrivs detta i varje enskild förfrågan vid den förnyade 

konkurrensutsättningen. UM beskriver hur utvärdering, samt eventuell viktning och poängsättning av 

utvärderingskriterier, kommer att genomföras i anbudsförfrågan i varje enskild förnyad 

konkurrensutsättning. 

Nedan angivna utvärderingskriterium kan användas i en förnyad konkurrensutsättning. 

1. Pris 
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2. Kvalitet, exempelvis kompetens, genomförandebeskrivning/metod eller leverans-/utförandetid  

Utvärderingskriterierna vid förnyad konkurrensutsättning ska ha ett förhållande i intervallet Pris 40 % 

Kvalitet 60 % till Pris 60 % - Kvalitet 40 %. 

3.5. Att tänka på vid avrop 
Innan ni väljer att avropa på avtalet Hållbara leveranskedjor rekommenderar vi att ni läser 

förfrågningsunderlag samt ramavtalet.  

Vi har ställt krav hur ett uppdrag kan utformas samt vad en slutrapport minst ska innehålla. Om inget 

annat krav ställs vid avrop ska redovisningen av uppföljningen ske enligt FFU 4.2.4.1.  

Om UM önskar återrevision/bevakning av eventuella avvikelser ska detta preciseras vid avropet. 

I ramavtalet 5.13.2 beskrivs tre alternativ gällande rätten till uppdragsresultatet. Om inget alternativ 

anges i avropet gäller alternativ B. 

SKI har tagit fram en enkel mall för avropsförfrågan. Denna mall kan användas, men vi invänder inte 

mot att ni använder en egen mall för avrop. 

SKI har även tagit fram mall för kontrakt som används mellan UM samt ramavtalsleverantör. SKI ser 

inte att det är fel att använda ramavtalsleverantörens egna kontrakt. Tänk på att det inte ska finnas 

kontraktsvillkor som strider mot ramavtalsvillkoren. 

 

3.6.  Pris 
Priser framgår av den prisbilaga som finns publicerad under respektive leverantörs avtal på SKI:s 

webbsida. Angivet pris inkluderar samtliga kostnader för genomförandet av tjänsten. 

3.7. Personuppgifter 
Om personuppgifter ska hanteras i ett uppdrag ska den upphandlande myndigheten teckna s.k. 

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Fr.o.m. 25 maj 2018 har kraven skärpts då 

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) trätt i kraft. För mer information om 

Dataskyddsförordningen, se i första hand Datainspektionens introduktion till 

Dataskyddsförordningen. 

Med fördel kan SKL:s stödmaterial användas, bl.a. mall för PUB-avtal. Om inte mallen används kan 

SKLs checklista för PUB-avtal användas. 

För mer information, se även punkt 5.8 i ramavtalet. 

3.8. Ställda krav  
I upphandlings dokumenten, förfrågningsunderlaget kan ni läsa om vilka ställda krav som gjorts i 

denna upphandling.  

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/personuppgiftsbitrade.16046.html
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Krav har ställts bl.a. gällande konsulters kompetens i olika nivåer, arbetsmetodik samt minsta 

innehåll i slutrapporten. Hållbara resor samt tillgänglighet hos leverantören 

3.9. Övriga villkor 
För övriga avtalsvillkor gällande t.ex. vad som gäller vid byte av konsult, förändring av uppdrag, 

överlämning av uppdragsresultat, brott mot kontrakt, ansvar och ansvarsbegränsningar, mm. Se 

villkoren i ramavtalet. 

4. Uppföljning 
SKI jobbar aktivt med att följa upp ingångna ramavtal för att säkerställa att SKI och upphandlande 

myndigheter erhåller utlovad kvalitet. Om leverantören inte lever upp till sina åtaganden kan de 

sanktioner som anges i ramavtalet komma att tillämpas. 

De leverantörer som SKI har ingått ramavtal är införstådda med detta och ska medverka vid SKI:s 

uppföljning. 

Om en leverantör inte uppfyller sina åtaganden enligt ramavtalet eller missköter sig på annat sätt är 

det viktigt att den upphandlande myndigheten tar kontakt med SKI och informerar oss om detta. 

Kontaktperson för SKL Kommentus Inköpscentral är Rosanna Jederby (Kategoriansvarig Finansiella 

tjänster) 

Tel: 08-709 59 04 

E-post: rosanna.jederby@sklkommentus.se 

mailto:rosanna.jederby@sklkommentus.se

