
Sinfra
Sinfra står för Svensk Inköpscentral för 

Infrastruktur Ekonomisk förening. Vi 

representerar medlemmar i Sverige som 

bedriver fjärrvärme, VA- och El-

verksamheter. 

Vår vision är att vara en naturlig del i 

våra medlemmars inköpsverksamheter. 

Vi skapar effektivitet och trygghet i 

kombination med bästa möjliga teknik. 

Kontakta oss

Postadress:

Box 1026 

101 38 Stockholm

Besöksadress:

Kungsbroplan 2 

112 27 Stockholm

Växel: 08-525 099 40

E-mail: info@sinfra.se

Webb: www.sinfra.se 

Fakturering

Sinfra strävar efter smidiga och effektiva 

administrativa rutiner och processer. Ett viktigt steg 

i den processen har varit införandet av e-faktura, ett 

arbete som Sinfra är stolta över att ha kommit långt 

med. 

Vi ställer krav på våra ramavtalsleverantörer när det 

gäller e-faktura för att minska miljöbelastningen, 

öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Av 

samma anledning skickar vi e-fakturor även till er 

som medlem. Hör av er till oss så hjälper vi er att 

komma igång. 



Fördelar med Sinfras

ramavtal?

Det finns många fördelar för medlemmarna att 

använda Sinfras ramavtal.

Förutom att man som medlem snabbt, tryggt och 

effektivt kan välja den produkt, teknik, tjänst och 

ramavtalsleverantör som passar bäst, finns det fler 

fördelar med Sinfras ramavtalsportfölj.

• Samtliga upphandlingar baserar sig på den totala 

inköpsvolymen från samtliga medlemmar.

• Ramavtalsleverantörernas garantiåtaganden är i de 

flesta fall betydligt mer långtgående.

• Övriga villkor som avtalas inom ramen för 

ramavtalen är oftast bättre än vad som kan förhandlas 

fram vid en enskild upphandling, tex volymrabatter 

mm.

• Inför en beställning /avrop från ramavtalen kan en 

förnyad konkurrensutsättning ske för att på så sätt 

erhålla bästa pris och villkor.

• Sinfra har med sina upphandlingar den unika 

möjligheten att teckna ramavtal med flera 

ramavtalsleverantörer inom samma produkt- eller 

tjänsteområde vilket ger medlemmarna möjlighet 

att välja den ramavtalsleverantör som passar bäst. 

Denna förutsättning är inte möjlig vid en enskild 

upphandling.

• Genom att välja Sinfras upphandlade ramavtal spar 

medlemmar både tid och resurser och slipper 

genomföra egna upphandlingar.

Att komma igång med 

avrop!

Som medlem har du rätt att göra avrop från alla våra 

ramavtal. Första steget när man blivit medlem hos 

Sinfra är att komma igång med Medlemsportalen 

där man kan ta del av samtliga ramavtal. Man kan 

själv registrera en ny användare på några sekunder 

genom att klicka här. Inloggning sker sedan genom 

att användaruppgifterna anges högst upp 

på www.sinfra.se.

Det krävs ingen avropsanmälan till Sinfra utan all 

kontakt sker mellan medlem och leverantör. Till 

leverantören anger du ramavtalsnumret som finns 

angivet på ramavtalet du önskar avropa från. 

Medlemmen kan fritt välja bland 

ramavtalsleverantörerna och kan alltid förhandla om 

bättre priser och villkor inom ramen för ramavtalet.

Ramavtalsleverantören bekräftar till er och skickar 

fakturan till Sinfra, ni får sedan en faktura från 

Sinfra. Fakturan innehåller uppgifter om vad 

medlemmen har köpt och vilket ramavtal som är 

använt. Dessa uppgifter tillsammans med ramavtalet 

är ett bevis på att inköpet skett lagenligt.

Hållbarhet – en 

självklarhet och livsstil

Syftet med vår verksamhet är att förse våra 

medlemmar med produkter och tjänster via 

ramavtal. Alla våra ramavtalsleverantörer är 

upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi 

strävar efter att alltid erbjuda de bästa, mest 

hållbara produkter och tjänster - tekniskt, 

miljömässigt, ekonomiskt och ur ett CSR-

perspektiv. Genom dialog med medlemmar, 

leverantörer, myndigheter, branschföreningar 

och via FVUab driver vi utvecklingen mot ett 

mer hållbart samhälle. 

På vår hemsida kan du läsa mer om vårt 

hållbarhetsarbete och ta del av utvärderingen av 

våra leverantörers hållbarhetsarbete. 

Tillsammans gör vi skillnad! 

https://sinfra.se/registrera-anvandare
https://www.sinfra.se/

