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1. Inledning
Detta avropsstöd är framtaget för UM i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet VA-material
2015. Vid frågor kontakta kundtjänst vid SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) se länk:
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).

2. Omfattning
Leverantören ska tillhandahålla ett komplett sortiment av VA-material. Sortimentet ska ha både stor
bredd och stort djup avseende exempelvis produktkategorier, fabrikat, material och dimensioner.
Sortimentet ska i hög omfattning erbjuda produkter av alternativa fabrikat/varumärken för att
säkerställa tillgång till VA-material som i så hög grad som möjligt är kompatibla med olika UMs
befintliga anläggningar och system.

3. Geografisk indelning

Ramavtalet avser hela Sverige, det vill säga ett (1) nationellt område.

4. Avrop på ramavtalet
Vem som har rätt att avropa från ramavtalet framgår av dokumentet ”Bilaga 01 - Avropsberättigade
parter”.
Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen.
Ramavtalsleverantören som har plats ett (1) är skyldig att besvara avropsförfrågan inom två (2)
arbetsdagar. Avböjer eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM rätt att
avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, d.v.s. ramavtalsleverantören som har plats
två (2) i o.s.v.

5. Beställning
Beställningar från UM ska kunna ske skriftligt till leverantören via post, e-post, fax, kundtjänst och
webbutik. Om UM har e-handel ska beställningar kunna ske via e-handel. Leverantören ska skicka
orderbekräftelse till UM via post, e-post, fax, e-handel, kundtjänst eller webbutik inom två (2)
arbetstimmar (helgfria vardagar mellan 07.00-16.00) från beställningstillfället.
För beställningsuppgifter, besök respektive leverantörs hemsida eller kontakta:
Dahl Sverige Aktiebolag

Michael Sköldeborg 070-635 38 29

michael.skoldeborg@dahl.se

Ahlsell Sverige AB

Christer Mårs

070-855 58 21

christer.mars@ahlsell.se

Onninen Aktiebolag

Jan Hammarlund

076-104 92 16

jan.hammarlund@onninen.com
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5.1 Beställning via fysisk butik
Vid beställning och inköp i fysisk butik gäller följande:
– Sortiment: Lagerhållning av vanligast förekommande artiklar.
– Beställning: Möjlighet att i butik beställa ej lagerhållna produkter för leverans till butik eller direkt till UM.
– Avhämtning: Möjlighet till leverans nästkommande arbetsdag för beställningar som gjorts senast 13.30 på
helgfria vardagar.
– Öppet köp: Vid köp i butik ska öppet köp gälla, utan kostnad och påslag, om UM lämnar tillbaka produkterna
inom 5 dagar.

5.2 Beställning via webbutik
Leverantören ska tillhandahålla en webbutik för de UM som beställer från ramavtalet. Systemet ska vara lätt,
pedagogiskt och kostnadsfritt för obegränsat antal användare.

5.1 Kundkonto
Leverantören ska tillhandahålla kundkonton till UM som går att komma åt genom inloggning via e-handel.
Leverantören ska kunna erbjuda UM obegränsat antal kundkonton utan extra kostnad. Varje kundkonto ska ha
unikt kundnummer och kunna ha separat faktureringsadress.

5.3 Kundservice
Leverantören ska tillhandahålla en kundtjänst som är tillgänglig mellan klockan 07.00 och 16.00
(svensk tid) varje helgfri vardag. Kundtjänsten ska kunna nås via webbutik, e-handel, telefon enligt
ordinarie samtalstaxa (Sverigesamtal) och via e-post. Om kundtjänst kontaktas via e-post ska
kundtjänsten återkoppla till UM inom en (1) arbetsdag. På kundtjänsten ska det finnas personal med
hög produktkompetens som ska kunna hjälpa till att vägleda och ge råd till beställaren avseende
exempelvis materialval och installation. Kundtjänsten ska tillhandahålla god service och tillgänglighet
samt tydligt och korrekt besvara frågor som rör beställningar, den ska även ha god kännedom om
innehållet i tecknat ramavtal.
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6. Pris
Sortimentet är uppdelat i elva (11) produktgrupper. Alla artiklar som går att härleda till en
produktgrupp ska kunna avropas och rabatten som angivits för produktgruppen ska gälla för hela det
sortimentet, oavsett om det är en miljömärkt produkt, kvalitetsmärkt produkt eller har någon annan
typ av märkning.
Rabatter för de enskilda leverantörerna återfinns i bilaga ”Rabatt per leverantör och produktgrupp”,
som redovisas tillsammans med bruttoprislistan i Tendsign.

7. Leverans
Lagervaror ska kunna levereras inom en (1) arbetsdag efter beställning som är lagd senast kl 13.30
helgfri vardag. Beställningsvaror ska kunna levereras inom fem (5) arbetsdagar efter lagd beställning
senast kl 13.30 helgfri vardag.
I syfte att minska belastning på miljön samt styra beställningarna mot större leveranser kan
leverantören ta ut en kostnad för frakt för beställningar under 1000 SEK. Fraktavgiften får debiteras
med maximalt 130 kr per leverans. Alla beställningar över 1000 SEK ska vara fraktfria till den av UM
angiven plats för uppackning.
Vid leverans direkt till UM och/eller vid samordnad varudistribution ska leverantören leverera VAmaterial i enlighet med Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP) till den av UM angiven plats.
Leveransvillkoren gäller även om leverantören anlitar fristående transportör. Leverantören ska lossa
varan från anländande transportmedel på av beställaren anvisad plats.

8. Fakturering
UM har rätt att välja mellan att erhålla e-faktura eller pappersfaktura. Fakturering ska ske månadsvis
i efterskott till UM. Fakturering sker från Ramavtalsleverantören till UM på angiven
faktureringsadress.
Betalning ska ske senast trettio (30) kalenderdagar från fakturadatum. Expeditions- och
faktureringsavgifter eller liknande får inte debiteras. Fakturavillkor får inte strida mot Ramavtalet.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen vid försenad betalning. UM är skyldig att tillhandahålla de
uppgifter som härrör från UM och som Ramavtalsleverantören behöver för att framställa korrekt
faktura. Felaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan Kunden returnera utan åtgärd.
Ramavtalsleverantören ska kunna leverera e-fakturor enligt SFTI-standard (Single Face To Industry) i
form av Fulltext faktura eller Svefaktura alternativt skicka e-fakturor via fakturaportal tillhandahållen
av UM enligt separat överenskommelse. Driftstart och detaljerade specifikationer avseende
elektronisk fakturering överenskommes mellan parterna. UM ska medverka till att elektronisk
fakturering införs genom att tillhandahålla nödvändig information.
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9. Övriga tjänster - Konsignationslager
Leverantören bör kunna erbjuda konsignationslager. Det innebär att leverantör och beställare
kommer överens om ett varulager som är placerat hos beställaren men som juridiskt fortfarande
tillhör leverantören. Leverantören tillhandahåller VA material i lämplig lokal hos beställaren.
Beställningspunkterna samt materialfabrikat bestäms av beställaren d.v.s. min och max
beställningsnivå. Leverantören ansvarar för att påfyllningen fungerar och att godset aviseras till rätt
ställe. Kostnad för konsignationslager ska anges som en årsränta för ett genomsnittligt lagervärde.
Kostnaden regleras månadsvis för aktuellt lagervärde.
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