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1. Bakgrund
Ramavtalsupphandlingen Beläggningsarbeten 2015:4 har tagits fram inom projektet Upprättande av
förfrågningsunderlag för kommunala beläggningsentreprenader, ett projekt som initierats och
drivits av Sveriges Byggindustrier och SKL. SKI har bidragit med projektledarresurser och
upphandlingskompetens i projektet. Projektgruppen innefattade även kommuner, ledande
leverantörer och experter på entreprenadjuridik. Slutligen kvalitetsgranskades samt godkändes
materialet av flera referens- och styrgrupper.
Allt förfrågningsunderlagsmaterial i denna upphandling bygger på och använder de mallar som tagits
fram i projektet.
SKI:s ramavtalsupphandling av beläggningsarbeten är geografiskt uppdelad i och lanseras i fem
separata omgångar. Tidplanen för de olika lanseringsomgångarna ser ut som följer:
Beläggningsarbeten 2015
Samtliga kommuner i Skåne, Blekinge, Hallands samt Kronobergs län.
Avtalsstart: juni 2016
Beläggningsarbeten 2015:2
Samtliga kommuner i Jönköpings, Kalmar samt Västra Götalands län
Sista anbudsdag: 2016-05-09
Avtalsstart: augusti 2016
Beläggningsarbeten 2015:3
Samtliga kommuner i Södermanlands, Värmlands, Örebro samt Östergötlands län
Sista anbudsdag: 2016-06-13
Avtalsstart: oktober 2016
Beläggningsarbeten 2015:4
Samtliga kommuner i Dalarnas, Gotlands, Stockholms, Uppsala samt Västmanlands län
Sista anbudsdag: 2016-09-12
Beräknad avtalsstart: december 2016
Beläggningsarbeten 2015:5
Samtliga kommuner i Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län
Sista anbudsdag: 2016-10-17
Beräknad avtalsstart: januari 2017

2. Inledning
Detta avropsstöd är framtaget för UM i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet
Beläggningsarbeten 2015:4. Vid frågor kontakta kundtjänst vid SKL Kommentus Inköpscentral AB
(SKI). Se länken http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal.
Detta avropsstöd är inte tvingande utan ska ses som ett förslag. Avropande myndigheter är fria att
utforma sina avrop hur de vill så länge dessa inte strider mot ramavtalets villkor eller mot Lagen om
offentlig upphandling (LOU).
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3. Omfattning
Ramavtalsupphandlingen är främst avsedd för reparations- och underhållsbeläggning av tidigare
hårdgjorda ytor, såsom gator, vägar, cykel- och gångbanor, parkeringsplatser, etc.
I ramavtalsupphandlingen ingår också vägmarkering av i entreprenaden ingående beläggningar,
liksom förarbeten och återställningsarbeten.
Upphandlingen är indelad geografiskt, där en kommun utgör ett geografiskt anbudsområde. Inom
varje geografiskt anbudsområde är tre leverantörer rangordnade. Rangordningen per kommun
framgår av dokumentet ”Rangordning per geografiskt anbudsområde”.

4. Avrop på ramavtalet
Vem som har rätt att avropa från ramavtalet framgår av dokumentet ”Avropsberättigade parter”.
Avropsberättigad UM som önskar avropa på ramavtalet gör en avropsanmälan via SKI:s hemsida.
Upphandlingschef eller motsvarande hos UM har inloggningsuppgifter för att göra avropsanmälan.
Avrop kan ske på två sätt; antingen genom att UM avropar ett enskilt objekt, eller genom att UM
avropar samtliga objekt under en viss tidperiod.
Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen.
Ramavtalsleverantören som har plats ett (1) är skyldig att besvara avropsförfrågan inom fem (5)
arbetsdagar. Avböjer eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM rätt att avropa
från ramavtalsleverantören som har plats två (2) i rangordningen o.s.v.

Tackar ramavtalsleverantören ja till ett avrop på ett enskilt objekt, förpliktar denne sig att leverera
samtliga delar av objektet. Det är inte möjligt att avstå från att leverera vissa delar av objektet. Om
man avböjer eller avstår att svara på ett avrop på ett objekt, avstår man hela objektet. Det är inte
möjligt att leverera delar av objektet.
Tackar ramavtalsleverantören ja till ett avrop som avser en viss tidsperiod, förpliktar denne sig att
leverera samtliga avropade objekt under tidsperioden. Det är inte möjligt att avstå från att leverera
vissa objekt under tidsperioden. Om man avböjer eller avstår att svara på ett avrop som avser en viss
tidsperiod, avstår man samtliga objekt under tidsperioden. Det är inte möjligt att leverera vissa
objekt under tidsperioden.

5. Leveransavtal
UM och ramavtalsleverantören tecknar kontrakt/leveransavtal för den tidsperiod eller det/de objekt
som önskas. Mall för kontrakt finns på SKI:s hemsida.

6. Pris
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Priserna i mängdförteckning och à-prislista är sekretessbelagda.
De avropsberättigade UM som önskar se priserna för sitt geografiska område (kommun) hänvänder
sig via e-post till SKL Kommentus Inköpscentral på e-postadress ski-kundsupport@sklkommentus.se.
SKI sänder ut prisuppgifterna för aktuellt geografiskt område för samtliga rangordnade
ramavtalsleverantörer via e-post till den tjänsteman (e-postadress) som inkommit med begäran.
I prisbilagan (mängdförteckning respektive à-prislista) ingår en skrivelse där vi meddelar UM att
prisuppgifterna är sekretessbelagda och att de därför ska hanteras med stor varsamhet och inte
spridas.
En UM kan endast begära ut priser för det geografiska område där UM har sin hemvist. Prisuppgifter
lämnas inte ut till andra än avropsberättigade UM.

7. Övrig information
För övrig information angående t.ex. prisjustering, leverans, fakturering, etc., se Administrativa
föreskrifter.
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