SKL Kommentus Inköpscentral
VA-material 2015, ramavtal i korthet

Syfte och mål
Syfte med upphandlingen
› Täcka upphandlande myndigheters (UM) behov av VA material i olika former.
› VA-material är ett ramavtal som ingår i SKI:s basportfölj. Det finns ett stort
och eftersatt reparations- och underhållsbehov i kommunerna, som kommer
att behöva åtgärdas de närmaste tio åren.
› VA området har ofta en central roll i både de stora
samhällsbyggnadsprojekten, likväl som i utvecklingen av de befintliga
miljöerna.
Mål med upphandlingen
› Färdigupphandlade ramavtal som är enkla att använda både för löpande
avrop, och för större nyanskaffningar eller utbyten.

› Konkurrenskraftiga priser och villkor i övrigt.

Ramavtal i korthet
› Upphandlingen avser löpande leveranser av VA-materiel för anläggnings/installationsarbeten, service-, reparations- och underhållsarbeten inom
kommunal VA-verksamhet.
› Antagna leverantörer ska erbjuda hög kvalitet avseende bl. a. kundservice,
tillgänglighet, beställningsrutiner, teknisk support/kompetens, logistik,
leveranssäkerhet, leveransalternativ, lagerhållning och kvalitets- och
miljöhänsyn.
› 3 stycken leverantörer antagna på avtalet.
› Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen.

Leverantörer VA material 2015
› Dahl Sverige Aktiebolag
› Ahlsell Sverige AB

› Onninen Aktiebolag

Ramavtalsnytta för beställare
› Färdigupphandlat fullsortiments-ramavtal av VA material
› Enkelt att avropa (rangordning) vad avser löpande anskaffnings behov
› Samtliga större leverantörer är representerade på avtalet
› Länk till vårt avropsstöd:
– http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal

Här hittar du avtalsinformation
› På ramavtalets hemsida finns
Vägledning och Avropsstöd
› Vid eventuella frågor går det
även bra att vända sig direkt till
avtalsansvarig.

Henrik Ellung
Avtalsansvarig Gata & Park
SKL Kommentus Inköpscentral
Post: 117 99 Stockholm Besök: Hornsgatan 15
Direkt: 08-709 55 07 Mobil: 076-125 19 25
Henrik.ellung@sklkommentus.se

www.sklkommentus.se

Vad ska UM göra innan avrop?
Upphandlingschef, eller annan ansvarig måste godkänna SKI:s allmänna villkor
(för mer information läs SKIs allmänna villkor)
Ansvarig beställare med inloggningsuppgift kan avropa via SKI:s hemsida.
1.Börja med att logga in på hemsidan. http://www.sklkommentus.se/Mina Sidor
2.Du hittar ramavtalen på http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal
3.Har du fått inloggningsuppgifter kan du logga in och anmäla avrop på våra ramavtal.

Vem kan avropa?
För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste UM ha bekräftat sitt intresse
att avropa från ramavtalet. Detta görs genom att betala den årliga serviceavgiften. De UM som är
berättigade att avropa från ramavtalet återfinns i bilagan ”Avropsberättigade parter” till ramavtalet.

Vad sker efter avropsanmälan?
1.
2.
3.
4.

Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan
Om ni använder TendSign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade
in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan
Varje fredag meddelar vi ramavtalsleverantörerna vilka som gjort
avropsanmälan, så att leverantörerna vet vilka som omfattas av avtalet
Leverantör tar påföljande måndag kontakt med inloggningsansvarig
eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropsanmälan

Har du frågor, kontakta SKIs kundtjänst
Telefon: 08-525 029 96
E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se
Öppettider: måndag - torsdag 09.00-16.00, fredag 09.00-15.00

