
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverantörsträff 18 oktober 2016 
Avser upphandling av:  Samordnad Varudistribution 
Diarienummer: 2016/345 
Tid:    18 oktober från  kl. 9 till 16 (kontakta Marcus Bäckström för exakt 
  tid som just ni kan komma) 
Plats:   Ystad, Nya Rådhuset, konferensrum Svarte 
 

Kontaktinformation 
Organisation: Ystads kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun 
Organisationsnummer: 212000-0181, 212000-0886, 212000-0969 
Kontaktperson: Marcus Bäckström 
Mail: marcus.backstrom@simrishamn.se 
Telefon: 0414-81 91 23 
 
Här finns förfrågningsunderlaget 
På Tendsign kan du hitta vårt förfrågningsunderlag där alla dokument kring upphandlingen 
finns. Klicka på rubriken ”RFI och leverantörsträff – Samordnad Varudistribution”. Där kan 
du skapa användarnamn och lösenord. Här är länken: 
http://www.opic.com/org/ystads_kommuns_upphandlingar. 

Syfte 
Kommunerna genomför ibland en RFI för att samla in information om en aktuell marknad 
eller inom ett särskilt område inför en upphandling. Det kan handla om en allmän förfrågan 
för att lära sig mer om marknaden som helhet, eller om en förfrågan som fokuserar på vissa 
delar av en upphandling (exempelvis leveransvillkor, miljö eller sociala hänsyn). En RFI är 
inte att likställa med ett förfrågningsunderlag och att delta i en RFI är frivilligt. En leverantör 
kan välja att svara på en del av frågorna eller samtliga frågor. Deltagande i en RFI är aldrig en 
förutsättning för att få lämna anbud i en upphandling.  
 
Syftet med att genomföra den här RFI:n är att ta till vara på den kunskap som finns hos 
leverantörerna på marknaden inom de områden som anges under rubriken ”Mål” nedan.  

Mål 
Kommunerna har ställt upp följande mål för den samordnade varudistributionen: 

• Minskad miljöpåverkan 
• Ökad trafiksäkerhet 
• Ökad leveransprecision 
• Ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer att leverera varor till 

kommunerna.  

http://www.opic.com/org/ystads_kommuns_upphandlingar


      
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutom att säkerställa att vi ställer krav som bidrar till att förbättra målområdena ovan 
hoppas kommunerna att RFI:n ska kunna bidra till följande: 
 

• En tydlig ansvarsfördelning i avtalet. 
• En ändamålsenlig riskfördelning i avtalet. 
• Kostnadsminimering genom att undvika onödigt kostnadsdrivande alternativt 

konkurrensbegränsande krav. 
• Säkerställa en bra och långsiktig avtalsrelation med antagen leverantör. 

Genomförande 
Kommunerna har avsatt tid den 18 oktober för att genomföra leverantörsdialog med de 
leverantörer som anmäler intresse. Under leverantörsdialogen kommer vi att diskutera varje 
kvalitetsområde och de frågor som kommunen angivit under dessa (se nedan). Diskussionen 
inom varje avtalsområde syftar till att hitta krav och skrivelser som kan ingå i 
förfrågningsunderlaget som bidrar till de mål som ställs under rubrik ”Mål” ovan. Kommunen 
kommer också lägga upp det förfrågningsunderlag som användes vid tidigare upphandling av 
samordnad varudistribution för att leverantörerna ska ha möjlighet att ge synpunkter på de 
krav som ställdes där, med utgångspunkt i målbilden för RFI:n. 
 
De leverantörer som vill delta i leverantörsdialogen kommer att bokas in löpande efter hand 
som intresseanmälan kommer in. Varje leverantör ges maximalt en timme för dialog. 
Protokoll förs av representant för kommunerna och ska godkännas av båda parter efter 
dialogen. Dialogen kommer preliminärt att hållas i kommunhuset i Ystad kommun. 
 
Leverantörer som inte vill eller har möjlighet att delta i dialogen kan skicka in synpunkter 
skriftligt till angiven kontaktperson. Synpunkter kan till exempel vara kommentarer på 
tidigare förfrågningsunderlag, tips på lyckade upphandlingar i andra kommuner, svar på de 
frågor som ställs i RFI:n, tips på krav som används / borde användas för att uppnå 
kommunernas målbild eller liknande. Synpunkter ska skickas till 
marcus.backstrom@simrishamn.se senast den 18 oktober 2016. Även leverantörer som ska 
delta i leverantörsdialogen får skicka skriftliga synpunkter. 

Sekretess 
Svaren på denna RFI är endast för internt bruk. Kommunerna lyder dock under 
offentlighetsprincipen och är skyldiga att lämna ut allmänna offentliga handlingar som inte 
omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Om ni lämnar skriftliga handlingar och anser att uppgifterna bör omfattas av sekretess ombeds 
ni bifoga en begäran om sekretess. Av en begäran om sekretess ska det framgå vilka 
avsnitt/uppgifter som omfattas samt vilken skada företaget kan lida om uppgifterna röjs. 
Kommunerna kan dock inte garantera att uppgifterna omfattas av sekretess vid eventuell 
prövning i domstol. 

mailto:marcus.backstrom@simrishamn.se


      
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättning 
Det utgår ingen ersättning för deltagande i denna RFI.  

Bakgrund 
Kommunerna genomför en upphandling av samordnad varudistribution med anledning av att 
tidigare avtal löper ut den 1 juli 2017. Upphandlingen genomförs gemensamt med 
grannkommunerna Ystad och Tomelilla. Kommunerna har haft samordnad varudistribution 
sedan oktober 2013. Nuvarande leverantör är Akkafrakt som för närvarande, och fram till den 
30/6 -2017, driver en distributionscentral i Ystad kommun. 
 
Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från de enskilda 
varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör. Varuleverantörerna lämnar godset 
på en gemensam terminal där varorna rangeras och samlastas för distribution med ett fordon, 
vilket ökar fyllnadsgrad och därmed effektiviserar transporterna. 
 
Leveranser sker i förutbestämda körslingor till beställande enheter på överenskommen 
leveransdag vid en fast tidpunkt för en ökad leveransprecision. Detta ger en ökad service och 
skolan, förskolan eller äldreboendet har möjlighet att schemalägga personal för att ta emot 
leveranser. Trafiksäkerheten ökar när betydligt färre tunga fordon behöver köra in på 
skolgårdar. Första året minskade antal stopp till 125 verksamheter från 26 500 till 7 000, en 
minskning på 75 procent. 
 
En annan fördel med modellen är att den öppnar upp för fler leverantörer att lämna anbud i 
offentliga upphandlingar. Med den traditionella affärsmodellen, med fri leverans, är 
transporterna ett handelshinder för mindre och medelstora företag. Dessa företag har kanske 
produkterna men man kan inte leverera till var och en som beställer eftersom mindre företag 
ofta saknar egen distributionskapacitet. Terminalen där allt gods till alla beställare kan lämnas 
tar därmed bort ett handelshinder för många små och medelstora företag. 
 
Cirka 40 ton gods levereras genom terminalen varje vecka. För närvarande är rutterna 
uppbyggda enligt följande: 
 
Måndagar: Torrvaror, för närvarande kemtekniskt, kontorsmaterial och kopieringspapper. 
Leverans var fjärde vecka till Simrishamns enheter, var fjärde vecka till Tomelillas enheter, 
var fjärde vecka till ena halvan av Ystads enheter och var fjärde vecka till andra halvan av 
Ystads enheter. Varje enhet i kommunerna har alltså leverans var fjärde vecka. För 
närvarande förs diskussion om att hitta en modell för att ge varje enhet möjlighet till leverans 
varannan vecka. Diskussion förs också löpande om att inkludera nya varugrupper i 
distributionscentralen, något som kan vara aktuellt under löpande avtalsperiod. 
 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisdagar-fredagar: Leverans av livsmedel till samtliga kommuner. Större enheter har 
leverans 2-3 gånger i veckan men de flesta verksamheter i kommunerna har leverans en dag i 
veckan.  
 
Förutom leverans av varor till kommunernas verksamheter ingår i kontraktet att ta emot gods 
på distributionscentralen, att sampacka gods från olika leverantörer till respektive enhet i 
kommunerna samt att hantera returflödet av till exempel rullcontainers. 

Avgränsningar 
Kommunerna genomför transportplaneringen i egen regi. Antagen leverantör ska köra enligt 
kommunens planerade körschema. 

Frågeställningar 
Kommunens frågeställningar delas in i olika kvalitetsområden för att ge en bättre överblick 
samt för att underlätta för företag att besvara endast de delar man känner är relevanta. 
Kvalitetsområdena är ofta kopplade till syftet och målsättningen med RFI:n, men kan ibland 
vara mer allmänt hållna.  
 

Företagspresentation 
Bifoga en presentation av företaget. Av presentationen bör man kunna utläsa företagsnamn 
och organisationsnummer. Produktblad för varor och tjänster, större referenskunder inom 
offentlig och privat sektor samt information om aktuella marknadstrender och liknande är 
också av intresse. 
 

Tidigare upphandling 
Det tidigare upphandlingsunderlaget finns bifogat till den här RFI:n. 
 
Anser ni att det tidigare förfrågningsunderlaget är tydligt vad gäller ansvarsfördelning? 
Varför/Varför inte? 
 
Anser ni att det tidigare förfrågningsunderlaget ger en rimlig riskfördelning mellan leverantör 
och kommun? Varför/Varför inte? Vilka risker anser ni kommunen respektive leverantören 
bör bära? 
 
Anser ni att indexregleringsklausulen är lämplig? Varför/varför inte?  
 
Är ersättningsmodellen i det tidigare förfrågningsunderlaget (baserad på körda km, arbetad tid 
samt inlevererad godsmängd) lämplig? Varför/varför inte? Bör en del av kontraktet utgöras av 
en fast ersättning? Varför/varför inte? 
 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser ni att den tidigare ersättningsmodellen är tydlig vad gäller vad som utgör debiterbar tid 
för utfört arbete? Varför/Varför inte? 
 
Anser ni att det finns krav i tidigare förfrågningsunderlag som bidrar negativt till 
kommunernas målbild? 
 

Distributionscentral 
Vilka krav och kontraktsvillkor som rör distributionscentralen anser ni kan bidra positivt till 
upphandlingens målbild? 
 

Fordon 
Vilka krav och kontraktsvillkor som rör fordon anser ni kan bidra positivt till upphandlingens 
målbild? 
 

Personal 
Vilka krav och kontraktsvillkor som rör personal anser ni kan bidra positivt till 
upphandlingens målbild? 
 

Kontraktsvillkor 
Under avtalstiden kan fler varugrupper tillkomma, leveransställen hos kommunerna kan 
tillkomma/falla bort, kommunerna kan välja att utöka/minska antalet leveranser till respektive 
enhet och så vidare.  
 
Givet dessa förutsättningar, hur anser ni som leverantör att en ersättningsmodell bör vara 
utformad för att säkerställa att ni får täckning för era kostnader som kan komma med 
anledning av dessa förändringar? 
 
Hur anser ni att indexering av i anbudet lämnade priser bör hanteras för att minska 
kontraktsrisken för er som leverantör? 
 
Vilka kontraktsrisker anser ni att ni som leverantör kan påverka och därmed bör bära? 
 
Vilka kontraktsrisker anser ni att vi som kommun bör bära? 
 
Vad anser ni är en rimlig avtalstid för ett sådant här avtalstid exklusive eventuella 
förlängningar? 
 
Har ni övriga synpunkter som rör kontraktsvillkoren som ni anser kan bidra till 
upphandlingens målsättning? 
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