ABA
Skol
tecknar nya ramavtal med SKL
Kommentus Inköpscentral med
kvalitet och hållbarhet i fokus.

Under hösten 2018 har två avtal signerats mellan ABA Skol

Aba Skol har anor sedan 75 år tillbaka, och företaget har

och SKL Kommentus, Möbler 2017 samt Lekmaterial 2017.

levererat material till skolor och förskolor i över 50 år! Att

Avtalen löper över 2 år med eventuell förlängning om 1

ställa höga krav på oss själva och våra produkter är en

+ 1 år. Möbler 2017 ersätter det tidigare avtalet Möbler

självklarhet för oss, men vi nöjer oss inte där utan vi ska

2013 som löpte ut i augusti och Lekmaterial 2017 ersätter

bli ännu bättre. Vi arbetar med både kunder, leverantörer,

det tidigare avtalet Lekmaterial 2013 som löpte ut i maj.

medarbetare och andra organisationer för att uppnå våra

I de nya avtalen har ABA Skol fått fortsatt förtroende som

mål, och vi finns för de viktigaste människorna i världen,

ramavtalsleverantör till landets skolor och förskolor.

våra barn!

Båda upphandlingarna har lagt fokus på miljö- och

Läs mer om avtalen på SKL Kommentus

hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning, något

hemsida: Lekmaterial 2017 och Möbler 2017.

ABA Skol tycker är väldigt viktigt. Med dessa nya avtal kan
anslutna kommuner och landsting försäkra sig om att de
får produkter av bästa kvalitet till rätt pris då de nya kraven
gällande miljö, hållbarhet och kvalitet har skärpts jämfört
med tidigare. ABA Skol kan med stolthet informera om att
vi i båda upphandlingarna var en av de leverantörer som
offererade många produkter som uppfyllde de tuffa kraven.

- Vi är jätteglada att ramavtalen nu är klara att använda och
att vi får fortsätta leverera våra produkter till de viktigaste
människorna i världen. Vi hoppas att Sveriges kommuner
ser möjligheterna att utifrån sina mål avropa inredning
och lekmaterial av hög kvalitet och till konkurrenskraftiga
priser. Det gläder mig otroligt att vi var den leverantör
som offererade flest produkter som uppfyllde miljö- och
hållbarhetskraven i båda upphandlingarna, det är ett
tecken på att vårt hårda arbete har lönat sig, säger Urban
Bredhe, VD på ABA Skol.

