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1. Allmän information

1.1 Information om upphandlingen

1.1.1 Omfattning
Upphandlingen omfattar hämtning av källsorterat verksamhetsavfall, inklusive farligt avfall, från 
upphandlande myndigheters verksamheter enligt fast tömningsschema eller efter budning. 
Upphandlingen omfattar även möjligheten till hyra/köp av vissa varor som kärl.

1.1.2 Möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av upphandlingen
Anbud lämnas för hela upphandlingen/anbud lämnas för samtliga anbudsområden.
 
Inköpscentralen har övervägt om upphandlingen går att dela upp i delar i syfte att underlätta för små 
och medelstora företag att lämna in anbud i upphandlingen. En uppdelning efter geografiska 
områden riskerar det leder till att enskilda geografiska områden ej får anbud och enskilda 
upphandlande myndigheter riskerar att bli utan avtal. En uppdelning hade sannolikt inte haft någon 
betydande effekt för utfallet av vilka leverantörer som hade tilldelats ramavtal. Ramavtal tecknas 
med en leverantör.

1.1.3 Inköpscentral och avropsberättigade upphandlande myndigheter
Adda Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (fortsättningsvis inköpscentralen) är en 
inköpscentral för kommuner, regioner och deras gemensamma nämnder och bolag. Inköpscentralen 
genomför samordnade upphandlingar och dels ingår ramavtal i eget namn avsedda för andra 
upphandlande myndigheter, dels genomför offentliga upphandlingar som ombud åt flera 
upphandlande myndigheter. Den här upphandling görs i eget namn.
 
SKL Kommentus har bytt namn till Adda. Det innebär ingen förändring av inriktningen i våra 
verksamheter. Vi behåller vårt uppdrag att erbjuda offentlig sektor ramavtal och tjänster inom 
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strategisk försörjning.
 
På kommunalt initiativ startade Stockholms Inköpscentral (STIC) 2013. Det är ett fördjupat 
avtalsreglerat regionalt samarbete, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom 
Stockholms Län. Samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. STIC ingår 
organisatoriskt i Inköpscentralen och omnämns därför fortsättningsvis också Inköpscentralen.
 
Denna upphandling görs i Inköpscentralens namn och omfattar, inom ramen för STIC-samarbetet, 
följande upphandlande myndigheter: 
 
Nacka (212000-0167) 
Sollentuna (212000-0134)
AB Solom (556647-6700)
SEOM Sollentuna energi och miljö (556091-5166) 
Solna (212000-0183) 
Sundbyberg (212000-0175) 
Fastighets AB Förvaltaren (556050–2683)
Täby (212000-0118)
Vallentuna (212000-0027) 
Vaxholm (212000-2908)
Upplands-Bro (212000-0100)
 
Att vara avropsberättigad ger upphandlande myndighet en möjlighet, men ingen skyldighet, att 
avropa från tecknade ramavtal. 

1.1.4 Ramavtalsperiod
Ramavtalet gäller för fyra år. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan någon uppsägning. För 
fullständiga villkor se avsnitt Ramavtalsutkast.

1.1.5 Ramavtalsstart
Ramavtalsstart är beräknad till februari 2022.

1.1.6 Takvolym
Inköpscentralen uppskattar att upphandlande myndigheters totala behov av de varor och tjänster 
som omfattas av ramavtalet  uppgår till max 20 000 000 kr. Det här utgör ramavtalets så kallade 
takvolym.

Om ramavtalets omsättning uppgår till takvolymen har inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet 
till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts 
innan uppsägningen.

1.1.7 Vägledning om avropsvolymer till anbudsgivare
Alla upphandlande myndigheter som anges i punkt 1.1.1 har anmält att de vill ha rätt att avropa från 
ramavtalet.

Inköpscentralen garanterar ingen avropad volym genom ramavtalet. Faktisk volym beror på i vilken 
utsträckning upphandlande myndigheter väljer att använda ramavtalet.

För inköpscentralen tidigare ramavtal Källsortering STIC 2016 har omsättningen varit följande: 
senaste helår (2020) låg omsättningen på ca 1 000 000kr. 

Inköpscentralen uppskattar att användningen av ramavtalet kommer att fortsätta öka/minska/vara 
oförändrad av följande anledningar.

Antalet upphandlande myndigheter har ökat•
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Inköpscentralen uppskattar därför volymen till drygt 4 000 000 kr/år

1.2 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna om öppet förfarande i lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (fortsättningsvis LOU).

1.3 Avropsförfarande - tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning
Efter att ramavtal har ingåtts görs tilldelning av enskilda kontrakt från upphandlande myndighet till  
ramavtalsleverantören genom avrop. Tilldelningen av kontrakt görs, utan en ny konkurrensutsättning,
 i enlighet med 7 kap. 4 § LOU. 
 

Senaste dag för kontraktstilldelning 
Kontrakt med stöd av detta ramavtal tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.  

1.4 Förfrågningsunderlaget och disposition
Förfrågningsunderlaget består av följande avsnitt:
1. Allmän information
2. Administrativa krav
3. Krav på leverantören
4. Krav på tjänsten
5. Pris och utvärdering
6. Ramavtalsutkast
7. Kontraktsvillkor
 
Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor:
Bilaga 01 - Anbudets underskrift  
Bilaga 02 - Sanningsförsäkran
Bilaga 03 - Underleverantörer
 
 
Om frågor och svar, liksom eventuella förtydliganden och kompletteringar till förfrågningsunderlaget, 
publiceras under anbudstiden är de en integrerad del av förfrågningsunderlaget.
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