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Förfrågningsunderlag

1 ALLMÄN ORIENTERING

1.1 Inledning

Skogsstyrelsen har i uppdrag åt Naturvårdsverket att upphandla skyltprodukter. 

Skogsstyrelsen avser att teckna ramavtal med skyltproducenter för att tillverka skyltar till 

naturskyddade områden.             

           

Som ett led i att underlätta arbetet med att ta fram informationen i naturskyddade områden 

har Skogsstyrelsen i avsikt att teckna ramavtal med ett antal skyltproducenter som 

även ska kunna användas av Naturvårdsverket och förvaltare av naturskyddade områden 

på vissa Länsstyrelser i Sverige eller annan utsedd förvaltare.

Ramavtalet är uppdelat i fem produktområden:        

1. Laminatpressad PVC plast.       

2. Glasfiberarmerad plast.       

3. Högtryckslaminat.      

4. Akryl plast.     

5. Aluminium.      

Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera produktområden. Prövning och utvärdering 

av produktrområden kommer att ske separat. Skogsstyrelsen avser att teckna avtal med 

fyra (4) leverantörer på respektive produktområde. En förutsättning är dock att tillräckligt 
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många och godkända anbud kommer in, eller färre anbud än som har angivits uppfyller 

kraven kan avtal tecknas med färre antal leverantörer.

 

Avropsberättigade enheter enligt detta ramavtal, se vidare punkt 1.2.4

  

Läs mer om Naturvårdsverket på: www.naturvardsverket.se.

2 Avtalets omfattning

2.1 Omfattning

Avtalets omfattas av två olika kvalitetskrav på informationsskyltar S1 och S2.           

S 1. Informationsskyltar för utomhusbruk av Akryl plast med en hållbarhet på minst 7 

år.          

S 2. Informationsskyltar för utomhusbruk av Akryl plast med en hållbarhet på minst 2 år.

2.2 Produktområde

Avtalet omfattas av följande produktområden.

- Akryl plast

2.3 Avropsförutsättningar

Förnyad konkurrensutsättning          

         

För detta ramavtal skall en förnyad konkurrensutsättning att tillämpas. Detta innebär att 

avropsberättigande enhet skall ställa förfrågan till samtliga kontrakterade leverantörer inom 

respektive produktområde, detta görs inför varje nytt enskilt avrop. Avropsberättigande 

enhet gör sen beställningen med den leverantör som lämnat bäst anbud i enlighet med de 

kriterium som specificerat upp i förfrågan. De olika kriterium som avropare kan välja mellan 

är följande:     

        

-Pris         

-Leveranstid         

         

Det står beställaren fritt att avgöra vilka kriterium som ska ingå i utvärderingen. Man kan 

använda ett eller flera kriterium och därefter bestämma hur de ska viktas.

2.4 Avropsberättigade

Avropsberättigade på detta ramavtal framgår nedan.

 

Följande myndigheter och förvaltning deltar efter särskild anmälan (fullmakt)

 

Namn                                                                 Organisationsnummer

Skogsstyrelsen                                                     202100-5612

Naturvårdsverket                                                  202100-1975

 

Länsstyrelsen i Blekinges län                                 202100-2320 

Länsstyrelsen i Gotlands län                                  202100-2312

Länsstyrelsen i Gävleborgs län                               202100-2437

Länsstyrelsen i Hallands län                                   202100-2353

Länsstyrelsen i Jämtlands län                                 202100-2452

Länsstyrelsen i Jönköpings län                               202100-2288

Länsstyrelsen i Kalmar län                                     202100-2304

Länsstyrelsen i Kronobergs län                               202100-2296

Länsstyrelsen i Norrbottens län                              202100-2478

Länsstyrelsen i Skåne län                                      202100-2346

Länsstyrelsen i Stockholm län                                202100-2247
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Länsstyrelsen i Södermanlands län                         202100-2262

Länsstyrelsen i Uppsala län                                    202100-2254

Länsstyrelsen i Värmlands län                                202100-2395

Länsstyrelsen i Västerbottens län                           202100-2460

Länsstyrelsen i Västernorrlands län                        202100-2445

Länsstyrelsen i Västmanlands län                           202100-2411

Länsstyrelsen i Västra Götalands län                      202100-2361

Länsstyrelsen i Örebro län                                     202100-2403

 

Laponiatjuottjudus                                                802462-6965

3 OM ANBUDET

3.1 Anbudsutvärdering

3.1.1 Kvalificering av anbudslämnare

3.1.1.1 Miljöpolicy

Anbudsgivaren skall redovisa om företaget har någon miljöpolicy samt om miljöcertifiering 

finns. Om miljöpolicy saknas skall anbudsgivaren redovisa hur man arbetar med miljöfrågor. 

Av miljöpolicyn bör framgå miljömål, åtgärdsplan och tidsplan för att nå målen samt 

miljökrav på ev. underleverantörer.

4 Kravspecifikation

4.1 S1 Specifikation

4.1.1 S 1. Informationsskylt med en hållbarhet på minst 7 år

Informationsskylt skall kunna tillverkas i något av följande material Akryl plast, 

Glasfiberarmerad plast, Laminatpressad PVC plast, Högtryckslaminat eller Aluminium med en 

hållbarhet på minst 7 år.

 

Skyltarna skall kunna tillverkas i någon av standardstorlekar A0, A1, A2, A3 eller A4 liggande 

och stående samt utfallande format eller gränsmarkeringsskyltar i storlek 

100x70mm, friluftssymbolsskyltar i storlekar 100x100mm, 105x105mm, 

150x150mm. Andra format kan förekomma efter överenskommelse.

 

Tryck skall kunna ske i fyrfärg.

 

Skyltarna skall ha en hållbarhet på minst 7 år.

 

Skyltarna skall vara ljusbeständiga i minst 7 år, med det menas att texten och bilden skall 

vara läsbar under angiven tid utan att nämnvärd förändring har skett.

 

Skyltarna skall ha en tjocklek på minst 1,5mm och vara vridstyva.

 

Skyltarna skall tillverkas med klottersaneringsskydd.

 

Skyltarna skall tåla att rengöras från smuts och alger mm.

 

Skyltarna skall vara datummärkta. Datummärkningen skall benämnas med tillverkningsåret 

(exempelvis ”2015”). Enkelsidiga skyltar märks med en etikett på valfri plats på skyltens 

baksida. Dubbelsidiga skyltar märks med årtalet i trycket och placeras diskret på skyltens 

backsida i nedre högra hörnet. 
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Leverantören skall kunna ta emot digitalt underlag (PC/Mac i programmen Acrobat, InDesign, 

PageMaker, Quark Express, Illustrator)

 

Leverantören skall kunna utföra eventuella korrigeringar i originalet.

 

Leverantören skall kunna leverera ICC-profiler till skyltoriginalet.

 

Leverantören skall kunna leverera korrektur/färgprov för godkännande innan tillverkning.

 

Leverantören skall kunna trycka standardiserade symboler enligt Naturvårdsverkets 

rekommendation, se bilaga 1.

 

4.2 S2 Specifikation

4.2.1 S 2. Informationsskylt med en hållbarhet på minst 2 år.

Informationsskylt skall kunna tillverkas i något av följande material Akryl plast, 

Glasfiberarmerad plast, Laminatpressad PVC plast, Högtryckslaminat eller Aluminium med en 

hållbarhet på minst 2 år.         

Skyltarna skall kunna tillverkas i någon av standardstorlekar A0, A1, A2, A3 eller A4 liggande 

och stående samt utfallande format eller gränsmarkeringsskyltar i storlek 100x70mm, 

friluftssymbolsskyltar i storlekar 100x100mm, 105x105mm, 150x150mm. Andra format 

kan förekomma efter överenskommelse.         

         

Tryck skall kunna ske i fyrfärg.         

         

Skyltarna skall ha en hållbarhet på minst 2 år.         

         

Skyltarna skall vara ljusbeständiga i minst 2 år, med det menas att texten och bilden skall 

vara läsbar under angiven tid utan att nämnvärd förändring har skett.

 

Skyltarna skall ha en tjocklek på minst 1,5mm och vara vridstyva.         

         

Skyltarna skall tåla att rengöras från smuts och alger mm.         

         

Skyltarna skall vara datummärkta. Datummärkningen skall benämnas med tillverkningsåret 

(exempelvis ”2015”). Enkelsidiga skyltar märks med en etikett på valfri plats på skyltens 

baksida. Dubbelsidiga skyltar märks med årtalet i trycket och placeras diskret på skyltens 

backsida i nedre högra hörnet.        

         

Leverantören skall kunna ta emot digitalt underlag (PC/Mac i programmen Acrobat, InDesign, 

PageMaker, Quark Express, Illustrator)         

         

Leverantören skall kunna utföra eventuella korrigeringar i originalet.         

         

Leverantören skall kunna leverera ICC-profiler till skyltoriginalet.         

         

Leverantören skall kunna leverera korrektur/färgprov för godkännande innan 

tillverkning.         

         

Leverantören skall kunna trycka standardiserade symboler enligt Naturvårdsverkets 

rekommendation, se bilaga 1.
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5 KOMMERSIELLA VILLKOR

5.1 Priser

5.1.1 Valuta

Samtliga priser skall vara angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms).

5.1.2 Priser

Avtalets priser, se avtalsområdets prisbilaga.

Priserna som lämnats av anbudsgivare är takpriser, dvs vid förnyad konkurrensutsättning får 

inte angivna priser överstigas. Dock kan priserna bli lägre än de som angivits i anbudet.

5.1.3 Prisförändring

Överenskomna priser skall vara fasta minst till 2017-06-15.       

      

Alla prisförändringar därefter skall överenskommas mellan parterna och träder ikraft tidigast 

tre månader efter skriftlig begäran om prisförändring inkommit.

5.2 Faktura- och betalningsvillkor

5.2.1 Betalningsvillkor

Fakturering skall ske till avropande myndighet eller förvaltning. Fakturan betalas 30 dagar 

efter fakturans ankomstdag.   

  

Dröjsmålsränta enligt räntelagen.   

Dock gäller att räntedebitering som ej uppgår till minst 100 SEK per för sent betald faktura ej 

accepteras.   

  

5.2.2 Mervärdesskatt

Mervärdesskatt, (moms) tillkommer.

5.2.3 Fakturans utformning

Fakturor skall uppfylla Skatteverkets regler. 

På fakturor skall finnas en specifikation av de leveranser faktura avser.

Expeditions-, faktura- och påminnelseavgifter eller andra avgifter godtas ej.

5.2.4 Faktureringsavgift

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande avgifter accepteras ej.

5.3 Leveransvillkor

5.3.1 Leverans

Leverans sker fraktfritt enligt, leveransvillkoret DDP, Incoterms 2010, gäller för leverans till 

slutdestination i Sverige. Emballage ingår i priset.

5.4 Avtalsvillkor

5.4.1 Tillämplighet

Dessa villkor skall tillämpas så till vida inte något annat avtalas mellan parterna.
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5.4.2 Avtalshandlingarnas inbördes ordning

I händelse av motstridiga uppgifter i förekommande handlingar gäller följande 

tolkningsordning:

    

1. Skriftliga tilläggsavtal och ändringar med tillhörande bilagor i datumordning.    

2. Detta avtal med tillhörande bilagor.      

3. ALOS 05.

4. Förfrågningsunderlaget. 

5. Leverantörens anbud.

5.4.3 Avtalstid

Avtalstiden för är två (2) år med möjlighet för Skogsstyrelsen att förlänga avtalet 

ytterligare två (2) år, ett (1) år i sänder. Skogsstyrelsen kommer senast två (2) månader 

innan avtalet löper ut skriftligen meddela Leverantören om avtalet skall förlängas.  Efter sista 

förlängningen upphör avtalet utan särskild uppsägning. 

5.4.4 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg i avtalet skall för att vara giltiga upprättas skriftligen i separat handling 

som undertecknas av båda parter och därefter biläggs avtalet.

5.4.5 Överlåtelse av avtal

Avtal får inte utan Köparens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 

Leverantör får inte utan medgivande anlita underleverantör utan Köparens skriftliga 

medgivande.

5.4.6 Utnyttjande av avtalets avropsberättigade i 

marknadsföringssyfte

Leverantören äger inte rätt att använda avropsberättigades namn i 

marknadsföringssammanhang utan att i förväg ha inhämtat skriftligt medgivande från berörd 

myndighet. Denna bestämmelse gäller även när avtalet i övrigt har upphöra att gälla.

5.4.7 Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande 

rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. 

Om parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras i Jönköping med tingsrätten som första 

instans, med tillämpning av svensk rätt. 

Den omständighet att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att 

avbryta sitt uppdrag.

5.4.8 Force Majeure

Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes 

kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsdagen och vars 

följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra avtalet, är parten 

fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt 

första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har 

anlitat eller någon annan i tidigare säljled. 

För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan 

dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. 

Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.

Sida 6 av 7Utskrivet: 2015-06-09 11:34 Refnr.: 2015/195-4 ....../......



6 Bilagor

Bilaga, ALOS 05

Prisbilaga, avtalsområde Akryl plast 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit 

var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Säljare:Köpare:

SKOGSSTYRELSEN Delta Skyltreklam AB

Ort / datum: Ort / datum:

Underskrift: Underskrift:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Befattning: Befattning:
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