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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

4. Krav på varorna

4.1 Sortiment
Leverantören ska tillhandahålla samtliga produkter som framgår av bilaga 03 - Varukorg. Leverantören
ska utöver produkterna i 03 - Varukorg erbjuda UM ett varierat och brett utbud av produkter i olika
prisklasser inom de produktområden som framgår av avsnitt 5.1.3.

Sortimentet ska innehålla:
- olika varumärken
- olika varor från flera olika tillverkare
- varor i olika prisklasser
- samma typ av vara (till exempel pins, muggar, paraplyer, godis, tygkassar, nyckelringar och
kampanjprodukter) i olika prisklasser, utförande och färger

Vilka typer av varor som UM vill avropa varierar och är föränderligt över tid. Därför är det viktigt att det
erbjudna sortimentet upplevs som aktuellt. Anbudsgivaren ska hålla sig à jour med utveckling och
trender inom området vilket ska framgå av anbudsgivarens sortiment. Leverantören ska kunna leverera
profilprodukter utifrån det faktiska behovet som UM har.

Leverantören ska även tillse att beställd logotyp placeras på artikeln från UMs krav på form, färg, storlek
och placering.

Leverantören ska kunna framställa tryckoriginal, men även hantera tryckoriginal som UM tillhandahåller.

UM ska kunna beställa:
- lagerförda produkter i enlighet med punkt 4.4
- print on demand produkter som beställs enligt den volym som beställaren önskar. UM ska kunna
beställa med sin egen logotyp eller budskap.
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Sortiment - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.2 Grafisk profilering
Leverantören ska ha god kännedom om grafisk profilering och olika metoder för märkning och kunna
rekommendera lämpligast sätt för märkning av efterfrågad produkt. Det vill säga att profileringen ska
hålla till det ändamål den används för och trycket ska inte blekna eller förstöras vid normal hantering.
Uppnås inte detta krav anses produkten vara behäftad med fel och ska bytas ut mot felfri produkt på
leverantörens bekostnad.

Leverantören ska återge logotyper på ett korrekt sätt i enlighet med UMs önskemål gällande färg,
placering, storlek och grafisk profil.

Leverantören ska erbjuda och utföra märkning och förädling av produkterna om så önskas i form av
tryckning, gravering, brodyr, dekal, prägling eller motsvarande.

Leverantören ska kunna anpassa produkter utifrån UMs grafiska profil och ska användas för
konsultation i frågor avseende färg- och formval.

Vid ändring av UMs grafiska profil ska priset fortfarande vara det pris som anges i varukorgen. UM står
för den eventuella faktiska Schablon/startkostnaden som kan uppstå vid ny profilering. Startkostnaden
ska vara av engångskaraktär, vilket innebär att leverantören inte får ta ut en startkostnad på samma
produkter med samma märkning mer än en gång.

Grafisk profilering - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.3 Korrektur innan tryck och provtryck
Vid order med exempelvis tryck/brodyr/gravyr ska alltid de första två korrekturen vara kostnadsfria och
skickas i digital form till UM för godkännande innan produktionsstart. 

Provtryck ska på begäran levereras som innehållsmässigt och färgmässigt står i överenskommelse
med den färdiga produkten. Ett provtryck ska framställas och levereras utan kostnad för beställaren.
Provtryck ska kunna levereras inom två arbetsveckor från beställning. Leverantören ska kunna erbjuda
expressleverans av provtryck (leverans inom två arbetsdagar) mot tilläggskostnad.

Korrektur innan tryck- accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.4 Lagerhållning
Det ska vara möjligt för UM att kunna erhålla beställda produkter i successiva leveranser, dvs att
produkterna lagerhålls för UM:s räkning. 
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Leverantören ska tillsammans med UM komma överens om lämplig lagernivå som är anpassad efter
UM:s behov och krav på leveranstid. När UM har varor på lager så ska varje plockorder ses som en
order oavsett antal orderrader och inga extra kostnader med hänvisning till detta får tas ut. Debitering av
produkter görs löpande efter att beställning från lagret gjorts.

De produkter som återstår i lagret vid avtalets upphörande kommer UM att köpa ut om inte annat
överenskommes.

Lagerhållning - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.5 Webbshop
Leverantören ska under avtalstiden ansvara för och driva en webbshop med de produkter som offereras i
upphandlingen samt övrigt sortiment. De olika upphandlande myndigheterna som representeras i denna
upphandling ska ha varsin inloggning till webbshopen.

- Webbshoppen ska vara webbaserad och tillgänglig för UM via länk samt administreras och
underhållas av Leverantören.
- Webbshoppen ska ha en layout som är enkel och lätthanterlig.
- Beställningar ska kunna ske direkt från webbshoppen
- Orderbekräftelse ska komma direkt (digitalt) när beställningen är lagd.
- Vid presentation av produkten i webbshopen ska produktinformation med minst följande ingå: bild,
färg/färger, material, certifiering om sådan finns, varumärke, ursprungsland, mått, förpackningsstorlek
och pris och eventuell rabatt.
- Följande information ska också visas på respektive produkt: leveranstid, minsta beställningsbara
enhet, leveranskostnad och eventuella certifieringar.
- Vid överenskommelse om utbyte av produkt i varukorgen (till likvärdig produkt) eller upptäckt
felaktighet ska detta uppdateras/rättas omgående gällande bild och text i webbshopen.
- Leverantören ska alltid informera och få godkännande av kontaktperson på den upphandlande
myndigheten innan en ändring eller tillägg av information gällande produkter i varukorgen sker.

Webbshoppen ska vara i drift senast en månad efter att avtalet börjat gälla. Leverantören får inte
debitera kostnader för webbshoppen eller administrationen kring denna.

Webbshop - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.6 Kundsupport
Leverantören ska tillhandahålla en kundsupport dit beställare kan vända sig för frågor och anmärkningar.
Kundsupporten ska vara tillgänglig via telefon och e-post under kontorstid (08.00-16.30).

Leverantörens kundsupport ska ha en återkopplingstid på maximalt en arbetsdag.

Kundsupporten ska behärska svenska i tal och skrift.
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Kundsupport - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.7 Leveranstid
Lagerförda produkter i leverantörens sortiment samt lagerförda produkter i enlighet med punkt 4.8 ska
levereras inom två arbetsdagar när beställningen är gjord innan klockan 11.00 (annars inom tre
arbetsdagar).

Övrigt sortiment eller print on demand ska levereras inom fyra arbetsveckor från
beställning. Leverantören ska kunna erbjuda expressleverans av dessa produkter (leverans inom två
arbetsdagar) mot tilläggskostnad.

Leveranstid - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.8 Leveransvillkor
Vid leverans direkt till UM ska leverans ske DDP i enlighet med Incoterms 2010 Delivered Duty Paid
(DDP) till angiven leveransadress.

Leveransvillkoren gäller även om leverantören anlitar fristående transportör.

Leveransvillkor- accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.9 Retur och reklamation
Retur:
UM ska kostnadsfritt och inom en månad efter leverans kunna returnera beställda produkter som UM
haft för påseende eller som blivit felaktig leverans. Med felaktig leverans avses fel orsakat av
leverantören. Leverantören ska skicka en kreditfaktura vid retur.

Reklamation:
UM ska kostnadsfritt kunna reklamera produkter som är behäftade med fel. Produkter som är behäftade
med fel ska kostnadsfritt bytas ut mot felfri vara och om det inte är möjligt ska UM kunna häva köpet
och få full återbetalning. Med fel avses både fel på produkten och/eller att förädlingen (trycket, gravyren,
brodyren etc) inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Retur och reklamation- accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.10 E-handel
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Leverantören ska inom tre månader från det att UM så begär kunna ansluta sig till UM:s e-
handelssystem i syfte att effektivisera inköpsprocessen. Det innebär att leverantören ska kunna skicka
t.ex. produktkatalog, prislista, ta emot ordrar och skicka fakturor etc. ektroniskt för de UM som så
önskar. 

Den standard som ska användas är i första hand den i offentlig sektor använda SFTI (Singel Face To
Industry), se www.sfti.se. Parterna överenskommer om vilken av affärsprocesserna som ska användas.

UM kan komma att vilja få tillgång till pricat (Price and sales Catalogue). Leverantören ska i möjligaste
mån kunna tillgodose behovet hos UM.

Järfälla kommun har infört e-handel, leverantören ska uppfylla de krav som ställs i bilaga 8.

E-handel - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

4.11 Krav på miljömässigt och socialt ansvar
Krav på produkter och märkningar

Samtliga produkter i leverantörens sortiment ska vara fria från ämnen upptagna på Svenska
Kemikalieinspektionens prioriteringslista över utfasningsämnen och riskminskningsämnen.
Samtliga produkter i leverantörens sortiment som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
som till exempel dricksvatten ska uppfylla ramförordningen (EG) nr 1035/2004 samt dess
underliggande material och ämnesspecifika förordningar.
Samtliga elektroniska produkter i leverantörens sortiment ska vara CE-märkta.

Avfall och förpackningar

Förpackningar som inte krävs för att skydda produkten eller som informationsbärare ska inte
användas. Leverantören ska bevaka och minst en gång per år efter begäran från UM redogöra för
sitt arbete i frågan gällande förpackningar.
Leverantören ska kostnadsfritt återta emballage och lastpallar.

Krav på miljömässigt och socialt ansvar - accepteras kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
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