
Från den 1 november gäller ett nytt tryckeriavtal för Gävle kommmun, Hofors kommun ,Ovanåkers 
kommun , Älvkarleby kommun, Borab, Gästrike vatten, Gavlefastigheter, Gästrike Räddningstjänst, 
Gävle hamn, Ockelbogårdar, Kommunförbundet Södra Hälsingland, samt Region Gävleborg och 
Folktandvården Gävleborg

AVTAL FÖR TRYCKERITJÄNSTER

PRINT ON DEMAND

Print on demand omfattar: 
visitkort, korrespondenskort, brevpapper. 

Leverantör är: 
Bok & Tryck Andersson AB

Mallar
Det som är nytt i detta avtal är att beställningar i 
Print on demand ska göras via en portal.
Där beställaren skriver in sina uppgifter i en mall.
Varje kommun/bolag måste utse en person som 
hjälper till att ta fram och besluta vilka mallar som 
ni ska ha. Det kommer även att behövas inlogg-
ningsuppgifter för er för att ha möjlighet att bestäl-
la och det kommer att distribueras i samråd med 
den person som hjälper till att ta fram mallarna.
Mer information om hur mallarna ska tas fram 
hittar ni i bilagan ”Framtagning av mallar”.
Det finns möjlighet för varje förvaltning/avdelning 
att ha egna mallar och egen inloggning  så ni bara 
ser de mallar ni har behörighet till.

Priser
Den första mallen kostar 500kr efterföljande mallar 
kostar 200kr och korrigeringar i befintliga godkända 
mallar kommer att kosta 100kr/h.
Priset för visitkorten är 150 kr/ 100 ex följande 100 
vid samtidig produktion kostar 40 kr och då gäller 
följande förutsättning:
Visitkort, 90x55mm, tryck 4+0,4+1 eller 4+4 papper 
Scandia 2000 vit i 300g eller likvärdig. Packas i visit-
kortsaskar.
Visitkort, 90x55mm, tryck 4+0,4+1 eller 4+4 papper 
Multiart silk 300g eller likvärdig. Packas i visitkortsas-
kar.

Priserna gäller hela avtalstiden

PRINT ON DEMAND OFFSET STORFORMAT KOPIERING

Omfattar visitkort, 
korrespondenskort, 
brevpapper.

Avtal för tryck av folder, 
broschyrer, affischer osv 
som trycks med offset-
tryck. Brytpunkten där 
offsettryck blir aktuellt 
ligger runt 1000 ex. 

Omfattar bla Roll ups, 
fasad vepor, mm.

Omfattar bla 
Fullmäktigehandlingar.

Avtalet är indelat i fyra områden:

MER INFO OM DE OLIKA OMRÅDENA, BESTÄLLNING OCH LEVERANTÖRERNA HITTAR DU NEDAN
Mer avtalsinformation finns också i avtalsdatabasen. Skriv ”Tryckeri” i rutan för Fritextsök.

Ny upphandling av digitaltryck är på gång, men inget avtal finns för det just nu.



Avrop/Beställning görs hos någon av nedanstående 
leverantörer (angivna i avtalsordning):
Reklamab Hälsinglands reklamproduktion AB
Gävle Offset Aktiebolag
Bok & Tryck Andersson AB

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska alla leverantörer som har avtal tillfrågas vid varje beställning. 
En bilaga för hur du gör den förnyade konkurrensutsättningen finns i avtalsinformationen i Kommers, och här 
anger du vad som kommer att vara avgörande för vem som får uppdraget. Dessa utvärderingsparametrar vid 
förfrågan kan variera. Det är den utvärderingsparameter som är viktigast för beställaren, vid just det 
beställningstillfället, som avgör hur anbudet ska utvärderas. T.ex. så kan det vara den leverantör som svarar 
snabbast på förfrågan, eller den som svarar innan ett angivet klockslag och har lägst pris etc. Vilken parameter 
som används vid den aktuella förfrågan, anges vid förfrågan(bilagan) som skickas ut till leverantörerna.

Pris finns för: 
Folder 302x 105 mm, tryck i 4-färg på en sida, men 
tryck svartvitt på andra sidan. 
Papper arctic matt 130g eller likvärdigt
Folder A5 format, 4-sidor, tryck i 4+4 färg. 
Papper: Multiart silk 130g eller likvärdigt.
Affisch 50 x 70 mm, 4-färg, affischpapper
Broschyr, häftad, A5-format, 
16 sidor, 120g edixion eller likvärdigt, 4+4 färg.
Broschyr, häftad, A4-format, 
12 sidor, 120g edixion eller likvärdigt , 4+4 färg.
Konferensblock A4, linjerat, 10 blad, standardpapper 
för block, 2-färgstryck
Block A6, linjerat, 50 blad standardpapper för block, 
2 - färg.
Se respektive avtal för pris

Avtal för tryck av folder, broschyrer, 
affischer osv som trycks med offsettryck. 
Brytpunkten där offsettryck blir aktuellt ligger runt 
1000 ex. Avtal är tecknat med tre leverantörer.

Vid beställning av produkter som inte finns angivna i 
prislistan ska alltid en förnyad konkurrensutsättning* 
göras. Om du är osäker på hur du gör en förnyad 
konkurrensutsättning* kan du använda dig av 
Bilaga Underlag för konkurrensutsättning

OFFSET

STORFORMAT
Avtal för tryck av Storformatsprodukter
omfattar bla Roll ups, fasad vepor, mm.
 Avtal är tecknat med tre leverantörer.

Avrop/beställning görs hos någon av nedanstående 
leverantörer(angivna i avtalsordning):
Tierps tryckeri
Arkitektkopia Aktiebolag AB samt
Gävle Offset Aktiebolag

Pris finns för Rollup 4-färg med stativ inomhus. 
Decolite eller likvärdigt. Tryck på en sida. samt Rollup 
4-färg utan stativ inomhus. Decolite eller likvärdigt. 
Tryck på en sida. Se respektive avtal för pris.

Vid beställning av produkter som inte finns angivna i 
prislistan ska alltid en förnyad konkurrensutsättning* 
göras. Om du är osäker på hur du gör en förnyad 
konkurrensutsättning* kan du använda dig av 
Bilaga Underlag för konkurrensutsättning.

KOPIERING
Avtal för Kopiering som omfattar bla Fullmäk-
tigehandlingar. 
Avtal är tecknat med tre leverantörer

Avrop/beställning görs hos någon av nedanstående 
leverantörer(angivna i avtalsordning):
Gävle Offset Aktiebolag
Tierps tryckeri
Arkitektkopia Aktiebolag AB samt

Pris finns för Kommunfullmäktigehandlingar eller 
Landstingets fullmäktigehandlingar
Se respektive avtal för pris.

Vid beställning av produkter som inte finns angivna i 
prislistan ska alltid en förnyad konkurrensutsättning* 
göras. Om du är osäker på hur du gör en förnyad 
konkurrensutsättning* kan du använda dig av 
Bilaga Underlag för konkurrensutsättning.

*FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING


