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1. Inbjudan att inkomma med anbud

1.1. Inbjudan

1.1.1. Inledning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, i fortsättningen kallad Statens inköpscentral, 

inbjuder leverantörer, i fortsättningen kallade anbudsgivare, att inkomma med anbud 

avseende ramavtalsupphandling av Digitala mötesrum. Med Digitala mötesrum avses 

leverans av Produkter, Tjänster och Funktionstjänster för videokonferenser och andra 

varianter av elektroniska och tekniskt baserade möten. Upphandlingen avser att förenkla 

anskaffning och främja resfria möten för statliga myndigheter, kommuner och landsting med 

fokus på miljöbesparande.

 

Ramavtalen kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen 

samt andra statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt. Myndigheter under 

regeringen deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 

Myndigheter under riksdagen och andra statliga offentligt styrda organ deltar med stöd av 

att de har lämnat fullmakt till Statens inköpscentral att upphandla ramavtal för deras 

räkning. Landsting och kommuner som inkommit med fullmakt har rätt att avropa från 

ramavtalet, dessa framgår i bilaga Avropsberättigade. De kommuner och landsting som ingår 

har, vid tiden för tilldelningsbeslut, möjlighet att själva fatta ett eget tilldelningsbeslut baserat 

på Statens inköpscentrals tilldelningsbeslut. I det fall en kommun eller ett landsting som 

lämnat fullmakt, inte godtar utvärderingsresultatet meddelas detta till Statens inköpscentral. 

Den aktuella kommunen eller landstinget kommer då att tas bort från bilaga 

Avropsberättigade. Detta innebär att bilaga Avropsberättigade kan komma att förändras 

inför ramavtalstecknandet. Statliga myndigheter, stiftelser, andra organisationer med 

anknytning till staten samt landsting och kommuner som lämnat fullmakt 

benämns fortsättningsvis Kunder.

 

Statens inköpscentral tar, enligt regeringens beslut och efter samråd med 

Ekonomistyrningsverket, ut en administrationsavgift av ramavtalsleverantörer avseende all 

försäljning under respektive ramavtal. Ramavtalsleverantörer erlägger en avgift som i 

dagsläget är 0,7 % av fakturerat nettobelopp, det vill säga fakturavärdet exklusive 

mervärdesskatt. Redovisning av försäljning ska ske elektroniskt enligt instruktioner från 
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Statens inköpscentral. Avgiftens storlek fastställs av Statens inköpscentral för ett år i taget. 

1.1.2. Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU), 4 kap. 1 §.       

      

Statens inköpscentral har annonserat denna upphandling i Europeiska unionens tidning (EUT). 

Annonsmanus är avsänt via Tendsign.

1.1.3. Upphandlingens omfattning

Denna upphandling syftar till att tillgodose Kunders behov av Produkter, Tjänster och 

Funktionstjänster inom Digitala mötesrum.

 

Med Digitala möten avses: Videokonferenser och andra varianter av elektroniska och 

tekniska möten. 

Med Videokonferens avses: En typ av elektronisk audiovisuell lösning där mötesdeltagare 

med olika geografiska placeringar ansluts.

Med Produkt avses: Hårdvara och Programvara så som projektorer, konferensbryggor, 

konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc.

Med Funktionstjänst avses: Ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla 

ingående delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen. 

Kunden äger i huvudsak inte ingående Produkter som specifikt krävs för leveransen.

Med Tjänst avses: Konsulttjänster och Produktnära tjänster.

Med Konsulttjänster avses: Design av lösning, rådgivning, installation, konfiguration etc.

Med Produktnära tjänster avses: Lagerhållning, destruktion och återvinning etc.    

 

Kunden kan välja att avropa enligt följande:

- Avrop av Produkter för eget ägande med eller utan Tjänster

- Avrop av en Funktionstjänst 

Kunden kan även kombinera sätten och dela upp avrop. Anbudsgivaren ska kunna leverera 

enligt båda sätten. Tidpunkten för utförandet av Tjänsten kan vara skild från köpet av 

Produkten och det är tillåtet att avropa Tjänster för Produkter som kunden anskaffat 

tidigare. 

 

Avgränsning             

Ny- eller ombyggnad av lokaler samt kontorsmöbler så som konferensbord, stolar och 

aulamöbler etc. omfattas inte av upphandlingen. 

De Produkter som ingår i upphandlingen kan angränsa mot andra ramavtalsområden. I det 

hänseende liknande Produkter, Tjänster och/eller Funktionstjänster inom detta ramavtal kan 

avropas från annat ramavtal ska det ramavtal användas som motsvarar det väsentligaste 

syftet med anskaffningen. Den inredning som kan avropas inom detta ramavtal är begränsad 

till inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov.      

 

Statens inköpscentral uppskattar att omsättningen på ramavtalen i genomsnitt kommer att 

uppgå till ca 150-200 MSEK per år. Försäljningsvolymer garanteras inte av Statens 

inköpscentral utan beror på offentlig sektors verkliga behov och övriga omständigheter 

under ramavtalsperioden.

1.1.4. Avropsordning

Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning enligt LOU 5 kap. 7 §. 

Förfarandet innebär att avrop ska föregås av en skriftlig avropsförfrågan som skickas till 

samtliga ramavtalsleverantörer inom området. Detta görs för att avgöra vilken 

ramavtalsleverantör som är den för kunden bäst lämpade samt för att fastställa t.ex. priser, 

rabattsatser och leveransvillkor utifrån de krav som anges i avropsförfrågan.
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Samtliga avropsförfrågningar måste besvaras av samtliga ramavtalsleverantörer. Kund 

avgör vilka kriterier, utifrån upphandlingsunderlaget, bilaga Allmänna villkor och bilaga 

Kravkatalog, som är relevanta för det specifika avropet, om dessa behöver preciseras samt 

vilken vikt de ska tillmätas. Kund kan i avrop använda lägst pris eller ekonomisk mest 

fördelaktiga. Kund avgör vilket avropssvar som är det ekonomiskt mest fördelaktiga genom 

att ställa och precisera krav som är relevanta för det specifika avropet. Kund kan välja att i 

sitt avrop omformulera krav i upphandlingen från utvärderingskriterier (bör-krav) till 

obligatoriska krav (ska-krav) samt anpassa utvärderingsmodellen. Avropet ska vara i 

enlighet med de unionsrättsliga principerna och LOU i övrigt.

1.1.5. Ramavtalsperiod

Ramavtalet träder i kraft när båda parter har undertecknat ramavtalet. Anbudsgivaren ska 

signera ramavtalet omgående på anmodan av Statens inköpscentral.

 

Ramavtalet gäller 24 månader från och med ramavtalstecknande. Ramavtalet upphör att 

gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller 24 månader från ramavtalets 

ikraftträdande. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. 

Förlängning av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst 24 månader.

1.1.6. Tidplan

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2014.

1.1.7. Innehållsförteckning

Upphandlingsunderlaget består även av följande bilagor:                              

Bilaga Avropsberättigade Digitala mötesrum

Bilaga Allmänna villkor Digitala mötesrum

Bilaga Huvudtext Digitala mötesrum

Bilaga Kravkatalog Digitala mötesrum

Bilaga Sekretessbegäran Digitala mötesrum

Bilaga Sanningsförsäkran Digitala mötesrum

Bilaga Åberopande av annans kapacitet Digitala mötesrum
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2. Administrativa bestämmelser

2.1. Administrativa bestämmelser

2.1.1. Allmänt

Anbudsgivare ska i sitt anbud visa att de krav som ställs uppfylls. Om anbudsgivaren avstår 

från att svara på något krav kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller 

accepteras. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet att förkastas. Om 

anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i upphandlingsunderlaget 

kommer anbudet att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att undvika lämna 

information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation. Det är inte tillåtet 

att ändra i originaltext i någon del av upphandlingsunderlaget.

 

Anbudsgivare uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska formuläret som ska 

användas. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, 

särskilt då möjligheten att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med 

förtydliganden eller kompletterande uppgifter är mycket begränsad. Anbudsgivare uppmanas 

att noggrant gå igenom sitt anbud innan det lämnas in för att kontrollera att den 

efterfrågade informationen verkligen finns med samt kontrollera att samtliga bilagor bifogats. 

Observera att ställda krav ska vara uppfyllda senast sista anbudsdagen, såvida ej annat 

uttryckligen anges. 

 

All dokumentation och alla handlingar ska inkomma skriftligen via Tendsign och vara 

författade på svenska samt vara okrypterade. Eventuella produktblad, certifikat etc. kan 

vara på engelska om inte annat framgår av aktuellt krav. Bilagor som bifogas ska vara i 

olåst PDF-format. Bilagor för fiktiva avrop namnges med numret på det fiktiva avropet.

 

Anbudsgivare äger inte rätt till ersättning för deltagande i upphandlingen.

2.1.2. Alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras inte. I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud 

kommer Statens inköpscentral att anse det senast inkomna som det giltiga anbudet.

2.1.3. Frågor om underlaget

Alla frågor om underlaget ställs till Statens inköpscentral via upphandlingsverktyget Tendsign. 

Den e-postadress som anbudsgivaren använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller 

för all vidare kommunikation gällande upphandlingen både från och till Statens 

inköpscentral.                     

                     

Upphandlingsunderlaget ska på ett tydligt och transparent sätt beskriva vad som ska 

upphandlas. Skälen till att upphandlingen görs och orsaken till att den genomförs på ett visst 

sätt eller att vissa krav ställs ligger däremot, enligt Statens inköpscentral, utanför ramen för 

upphandlingen. Av den anledningen besvaras endast frågor som är relevanta för själva 

upphandlingen. Frågor om varför ett visst krav ställts kommer inte att besvaras. För att 

samtliga anbudsgivare ska behandlas lika, kommer frågor att besvaras och förmedlas till 

samtliga. Frågor och svar som publiceras kommer att avidentifieras.                     

                     

Frågor och svar utgör en del av upphandlingsunderlaget. Om underlaget behöver 

kompletteras med anledning av frågor från anbudsgivare, eller av någon annan anledning, 

kommer kompletteringen att finnas i Tendsigns frågor- och svarsfunktion samt sändas via 

e-post till alla som via Tendsign hämtat underlaget.                      

                     

Lämnade svar avseende upphandlingsunderlaget är endast bindande om svaren lämnats via 

Tendsign. Anbudsgivaren är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av den 
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information som publiceras under anbudstiden. 

 

Sista dag för att ställa frågor är 20 januari 2014.   

Frågor ställda senare kommer ej att besvaras.                           

Sista dag då frågor besvaras är 23 januari 2014.

2.1.4. Inlämning av anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt via systemet Tendsign, vilket innebär att anbud inte kan 

lämnas i pappersformat, fax eller e-post.

 

För supportfrågor gällande hanteringen av systemet kan Tendsigns support kontaktas på 

telefon eller via Tendsigns hemsida. Då Tendsigns support inte har öppet dygnet runt är det 

viktigt att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk 

support. 

 

Anbudet ska vara giltigt till och med den 31 december 2014.

2.1.5. Sista dag för inkommande med anbud

Anbud ska ha inkommit senast 30 januari 2014. För sent inkommet anbud behandlas inte. 

 

Anbuden öppnas så snart som möjligt efter sista anbudsdag och sker i närvaro av minst två 

personer från Statens inköpscentral.

2.1.6. Förtydliganden och kompletteringar

Anbudsgivare får inte på eget initiativ vidta ändringar i, eller kompletteringar till, anbudet efter 

sista anbudsdag. Under utvärdering av anbud kan Statens inköpscentral begära att anbud 

förtydligas eller kompletteras under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling 

eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivaren har ingen motsvarande rätt att få ett 

förtydligande eller komplettering till stånd.

2.1.7. Antal ramavtal

Statens inköpscentral avser att teckna högst sex ramavtal.

2.1.8. Sekretess

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) till dess att upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller 

upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbud enligt huvudprincipen i 2 kap. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) offentliga allmänna handlingar. Delar av anbuden kan 

dock omfattas av kommersiell sekretess.

 

För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna 

avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan 

antas att denne lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de 

uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell 

sekretess, kan denne skriftligen inkomma med begäran om att uppgifter i anbudet ska 

sekretessbeläggas. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses 

samt vilken skada som skulle uppkomma om uppgifterna röjs.           

           

I det fall anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud 

anges detta i bilaga Sekretessbegäran. Statens inköpscentral kommer inte på förhand att ge 

besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess utan sekretessprövning sker 

först i samband med att en uppgift begärs ut. Slutlig prövning kan komma att ske i domstol.
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2.1.9. Elektronisk underskrift av ramavtal

För att kunna utföra e-signering i Statens inköpscentrals upphandlingsverktyg Tendsign ska 

ramavtalsleverantör ha en e-legitimation hos utfärdare av e-legitimationer samt konto hos 

Chambersign för tjänsten CSign och signering. Konto och signering av Statens inköpscentrals 

ramavtal via CSign är kostnadsfri för ramavtalsleverantör. CSign stöder ett flertal 

e-legitimationer. Läs mer på CSign.se för beställning av e-legitimation samt för anslutning till 

CSign och konto för e-signeringstjänst.

2.1.10. Kvalificering och utvärdering av anbud

Utvärdering av anbud kommer att genomföras i tre steg. I det första steget kvalificeras 

anbudsgivare som uppfyller de obligatoriska krav (ska-krav) som ställs på leverantören i 

kapitel Kvalificeringskrav. De anbudsgivare som inte uppfyller ställda krav utesluts.

 

I det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga obligatoriska krav som ställs i kapitel 

Kravspecifikation. De anbud som inte uppfyller de övriga obligatoriska kraven kommer att 

uteslutas.

 

I steg tre görs en utvärdering av svar på ställda utvärderingskriterier (bör-krav) för de 

kvarvarande anbuden. Anbudsgivarens svar kommer att bedömas och tilldelas poäng i 

enlighet med respektive utvärderingskriterium. Det är viktigt att anbudsgivaren tydligt anger 

hänvisning till eventuella bifogade bilagor. Bifogas inte efterfrågade bevis kan kravet komma 

att bedömas som icke uppfyllt och inga poäng erhålles. Varje svar på respektive fråga tolkas 

för sig. Eventuella bilder eller mer utförlig text kan lämnas i bilagor till anbudet om svaret för 

den skull inte blir oklart eller svårt att tolka. Utförligare text eller bild i bilaga påbörjas 

lämpligen med kravets nummer samt fullständig kravformulering. I fritextssvaret anger 

anbudsgivaren bilagans namn och eventuellt bilagenummer.

2.1.11. Utvärderingsmodell

De ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden kommer att antas med beaktande av nedan 

angivna kriterier. 

 

Utvärderingskriterier i kapitel Kravspecifikation kommer att utvärderas och det framgår av 

respektive kriterium hur mycket det är värt i poäng.   

 

Poängen räknas samman och högst sex anbudsgivare, de med högst totalpoäng, kommer 

att erhålla ramavtal. Ett anbud kan erhålla högst 42 poäng, varav de fiktiva avropen står för 

17 poäng.

 

Om fler anbud erhåller samma totalpoäng så att sex anbud inte kan antas, kommer i första 

hand energiförbrukningen i kapitel Kravspecifikation, Fiktiva avrop, Fiktivt avrop 4 att 

utvärderas för de anbudsgivare som ligger på delad sista plats. Den eller de anbudsgivare 

som har lägst energiförbrukning erhåller 0,50 poäng. Den eller de anbudsgivaren som har 

näst lägst energiförbrukning erhåller 0,25 poäng. Övriga anbudsgivare erhåller 0 

poäng. Poängen adderas till anbudets totalpoäng.

 

Om fler anbud fortfarande erhåller samma totalpoäng så att sex anbud inte kan antas, 

kommer takpriset för konsulttjänster enligt kapitel Kravspecifikation, Generella krav, 

Takpriser konsulttjänster att utvärderas för de anbudsgivare som ligger på delad sista plats. 

Den eller de anbudsgivare som har lägst pris erhåller 0,15 poäng. Övriga anbudsgivare 

erhåller 0 poäng. Poängen adderas till anbudets totalpoäng.

 

Om sex anbud fortfarande inte kan antas kommer Statens inköpscentral att lotta mellan de 

anbudsgivare som ligger på delad sista plats.
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3. Kvalificeringskrav

3.1. Information om företaget

3.1.1. Kontaktuppgifter

Anbudsgivaren ska vara en juridisk person. Anbudsgivaren ska lämna uppgifter om 

organisation, behörig företrädare och kontaktperson.

Anbudsgivare (företagsnamn enligt registrering) (Fritextsvar)

Organisationsnummer (Fritextsvar)

Namn på behörig företrädare för anbudet (Fritextsvar)

Befattning på behörig företrädare (Fritextsvar)

Kontaktpersons namn (Fritextsvar)

E-postadress till kontaktperson (Fritextsvar)

3.2. Uteslutningsgrunder

3.2.1. Uteslutningsgrunder från deltagande

Enligt 10 kap. 1 § LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i 

en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en 

lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar:

 

1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i en kriminell organisation,               

2. bestickning,               

3. bedrägeri eller               

4. penningtvätt.

 

Om anbudsgivaren är en juridisk person, utesluts denne om en företrädare för denne, enligt 

lagakraftvunnen dom, har dömts för brott som omnämns i punkt 1-4 ovan.

 

Anbudsgivaren kommer, enligt 10 kap. 2 § LOU, vidare att uteslutas från deltagande i 

upphandlingen om denne:

 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills 

vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,               

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 

annat liknande förfarande,               

3. genom lagakraftvunnen dom dömd för brott avseende yrkesutövningen,               

4. har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten 

kan visa detta, eller               

5. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat 

felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.

 

Anbudsgivaren utesluts om en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts 

för brott omnämnt i punkten 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkten 4.

 

Kravet gäller även eventuella underleverantörer.

Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. LOU? (Ja/Nej 

svar)

Kravgräns Nej

Ja

3.3. Underleverantörer
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3.3.1. Underleverantörer och åberopande av annans kapacitet

Anbudsgivare har möjlighet att använda underleverantör för att utföra del av åtagandet 

under kommande ramavtal. Ramavtal tecknas med en anbudsgivare, som blir juridiskt 

ansvarig mot Statens inköpscentral och mot Kunder som kommer att avropa på ramavtalet. 

Endast ramavtalsleverantören har möjlighet att mottaga avrop samt ha en direkt 

avtalsrelation med Kunder. Ramavtalsleverantören är ansvarig för underleverantörer såsom 

för egen del. Detta gäller även i förhållandet underleverantör till 

underleverantör. Ramavtalsleverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och 

förutsättningar som anges i Ramavtalet

 

Anbudsgivare har möjlighet att åberopa kapacitet hos en underleverantör för att uppfylla 

specifika kvalificeringskrav enligt nedan. Om anbudsgivare åberopar annans kapacitet 

ska anbudsgivaren vid anbudstillfället kunna visa, genom ett skriftligt signerat åtagande, att 

denne kommer att förfoga över nödvändiga resurser vid Kontraktets fullgörande. Detta 

skriftliga åtagande ska omfatta hela ramavtalsperioden och bifogas anbudet. Anbudsgivaren 

behöver endast redovisa de eventuella underleverantörer som åberopas för uppfyllande av 

kvalificeringskrav Kapacitet och förmåga att leverera, tekniker -nivå 3, tekniker - nivå 4, 

systemintegratör - nivå 4 och säkerhetstekniker - nivå 4 samt Referenser.

 

En anbudsgivare inklusive konsortiemedlem ska ej ingå som åberopad underleverantör i 

annat anbud, då detta kan få konkurrensbegränsande följder. Om en anbudsgivare ingår 

som åberopad underleverantör i ett annat anbud kan anbudsgivarens egna anbud komma 

att förkastas. En underleverantör får förekomma i flera anbud så länge den totala 

leveranskapaciteten inte överskrids genom åberopande i flera anbud eller så länge som 

referensuppdrag inte åberopas hos underleverantören. I det hänseende en underleverantör 

inte uppfyller ställda obligatoriska krav kommer underleverantören att strykas från 

anbudsgivarens anbud. En ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat ramavtals löptid, 

ansöka hos Statens inköpscentral om förändringar avseende åberopande underleverantörer.

           

Anbudsgivare ska redovisa eventuella underleverantörer som åberopas för att uppfylla 

kvalificeringskrav enligt ovan, samt ange vad underleverantören ger anbudsgivaren 

förfogande över. Intyget, bilaga Åberopande av annans kapacitet, ska fyllas i, scannas in och 

bifogas för varje underleverantör som åberopas. Bilagan ska vara signerad av behöriga 

företrädare från anbudsgivaren och underleverantören.

Åberopas kapacitet från underleverantörer? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga eventuella bilagor Åberopande av annans kapacitet 

(Bifogat dokument)

3.4. Konsortier

3.4.1. Villkor för konsortier

För det fall en grupp av leverantörer avser att lämna ett gemensamt anbud, gäller vad som 

stadgas i 1 kap. 11 § LOU.                   

Med gemensam anbudsgivning avses här situationen att anbudsgivaren inte är en enskild 

juridisk person som åberopar underleverantörer, utan att det är flera juridiska personer som 

inom ramen för ett s.k. konsortium lämnar ett anbud.

 

Om gemensamt anbud lämnas ska följande gälla:

• Om konsortiet erhåller ramavtal ska ett gemensamt bolag bildas. Konsortiet ska planera 

eventuell bolagsbildning så att denna kan vara avslutad vid den tidpunkt ramavtal ska 

tecknas.
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• Det gemensamma bolaget kommer att bli part i ramavtalet.

• Anbud som lämnas utifrån denna förutsättning ska innehålla kopior på civilrättsligt bindande 

avtal mellan konsortiets parter. I avtalet ska framgå att parterna avser att bilda ett 

gemensamt bolag samt gemensamt delta i och solidariskt ansvara för fullgörande av det 

ramavtal som sluts till följd av denna upphandling.

 

Samtliga juridiska personer i konsortiet ska var för sig klara de omständigheter som framgår 

i 10 kap. 1-2 §§ LOU om uteslutning av leverantörer.

 

Övriga krav på ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet ska uppfyllas i sin helhet av 

minst en av de juridiska personerna med undantag för kapitel Referenser, i vilken vardera 

referensuppdrag kan uppfyllas av en konsortiemedlem. Det samma avser även kapitel 

Förmåga att leverera, i vilken Konsulter kan tillhandahållas från de olika 

konsortiemedlemmarna. Det ska i anbudet redovisas vilket eller vilka av i konsortiet 

ingående juridiska personer som uppfyller respektive krav. Anbudsgivaren ska bifoga en 

bilaga där deltagare i konsortiet med företagsnamn och organisationsnummer samt 

kravuppfyllnad tydligt framgår.                   

Om bilaga bifogas, ange bilagans namn (om konsortium ej är 

tillämpligt ange nej i detta svarsfält) (Fritextsvar)

3.5. Krav på juridisk, ekonomisk och finansiell ställning

3.5.1. Skatter och socialförsäkringsavgifter

3.5.1.1. Skatter och socialförsäkringsavgifter

Anbudsgivaren och eventuell underleverantör, ska vara registrerad i aktiebolags- eller 

handelsregister eller liknande register, för mervärdesskatt samt som arbetsgivare om 

anställda finns i företaget.

 

Anbudsgivaren och eventuell underleverantör, ska ha fullgjort sina åtaganden 

och skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i Sverige. Statens 

inköpscentral kommer i upphandlingen att kontrollera anbudsgivaren genom att begära ut 

uppgifter från Skatteverket. Om det enligt Skatteverkets SKV4820 framgår att kraven ej är 

uppfyllda och anbudsgivaren menar att denna uppgift är felaktig, kan Statens inköpscentral 

komma att godta ett anbud förutsatt att anbudsgivaren bifogar en kompletterande 

beskrivning där orsak och godtagbar förklaring framgår och att Statens inköpscentral vid en 

bedömning av denna förklaring anser att kravet avseende skatter, avgifter och 

registrering är uppfyllt. 

 

Utländska anbudsgivare ska styrka att företaget inte har restförda skulder avseende skatter 

och avgifter i det egna landet med bevis motsvarande Skatteverkets yttrande på blankett 

SKV4820. Om det av utländskt intyg framgår att kraven ej är uppfyllda och anbudsgivaren 

menar att denna uppgift är felaktig, kan Statens inköpscentral komma att godta ett anbud 

förutsatt att anbudsgivaren bifogar en kompletterande beskrivning där orsak och godtagbar 

förklaring framgår och att Statens inköpscentral vid en bedömning av denna förklaring anser 

att kravet avseende skatter, avgifter och registrering är uppfyllt. Ovan nämnd handling ska 

insändas i original samt översättas till svenska eller engelska om originalhandlingen avser ett 

annat språk. Handlingen ska ej vara äldre än två månader från sista anbudsdag. 

 

Kontroll av ovanstående kan komma att ske fortlöpande under ramavtalstiden. 

Uppfylls kravet om registrering samt skyldigheter avseende 

inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter? (Ja/Nej 

svar)
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Kravgräns Ja

Nej

3.5.2. Ekonomisk och finansiell ställning

3.5.2.1. Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Det är viktigt att leverantörer som erhåller ramavtal har ekonomiska förutsättningar att 

fullgöra uppdraget under den tid ramavtalet gäller. Anbudsgivare ska därför ha god och stabil 

ekonomisk ställning och lägst inneha ett kreditomdöme om 40, enligt affärs- och 

kreditupplysningsföretaget Creditsafe.        

        

Statens inköpscentral kommer att kontrollera kravet på stabil ekonomisk ställning genom 

att inhämta uppgifter från Creditsafe. Anbudsgivaren uppmanas även att kontrollera sin 

riskklassificering hos Creditsafe innan anbud lämnas för att undersöka om uppfyllelse av krav 

på ekonomisk stabilitet behöver visas på annat sätt.        

    

Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet och lägst innehavande 

av kreditomdöme 40 enligt Creditsafe? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.5.2.2. Alternativa sätt att styrka ekonomisk ställning

Om anbudsgivaren inte uppnår den miniminivå på riskklassificering som krävs, kan kravet 

avseende den ekonomiska ställningen ändå anses vara uppfyllt om 1 och 2 nedan uppfylls 

och bifogas anbudet.

 

1. Anbudsgivaren lämnar sådan förklaring att det kan anses klarlagt att denne innehar 

ekonomisk stabilitet.

2. Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan 

garant. Sådant intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller 

garantens behöriga företrädare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven enligt ovan ska i 

dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av moderbolaget eller garanten. Av 

intyget ska det klart och tydligt framgå att moderbolaget eller garanten träder i 

anbudsgivarens ställe så som för eget åtagande i händelse av att anbudsgivaren inte längre 

kan fullgöra sina förpliktelser mot Statens inköpscentral. Dessa förpliktelser avser såväl 

finansiellt ansvar som fullgörande av åtagandet i ramavtalet.

3. Nystartade företag ska redovisa antingen dokumentation enligt punkt 2 ovan, eller visa 

att de har tillräcklig ekonomisk ställning genom bankgaranti, koncerngaranti eller 

motsvarande och revisorsintyg.

 

Anbudsgivare som inte uppfyller kraven om lägst Creditsafe 40 och som åberopar 

omständigheter enligt punkt 1 och 2 ovan, alternativt punkt 1 och 3, ska i sitt anbud ladda 

upp och bifoga sådan förklaring som anges i punkt 1 tillsammans med garanti eller intyg 

enligt punkt 2 alternativt 3.

Har intyg om moderbolagsgaranti bifogats? (Fritextsvar)

3.6. Teknisk förmåga, kapacitet och yrkeskunnande

3.6.1. Kvalitetsledning

3.6.1.1. Kvalitetsledningssystem

Anbudsgivaren och underleverantörer ska ha ett kvalitetsledningssystem för den egna 

verksamheten som minst omfattar nedanstående tre punkter: 
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• Rutin för förebyggande åtgärder                         

• Rutin för hantering av fel och avbrott i Leveransen           

• Rutin för revision av kvalitetsledningssystemet

 

Om anbudsgivaren och underleverantörer har ett ledningssystem enligt ISO 9001:2008 

uppfylls ovan tre punkter.

Uppfylls kravet gällande rutin för förebyggande åtgärder? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Uppfylls kravet gällande rutin för hantering av fel och avbrott i 

Leveransen? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Uppfylls kravet gällande rutin för revision av 

kvalitetsledningssystemet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.2. Säkerhetsledning

3.6.2.1. Ledningssystem för säkerhet

Anbudsgivaren ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet som minst omfattar 

nedanstående tre punkter:     

• Rutin för identifiering och hantering av risker och sårbarheter                

• Rutin för hur information skyddas från tillträde av obehöriga     

• Rutin för hur riktighet och fullständighet i information säkras  

  

Om anbudsgivaren och underleverantörer har ett ledningssystem enligt ISO 27000 uppfylls 

ovan tre punkter.

Uppfylls kravet gällande rutin för identifiering och hantering av 

risker och sårbarheter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Uppfylls kravet gällande rutin för hur information skyddas från 

tillträde av obehöriga? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Uppfylls kravet gällande rutin för hur riktighet och fullständighet 

i information säkras? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3. Kapacitet och förmåga att leverera

3.6.3.1. Förmåga att leverera till offentliga organisationer i hela 

Sverige

Anbudsgivaren ska ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera Produkter, Tjänster och 

Funktionstjänster till Kunder som finns i hela Sverige.

Uppfylls kravet gällande förmåga att leverera Produkter, 

Tjänster och Funktionstjänster? (Ja/Nej svar)
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Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.2. Svenska

Kunder använder svenska i tal och skrift. Den kommunikation som sker inom ramen 

för detta ramavtal ska ske på svenska. Anbudsgivarens kontaktpersoner och konsulter ska, 

om Kund så begär, behärska svenska i tal och skrift. Detta innebär att obehindrat kunna 

tillgodogöra sig information och kommunicera med samtliga kontaktytor.

Uppfylls kravet att kontaktpersoner behärskar svenska? (Ja/Nej 

svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.3. Leveranskapacitet - Produkter

Anbudsgivaren ska kunna leverera Produkter inom alla produktområden som framgår enligt 

nedan.

 - Bokningsfunktioner

 - Central utrustning som brygga, gatekeeper, gateway

 - Debiterings- och statistikfunktioner

 - Katalogfunktioner

 - Managementfunktioner (för styrning och konfiguration)

 - Säkerhetsfunktioner inklusive behörighetsfunktioner

 - Kodekar

 - Skärmar och monitorer

 - Projektorer 

 - Kameror

 - Konferenstelefoner

 - Programvaror

 - Tillbehör

Kan anbudsgivaren leverera Produkter från alla efterfrågade 

produktområden? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.4. Leveranskapacitet - Inredning

Anbudsgivaren ska kunna leverera Produkter för inredning till Digitala mötesrum. Med 

inredning avses inredning som har en direkt anknytning till upphandlingsområdet. 

Exempel på inredning är: 

 - Projektordukar och tavlor

 - Gardiner, draperier

 - Inbyggnadsmöbler

 - Belysning

 - Ljudabsorberade inredning (t.ex. plattor och mattor)

Kan anbudsgivaren leverera Produkter för inredning? (Ja/Nej 

svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.5. Leveranskapacitet - Tjänster

Anbudsgivaren ska kunna leverera Tjänster enligt nedan.

 - Design
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 - Destruktion

 - Dokumentation

 - Driftsättning

 - Felrättning

 - Informationssäkerhet

 - Installation

 - Integration

 - Konfiguration

 - Kundanpassad inköpsfunktion

 - Lagerhållning

 - Leverans

 - Projektledning

 - Reparation

 - Rådgivning

 - Service

 - Support

 - Teknikanalys

 - Test

 - Underhåll

 - Utbildning

 - Utökningar och uppgraderingar

 - Överlämning vid leverantörsbyte 

Kan anbudsgivaren leverera samtliga Tjänster? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.6. Tekniker - nivå 3

Anbudsgivaren ska förfoga över en leveranskapacitet om totalt minst 8 tekniker som var 

och en minst ska uppfylla följande krav:   

Kunskap – har utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande support, 

felsökning och implementation av Digitala möten.                            

Erfarenhet – arbetat minst fyra år som tekniker inom området Digitala möten.

 

Anbudsgivaren ska ange hela den leveranskapacitet, som avses nyttjas inom ett framtida 

ramavtal, i heltal nedan. 

  

För att räkna egen och eventuella underleverantörers tekniker som leveranskapacitet gäller 

att de huvudsakligen utför efterfrågade Konsulttjänster, det vill säga merparten av 

arbetstiden arbetar som tekniker inom området samt är anställda av anbudsgivaren eller 

underleverantör. Vid redovisning av leveranskapacitet ska en konsult bara redovisas en gång 

i anbudet om inte annat uttryckligen framgår i ett specifikt krav. Information om 

kompetensnivåer för konsulter framgår av bilaga Kravkatalog. Leveranskapacitet ska inte 

väsentligen förändras under ramavtalsperioden.

Ange egen kapacitet gällande tekniker - nivå 3. (Fritextsvar)

Ange eventuell kapacitet hos underleverantörer. (Fritextsvar)

Uppfylls kravet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.7. Tekniker - nivå 4

Anbudsgivaren ska förfoga över en leveranskapacitet om totalt minst 5 tekniker som var 

och en minst ska uppfylla följande krav:                                             

Kunskap – har utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande support, 
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felsökning och implementation av Digitala möten.  

Erfarenhet – arbetat minst nio år som tekniker inom Digitala möten.

 

Anbudsgivaren ska ange hela den leveranskapacitet, som avses nyttjas inom ett framtida 

ramavtal, i heltal nedan. 

 

För att räkna egen och eventuella underleverantörers tekniker som leveranskapacitet gäller 

att de huvudsakligen utför efterfrågade Konsulttjänster, det vill säga merparten av 

arbetstiden arbetar som tekniker inom området samt är anställda av anbudsgivaren eller 

underleverantör. Vid redovisning av leveranskapacitet ska en konsult bara redovisas en gång 

i anbudet om inte annat uttryckligen framgår i ett specifikt krav. Information om 

kompetensnivåer för konsulter framgår av bilaga Kravkatalog. Leveranskapaciteten ska inte 

väsentligen förändras under ramavtalsperioden.

Ange egen kapacitet gällande tekniker - nivå 4. (Fritextsvar)

Ange eventuell kapacitet hos underleverantörer. (Fritextsvar)

Uppfylls kravet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.8. Systemintegratör - nivå 4

Anbudsgivaren ska förfoga över en leveranskapacitet om totalt minst 5 systemintegratörer 

som var och en minst ska uppfylla följande krav:                                                 

Kunskap – har utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande integration av 

olika lösningar, olika tekniska plattformar, produktkännedom, design av lösningar för Digitala 

möten. 

Erfarenhet – arbetat minst nio år som systemintegratör inom Digitala möten.     

 

Anbudsgivaren ska ange hela den leveranskapacitet, som avses nyttjas inom ett framtida 

ramavtal, i heltal nedan. 

 

För att räkna egen och eventuella underleverantörers systemintegratörer som 

leveranskapacitet gäller att de huvudsakligen utför efterfrågade Konsulttjänster, det vill säga 

merparten av arbetstiden arbetar som systemintegratör inom området samt är anställda av 

anbudsgivaren eller underleverantör. Vid redovisning av leveranskapacitet ska en konsult 

bara redovisas en gång i anbudet om inte annat uttryckligen framgår i ett specifikt krav. 

Information om kompetensnivåer för konsulter framgår av bilaga Kravkatalog. 

Leveranskapaciteten ska inte väsentligen förändras under ramavtalsperioden.

Ange egen kapacitet gällande systemintegratör - nivå 4. 

(Fritextsvar)

Ange eventuell kapacitet hos underleverantörer. (Fritextsvar)

Uppfylls kravet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.3.9. Säkerhetstekniker - nivå 4

Anbudsgivaren ska förfoga över en leveranskapacitet om totalt minst 3 säkerhetstekniker 

som var och en minst ska uppfylla följande krav:                                              

Kunskap – har utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande säkerhetsteknik, 

kryptering, riskanalyser, tekniska analyser och test av Digitala möten. 

Erfarenhet – arbetat minst nio år som säkerhetstekniker inom Digitala möten.

 

Anbudsgivaren ska ange hela den leveranskapacitet, som avses nyttjas inom ett framtida 

ramavtal, i heltal nedan. 
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För att räkna egen och eventuella underleverantörers säkerhetstekniker som 

leveranskapacitet gäller att de huvudsakligen utför efterfrågade Konsulttjänster, det vill säga 

merparten av arbetstiden arbetar som säkerhetstekniker inom området samt är anställda av 

anbudsgivaren eller underleverantör. Vid redovisning av leveranskapacitet ska en konsult 

bara redovisas en gång i anbudet om inte annat uttryckligen framgår i ett specifikt krav. 

Information om kompetensnivåer för konsulter framgår av bilaga 

Kravkatalog. Leveranskapaciteten ska inte väsentligen förändras under ramavtalsperioden.

Ange egen kapacitet gällande säkerhetstekniker - nivå 4. 

(Fritextsvar)

Ange eventuell kapacitet hos underleverantörer. (Fritextsvar)

Uppfylls kravet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.4. Referenser

3.6.4.1. Referenser

Statens inköpscentral ställer krav på yrkeskunnande, erfarenhet och tillförlitlighet vid 

utförandet av leveranser inom upphandlingsområdet. Anbudsgivaren ska därför styrka sin 

förmåga att genomföra leveranser inom upphandlingens omfattning genom en redovisning 

av referenser. Anbudsgivaren ska ange totalt 4 referenser, innehållande uppdrag levererade 

till 4 olika kunder (baserat på organisationsnummer) under de tre senaste åren, räknat från 

sista dagen för inlämnande av anbudet. Uppdragen ska inte vara äldre än maximalt tre 

år räknat från sista dag för anbudsinlämning. Varje enskilt uppdrag ska innefatta 

efterfrågad leverans av Digitala möten. Under en avtalsperiod kan flera uppdrag utförts till 

referenskunden. Avtalsperioden efterfrågas inte utan anbudsgivaren ska inkomma med ett 

uppdrag per referenskund som uppfyller kraven. 

 

Referenserna ska vara externa, med det avses att interna uppdrag hos anbudsgivaren eller 

underleverantör samt uppdrag mellan parterna underleverantör, anbudsgivare och ägare eller 

andra bolag inom samma koncern inte ska lämnas som referens. Om en referens från en 

underleverantör åberopas ska underleverantören inte åberopats i någon annan 

anbudsgivares anbud. Om anbudet lämnas in av ett konsortium kan referenser från de olika 

konsortiemedlemmarna åberopas.

 

Kontaktuppgifter för referenskunden ska fyllas i. Angiven kontaktperson ska kunna intyga att 

ifyllda uppgifter och beskrivningar är riktiga och att de korrekt återger uppdraget som 

utförts. Referenskundens kontaktperson ska vara anställd hos referenskunden och vidtalad 

av anbudsgivaren. Referenskundens kontaktperson kommer att bli kontaktad av Statens 

inköpscentral för verifiering av i anbudet lämnade uppgifter. 

                                             

Med ort avses både tätort och småort enligt Statistiska centralbyråns definitioner. Det är 

viktigt att fullständigt besvara samtliga frågor avseende referenser enligt anvisningarna 

nedan. För att uppdragen ska uppfylla kraven och vara godkända ska samtliga uppgifter vara 

ifyllda samt att det tydligt ska framgå att referenserna och uppdragen uppfyller samtliga 

obligatoriska krav. 

3.6.4.2. Referens nr. 1

Referensen ska innehålla ett uppdrag med installation, driftsättning och integration av central 

infrastruktur för Videokonferens, bestående av gateway, gatekeeper, brygga och 

katalogsystem. Utrustningen ska finnas på minst 2 olika orter där referenskunden har sin 

verksamhet. Det ska finnas minst 1 rum per ort med utrustning för Videokonferens för 

minst 5 deltagare. En mötesdeltagare ska kunna visa ett dokument för övriga 
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mötesdeltagare i Videokonferensen.

Ange referenskunden: (Fritextsvar)

Ange referenskundens organisationsnummer: (Fritextsvar)

Ange eventuell underleverantör som är avtalspart till 

referenskunden: (Fritextsvar)

Ange namn på kontaktperson hos referenskunden: (Fritextsvar)

Ange telefonnummer till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange e-post adress till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange vilka orter omfattas av uppdraget? Observera att de orter 

(minst två) som referensen omfattar ska anges. (Fritextsvar)

Uppfylls samtliga krav gällande omfattning och innehåll i 

uppdraget? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Är uppdraget levererat under de tre senaste åren, räknat från 

sista dag för anbudsinlämnande? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.4.3. Referens nr. 2

Referensen ska innehålla ett uppdrag med installation, driftsättning och integration av 

Produkter för Videokonferens bestående minst av bildskärm, kodek, högtalare och 

mikrofoner. Uppdraget ska även inkludera installation av inredning. Utrustningen ska finnas 

på minst 2 olika orter där referenskunden har sin verksamhet. Det ska finnas minst 4 

rum med utrustning för Videokonferens.

Ange referenskunden: (Fritextsvar)

Ange referenskundens organisationsnummer: (Fritextsvar)

Ange eventuell underleverantör som är avtalspart till 

referenskunden: (Fritextsvar)

Ange namn på kontaktperson hos referenskunden: (Fritextsvar)

Ange telefonnummer till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange e-post adress till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange vilka orter omfattas av uppdraget? Observera att de orter 

(minst två) som referensen omfattar ska anges. (Fritextsvar)

Uppfylls samtliga krav gällande omfattning och innehåll i 

uppdraget? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Är uppdraget levererat under de tre senaste åren, räknat från 

sista dag för anbudsinlämnande? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.4.4. Referens nr. 3

Referensen ska innehålla ett uppdrag med en Funktionstjänst. Funktionstjänsten ska 

inkludera installation med driftsättning och integration av dels central infrastruktur för 

Videokonferens bestående av gateway, gatekeeper och konferensbrygga och dels Produkter 
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för mötesrum. Referenskunden ska inte äga de Produkter som specifikt används för 

realisering av Funktionstjänsten. Anbudsgivaren ska ansvara eller ha ansvarat för helheten 

inklusive driften. Produkter för Videokonferens ska finnas på minst 2 olika orter. Det ska 

finnas minst 4 rum för Videokonferens, varav ett rum för möten med minst 15 deltagare. 

Ange referenskunden: (Fritextsvar)

Ange referenskundens organisationsnummer: (Fritextsvar)

Ange eventuell underleverantör som är avtalspart till 

referenskunden: (Fritextsvar)

Ange namn på kontaktperson hos referenskunden: (Fritextsvar)

Ange telefonnummer till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange e-post adress till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange vilka orter omfattas av uppdraget? Observera att de orter 

(minst två) som referensen omfattar ska anges. (Fritextsvar)

Uppfylls samtliga krav gällande omfattning och innehåll i 

uppdraget? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Är uppdraget levererat under de tre senaste åren, räknat från 

sista dag för anbudsinlämnande? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6.4.5. Referens nr. 4

Referensen ska innehålla ett uppdrag med en Funktionstjänst. Referenskunden ska inte äga 

de Produkter som specifikt används för realisering av Funktionstjänsten. Anbudsgivaren ska 

ansvara eller ha ansvarat för helheten inklusive driften. Funktionstjänsten ska ha omfattat 

installation, driftsättning och integration av central infrastruktur för Videokonferens. 

Ange referenskunden: (Fritextsvar)

Ange referenskundens organisationsnummer: (Fritextsvar)

Ange eventuell underleverantör som är avtalspart till 

referenskunden: (Fritextsvar)

Ange namn på kontaktperson hos referenskunden: (Fritextsvar)

Ange telefonnummer till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Ange e-post adress till kontaktperson hos referenskunden: 

(Fritextsvar)

Uppfylls samtliga krav gällande omfattning och innehåll i 

uppdraget? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Är uppdraget levererat under de tre senaste åren, räknat från 

sista dag för anbudsinlämnande? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej
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4. Kravspecifikation

4.1. Generella krav

4.1.1. Acceptans av Huvudtext och Allmänna villkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga villkor i bilaga Huvudtext och bilaga Allmänna villkor.

Accepteras kravet gällande villkor i bilaga Huvudtext och 

Allmänna villkor? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.1.2. Besvarande av avrop

Anbudsgivaren ska besvara samtliga avrop från Kunder och kunna leverera enligt i 

ramavtalet angivna förutsättningar. Att inte besvara samtliga avrop kan vara grund för 

uppsägning av ramavtalet, se vidare bilaga Huvudtext.  

 

Anbudsgivaren ska besvara avrop inom den tid som anges i avropsförfrågan. 

Alternativa avropssvar ska inte lämnas om inte Kunden specifikt begär detta. Observera att 

anbudsgivaren inte äger rätt att överlåta rätten att mottaga eller besvara avrop till annan 

part. Anbudsgivaren äger inte heller rätt att överlåta rätten att teckna Kontrakt till annan 

part. Kund kan i sitt avrop ställa krav utifrån detta underlag samt bilaga Kravkatalog och 

bilaga Allmänna villkor. Kunden specificerar, utifrån sin organisation och sitt behov, om ett 

krav är obligatoriskt eller är ett utvärderingskriterium. 

Accepteras kraven gällande avrop? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.1.3. Principer för Kontakt

Rutinerna för Kundens kontakter med ramavtalsleverantören ska vara enkla och tydliga. 

Ramavtalsleverantören ska om Kunden begär erbjuda en kanal för kundens alla kontakter 

med ramavtalsleverantören samt tillhandahålla en utsedd kontaktperson med kunskap om 

Kunden och levererade Produkter, Tjänster och/eller Funktionstjänster.

Uppfylls kraven gällande principer för kontakt? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.1.4. Utbildning

Anbudsgivaren ska kunna erbjuda utbildning avseende de Produkter och 

Funktionstjänster som ingår i leveransen. Utbildning ska hållas på svenska och inkludera 

svenskt utbildningsmaterial om inte annat överenskommits i kontraktet.

Uppfylls kraven gällande utbildning? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.1.5. Deltagare

Anbudsgivaren ska kunna erbjuda kunden möjlighet att blanda deltagare i samma Digitala 

möte oavsett om de ansluter med datorbaserade klienter med video, konferensrum med 

video eller telefoni.

Uppfylls kravet gällande deltagare? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja
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Nej

4.1.6. Autentiseringssystem och kryptering

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla ett autentiseringssystem för skydd mot obehörigt 

intrång i ett Digitalt möte. Kommunikationen i ett Digitalt möte ska kunna vara krypterad.

Uppfylls kraven gällande autentiseringssystem och kryptering? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.1.7. Visa dokument

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla möjlighet att visa och redigera dokument 

eller presentationer i ett Digitalt möte.

Uppfylls kravet gällande dokument? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.1.8. Takpris för Konsultjänster

Anbudsgivaren ska ange ett takpris för Konsultjänster som ska gälla oavsett roll och 

kompetensnivå. Takpriset ska gälla per timme, vardagar mellan 07:00-18:00. Kunden avgör 

mellan vilka timmar som Konsulttjänsten ska utföras. Arbetstiden är 8 timmar per dag.

 

Anbudsgivaren kommer inte kunna ta ut ett högre pris per timme än det angivna takpriset 

för Konsulttjänster i avrop under hela ramavtalsperioden och kontraktsperioden inklusive 

förlängningar, om inte Kunden skriftligen beordrar övertid enligt bilaga Allmänna villkor. 

Ange takpris per timme (Fritextsvar)

4.1.9. IPv6

Anbudsgivaren bör kunna tillhandahålla Digitala möten med IPv6. Anbudsgivaren erhåller 1 

poäng om kravet uppfylls.

Uppfylls kravet gällande IPv6? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

4.1.10. Godkännande av Servicefönster

Anbudsgivaren bör tillåta att tidpunkten för Servicefönster godkänns av Kunden. 

Godkännande får förvägras endast om synnerliga skäl föreligger. Exempel på synnerliga skäl 

är samhällskritiska perioder i Kundens verksamhet eller då Servicefönstret försvårar 

begränsande av skador på människor, egendom eller i miljön samt upprätthållande av allmän 

ordning och säkerhet. Anbudsgivaren erhåller 1 poäng om kravet uppfylls.

Uppfylls kravet gällande godkännande av planerat underhåll? 

(Ja/Nej svar)

Ja

Nej

4.2. Krav på Produkter

4.2.1. Nya Produkter

Samtliga levererade Produkter ska vara nya om inte Kunden i avropet specifikt efterfrågar 

annat.
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Uppfylls kravet gällande nya Produkter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2.2. Dokumentation

Anbudsgivaren ska kostnadsfritt leverera dokumentation och användarmanualer till 

levererade Produkter. Dokumentationen ska levereras i samband med Produktleveransen 

samt i det format, elektroniskt eller papper, som Kunden begär. Dokumentation över 

leveransen, manualer och användargränssnitt mot Kunden ska vara på svenska om inte 

annat överenskommits i Kontraktet.

Uppfylls kravet gällande dokumentation? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2.3. Reservdelar

Reservdelar ska tillhandahållas under minst tre år om inte Kunden i avropet specifikt 

efterfrågar annat.

Uppfylls kravet om reservdelar? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2.4. Projektorer

Anbudsgivaren kan erhålla 1 poäng per krav som uppfylls nedan, maximalt 3 poäng.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda ett brett utbud av projektorer från olika tillverkare. 

Anbudsgivaren ska ange vilka tillverkare inklusive produktnamn, modellbeteckning, 

artikelnummer eller liknande de har rätt att och avser att sälja under ett kommande 

ramavtal. För att erhålla 1 poäng ska antalet tillverkare vara minst två och antalet olika 

projektorer totalt minst fyra. Anbudsgivaren behöver inte ange två projektorer per tillverkare 

utan en plus tre kan anges.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda projektorer som kan ställas i så kallat eco mode. Med eco 

mode avses ett läge med reducerad ljusstyrka jämfört med normalt driftläge, vilket 

reducerar engergianvänding och ljudnivå samtidigt som projektorns lampa får en ökad 

livslängd. För att erhålla 1 poäng ska minst en av de angivna projektorerna kunna ställas 

i eco mode. Anbudsgivaren ska vidare bifoga produktblad, signerat intyg från tillverkaren eller 

likvärdigt som visar att kravet uppfylls.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda projektorer som kan stängas av automatiskt efter en tid 

utan användning. För att erhålla 1 poäng ska minst en av de angivna projektorerna kunna 

stängas av automatiskt efter tid utan användning. Anbudsgivaren ska vidare bifoga 

produktblad, signerat intyg från tillverkaren eller likvärdigt som visar att kravet uppfylls.

Uppfylls kravet gällande brett utbud av projektorer? (Ja/Nej 

svar)

Ja

Nej

Ange vilka tillverkarmärken samt projektorer som avses säljas 

på ett kommande ramavtal. Minst två tillverkare och fyra olika 

projektorer ska anges för att erhålla poäng. (Fritextsvar)

Uppfylls kravet gällande eco mode? (Ja/Nej svar)

Ja
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Nej

Bifoga produktblad eller intyg som visar att kravet om eco 

mode uppfylls. Observera att det ska vara en av projektorerna 

som angetts. (Bifogat dokument)

Uppfylls kravet gällande automatisk avstängning? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga produktblad eller intyg som visar att kravet om 

automatisk avstängning uppfylls. Observera att det ska vara en 

av projektorerna som angetts. (Bifogat dokument)

4.2.5. Monitorer

Anbudsgivaren kan erhålla 1 poäng per krav som uppfylls nedan, maximalt 4 poäng.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda ett brett utbud av monitorer från olika tillverkare. 

Anbudsgivaren ska ange vilka tillverkare inklusive produktnamn, modellbeteckning, 

artikelnummer eller liknande de har rätt att och avser att sälja under ett kommande 

ramavtal. För att erhålla 1 poäng ska antalet tillverkare vara minst två och antalet olika 

monitorer minst fyra. Anbudsgivaren behöver inte ange två monitorer per tillverkare utan en 

plus tre kan anges.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda monitorer som har Automatic Brightness Control (ABC) 

eller likvärdigt, som är aktiverad vid leverans. Med ABC avses att ljusstyrkan på den 

återgivna bilden hålls väsentligen konstant genom att ljusstyrkan i monitorn regleras i 

förhållande till ljusstyrkan i rummet. För att erhålla 1 poäng ska minst en av de angivna 

monitorerna ha ABC. Anbudsgivaren ska bifoga produktblad eller signerat intyg från 

tillverkaren som visar att kravet uppfylls. 

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda monitorer som lägst har energieffektivitetsklass A, baserat 

på förordning EU nr 1062/2010. För att erhålla 1 poäng ska minst en av de angivna 

monitorerna lägst ha energieffektivitetsklass A. Anbudsgivaren ska bifoga energimärkning 

enligt direktiv 2010/30/EU, produktblad eller signerat intyg från tillverkaren som visar att 

kravet uppfylls.  

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda monitorer som är fria från kvicksilver (d.v.s. maximalt 0,1 

viktprocent per ljuskälla enligt RoHS-direktivet). För att erhålla 1 poäng ska minst en av de 

angivna monitorerna vara kvicksilverfri. Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration, 

produktblad eller signerat intyg från tillverkaren som visar att kravet uppfylls. 

Uppfylls kravet gällande brett utbud av monitorer? (Ja/Nej 

svar)

Ja

Nej

Ange vilka tillverkarmärken samt monitorer som avses säljas 

på ett kommande ramavtal. Minst två tillverkare och fyra olika 

monitorer ska anges för att erhålla poäng. (Fritextsvar)

Uppfylls kravet gällande Automatic Brightness Controll? (Ja/Nej 

svar)

Ja

Nej

Bifoga produktblad eller intyg som visar att kravet om ABC 

uppfylls. Observera att det ska vara en av monitorerna som 

angetts. (Bifogat dokument)
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Uppfylls kravet gällande energieffektivitetsklass A? (Ja/Nej 

svar)

Ja

Nej

Bifoga energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU, produktblad 

eller signerat intyg från tillverkaren som visar att kravet 

uppfylls. Observera att det ska vara en av monitorerna som 

angetts. (Bifogat dokument)

Uppfylls kravet gällande kvicksilver? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga miljödeklaration, produktblad eller signerat intyg från 

tillverkaren som visar att kravet gällande kvicksilver uppfylls. 

Observera att det ska vara en av monitorerna som angetts. 

(Bifogat dokument)

4.2.6. Konferenstelefoner

Anbudsgivaren kan erhålla 1 poäng per krav som uppfylls nedan, maximalt 3 poäng.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda ett brett utbud av konferenstelefoner från olika 

tillverkare. För att erhålla 1 poäng ska anbudsgivaren ange vilka tillverkare inklusive exempel 

på produktnamn, artikelnummer eller liknande de har rätt att och avser att sälja under ett 

kommande ramavtal. Antalet tillverkare ska vara minst en och antalet olika 

konferenstelefoner minst fyra.

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda konferenstelefoner med upptagningsförmåga om minst 10 

m2 samt för minst fyra personer. För att erhålla 1 poäng ska minst en av de angivna 

konferenstelefonerna uppfylla kravet. Anbudsgivaren ska bifoga produktblad eller signerat 

intyg från tillverkaren som visar att kravet uppfylls.  

 

Anbudsgivaren bör kunna erbjuda konferenstelefoner med upptagningsförmåga om minst 30 

m2 samt för minst tio personer. För att erhålla 1 poäng ska minst en av de angivna 

konferenstelefonerna uppfylla kravet. Observera att det inte får vara samma 

konferenstelefon som anbudsgivaren föreslår för rum upp till 10 m2. Anbudsgivaren ska 

bifoga produktblad eller signerat intyg från tillverkaren som visar att kravet uppfylls.

Uppfylls kravet gällande brett utbud av konferenstelefoner? 

(Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Ange vilka tillverkarmärken samt konferenstelefoner som avses 

säljas på ett kommande ramavtal. Minst en tillverkare och fyra 

olika konferenstelefoner ska anges för att erhålla poäng. 

(Fritextsvar)

Uppfylls kravet gällande om att kunna erbjuda konferenstelefon 

med upptagningsförmåga för minst 10 m2 och 4 personer? 

(Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga produktblad eller intyg som visar att kravet uppfylls om 

upptagningsförmåga för minst 10 m2 och 4 personer. 

Observera att det ska vara en av konferenstelefonerna som 

angetts. (Bifogat dokument)
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Uppfylls kravet gällande om att kunna erbjuda konferenstelefon 

med upptagningsförmåga för minst 30 m2 och 10 personer? 

(Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga produktblad eller intyg som visar att kravet uppfylls om 

upptagningsförmåga för minst 30 m2 och 10 personer. 

Observera att det ska vara en av konferenstelefonerna som 

angetts dock inte samma åberopas för rum upp till 10 m2. 

(Bifogat dokument)

4.3. Krav på Tjänster

4.3.1. Kundstöd

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett kundstöd som minst ska vara tillgängligt för Kunder 

helgfria vardagar mellan 08.00-17.00. Med kundstöd avses en eller flera fysiska personer 

som hjälper Kunder med användarsupport och teknisk support. Kundstödet ska minst 

kunna nås via telefon, e-post och webbplats.

Uppfylls kravet gällande kundstöd? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.3.2. Kompetens hos kundstödet

Anbudsgivaren bör tillhandahålla ett kundstöd med erfaren och kunnig personal. De personer 

som arbetar i kundstödet bör minst uppfylla följande krav:   

Kunskap – har utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande support och 

felsökning av Digitala möten. 

Erfarenhet – arbetat minst två år med support och felsökning inom området Digitala möten.

 

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga CV på personer som kommer arbeta i 

kundstödsfunktionen samt uppfyller kraven. I CV:n ska det tydligt framgå att de efterfrågade 

kraven uppfylls. Personen ska arbeta minst 50 % av sin arbetstid med kundstöd.  

En av frågorna gällande personer besvaras med ja. Maximalt 3 poäng kan erhållas.

 

Anbudsgivaren ska inkomma med maximalt 6 CV. I det fall anbudsgivaren inkommer med 

fler än 6 CV kommer Statens inköpscentral att slumpvis välja 6 stycken CV. Övriga CV 

kommer inte att beaktas vid utvärdering.

 

För redovisade och godkända personer i kundstödet erhålles poäng enligt nedan:

För 1-2 personer 1 poäng                      

För 3-5 personer 2 poäng                      

För 6 personer 3 poäng

Har mellan 1-2 personer åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har mellan 3-5 personer åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har 6 personer åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga CV för samtliga åberopade personer. (Bifogat dokument)
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4.3.3. Kunskap om energiförbrukning - tekniker

De tekniker som tillhandahålls inom anbudet bör ha kunskap om energiförbrukning i lösningar 

för Digitala möten. 

 

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren ange hur många av de redovisade teknikerna i 

kapitel Kvalificeringskrav, Tekniker - nivå 3 samt Tekniker - nivå 4 som har genomgått 

utbildning innehållande kunskap om hur en energieffektiv teknisk lösning för Digitala möten 

sätts samman och implementeras. Kunskapen ska även styrkas genom att bifoga både CV 

samt kursintyg eller diplom. Kursintyget, diplomet eller likvärdigt ska omfatta en redovisning 

av innehållet i utbildningen samt påvisa att kraven uppfylls. Kursintyget, diplomet eller 

likvärdigt ska inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. En av frågorna gällande 

konsulter besvaras med ja. Maximalt 4 poäng kan erhållas.

 

Anbudsgivaren ska inkomma med maximalt 13 CV. I det fall anbudsgivaren inkommer med 

fler än 13 CV kommer Statens inköpscentral att slumpvis välja 13 stycken CV. Övriga CV 

kommer inte att beaktas vid utvärdering.

 

För redovisade och godkända konsulter, tekniker nivå 3 och 4, med CV och diplom eller 

intyg erhålles poäng enligt nedan:

För 1-4 konsulter 1 poäng

För 5-8 konsulter 2 poäng

För 9-12 konsulter 3 poäng

För 13 konsulter 4 poäng 

Har mellan 1-4 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har mellan 5-8 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har 9-12 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har 13 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga CV och intyg för samtliga åberopade konsulter. (Bifogat 

dokument)

4.3.4. Kunskap om energiförbrukning - systemintegratör

De systemintegratörer som tillhandahålls inom anbudet bör ha kunskap om 

energiförbrukning i lösningar för Digitala möten.

 

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren ange hur många av de redovisade 

systemintegratörerna i kapitel Kvalificeringskrav, Systemintegratör - nivå 4 som har 

genomgått utbildning innehållande kunskap om hur en energieffektiv teknisk lösning för 

Digitala möten sätts samman och implementeras. Kunskapen ska även styrkas genom att 

bifoga både CV samt kursintyg eller diplom. Kursintyget, diplomet eller likvärdigt ska omfatta 

en redovisning av innehållet i utbildningen samt påvisa att kraven uppfylls. Kursintyget, 

diplomet eller likvärdigt ska inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. En av 

frågorna gällande konsulter besvaras med ja. Maximalt 3 poäng kan erhållas.       

 

Anbudsgivaren ska inkomma med maximalt 5 CV. I det fall anbudsgivaren inkommer med 
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fler än 5 CV kommer Statens inköpscentral att slumpvis välja 5 stycken CV. Övriga CV 

kommer inte att beaktas vid utvärdering.

 

För redovisade och godkända konsulter, systemintegratör nivå 4, med CV och diplom eller 

intyg erhålles poäng enligt nedan:    

För 1-2 konsulter 1 poäng

För 3-4 konsulter 2 poäng

För 5 konsulter 3 poäng 

Har mellan 1-2 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har mellan 3-4 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Har 5 konsulter åberopats? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Bifoga CV och intyg för samtliga åberopade konsulter. (Bifogat 

dokument)

4.4. Krav på Funktionstjänster

4.4.1. Funktionstjänster

Anbudsgivaren ska ta ett helhetsansvar vid Funktionstjänster så som installation, 

driftssättning och leveranstest. Samma sak gäller för migrering från befintlig miljö samt från 

befintlig leverantör till ny leverantör.

 

Anbudsgivaren ska ansvara för att en Funktionstjänst håller överenskommen kvalitet och 

prestanda. Anbudsgivaren ska ansvara för fullständig lösningsdesign baserad på de behov 

och krav som Kunden redovisar. Funktionstjänsten ska följa gällande lagar och standarder 

samt vara anpassad till de förutsättningar som gäller för den specifika Kund.

Uppfylls kraven? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.4.2. Produkter

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla samtliga Produkter som krävs för en komplett 

leverans av en Funktionstjänst om ej annat framgår av Kontraktet. Samtliga ingående 

Produkter hos Kund ska vara nya om inte Kund specifikt efterfrågar annat i avropet.

Uppfylls kraven gällande Produkter i Funktionstjänsten? (Ja/Nej 

svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.4.3. Ansvarsgränser

Anbudsgivaren ska tydligt för Kunden redovisa vilka funktionella och administrativa 

ansvarsgränser för Funktionstjänsten som kommer att finnas baserat på avropsförfrågan. 

Anbudsgivaren ska i Avropssvaret tydligt redovisa eventuella förändringar av 

kundens Hårdvara och Programvara som krävs för att anbudsgivaren ska kunna garantera 

en fungerande Funktionstjänst.

Uppfylls kraven gällande ansvarsgränser? (Ja/Nej svar)
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Kravgräns Ja

Nej

4.4.4. Skydd av Funktionstjänst

Anbudsgivaren ska kunna erbjuda skydd av Funktionstjänsterna mot t.ex. 

otillbörligt nyttjande, intrång, avlyssning, manipulering och sabotage. Anbudsgivaren 

ska omedelbart rapportera brister i skyddet och/eller angrepp mot Funktionstjänsten till 

Kund.

Uppfylls kraven gällande skydd av Funktionstjänst? (Ja/Nej 

svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.4.5. Dokumentation

Anbudsgivaren ska kostnadsfritt leverera dokumentation inklusive användarmanualer för 

levererade Funktionstjänster samt hålla denna kontinuerligt aktuell under perioden för 

Kontraktet. Dokumentationen ska levereras i samband med leverans av Funktionstjänst 

samt i det format, elektroniskt eller papper, som kunden begär. Dokumentation över 

Leveransen, manualer och användargränssnitt mot kunden ska vara på svenska om inte 

annat överenskommits i kontraktet. Dokumentationen ska vara så pass utförlig att en ny 

leverantör ska kunna överta drift och support på Funktionstjänsten utan speciell kunskap om 

Kunden eller den tidigare Funktionstjänsten. Kund ska äga rätt att överlämna all 

dokumentation till annan part.

Uppfylls kravet gällande dokumentation? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.4.6. Befintlig utrustning

Anbudsgivaren bör om Kund så begär överta Kundens befintliga utrustning och erlägga 

ersättning för denna, med utgångspunkt från restvärdet. Med befintlig utrustning avses i 

detta fall utrustning som naturligt kan ingå i en Leverans av Digitala 

mötesrum. Anbudsgivaren erhåller 1 poäng om kravet uppfylls.

Uppfylls kravet gällande befintlig utrustning? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

4.4.7. Leveranstid

Anbudsgivaren bör garantera en högsta leveranstid för komplett leverans av Funktionstjänst. 

Med komplett avses i detta fall tiden från att Kontrakt tecknas till Kund kan genomföra 

leveranstest. Vite utgår vid leveransförsening enligt bilaga Allmänna villkor. Ett alternativ 

gällande leveranstid ska besvaras med ja. I de fall anbudsgivaren besvarar flera frågor 

gällande leveranstid med ja erhålles endast 1 poäng. Kan ingen leveranstid garanteras 

erhålles ingen poäng

 

Anbudsgivaren erhåller 2 poäng om en leveranstid på högst 25 Arbetsdagar kan garanteras.

Anbudsgivaren erhåller 1 poäng om en leveranstid på högst 40 Arbetsdagar kan 

garanteras.             

          

Kan en leveranstid om högst 25 Arbetsdagar för leverans av 

Funktionstjänster garanteras? (Ja/Nej svar)

Ja
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Nej

Kan en leveranstid om högst 40 Arbetsdagar för leverans av 

Funktionstjänster garanteras? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Stämmer påståendet: Ingen leveranstid för leverans av 

Funktionstjänster kan garanteras? (Ja/Nej svar)

Nej

Ja

4.5. Fiktiva avrop

4.5.1. Allmänt om fiktiva avrop

Till upphandlingsunderlaget hör fem stycken fiktiva avrop. Syftet med dessa är dels att 

utvärdera anbuden och dels ge exempel på kravställning inför kommande avrop. Alla fiktiva 

avrop är utvärderingskrav och det är i upphandlingen valfritt för anbudsgivaren att besvara 

ett eller flera av de fiktiva avropen. Anbudsgivaren får poäng för respektive del som uppfyller 

de ställda kraven inom det fiktiva avropet. Anbudsgivaren erhåller full poäng om samtliga 

krav i respektive angiven del uppfylls, saknas något eller om den bifogade informationen inte 

uppfyller kraven erhålls noll poäng för den aktuella delen. Med del avses Bemanning, 

Inredning, Projektplanering och Teknik. Antal poäng framgår av respektive fiktivt avrop.  

 

I samtliga fiktiva avrop gäller att nätverkets bandbredd är tillräcklig och att fördröjning 

och jitter är minimal. Mötesrummen är optimalt anpassade för Digitala möten 

gällande ergonomi, ljusförhållanden och akustik samt elkraft och aktiva datauttag, med 

undantag av fiktivt avrop 5 som har specifika förhållanden. Eventuell restid ska inte anges. 

Bifogade bilagor namnges med det fiktiva avrop de tillhör samt specifik bilageinformation så 

som teknisk ritning, CV för konsultinsats 1 etc. 

 

En viss Konsult ska endast förekomma en gång hos en anbudsgivare i dessa fiktiva avrop. 

Åberopad Konsult ska vara anställd av anbudsgivaren eller en i anbudet åberopad 

underleverantör. Observera att bilaga Åberopande av annans kapacitet ska bifogas anbudet 

för konsulter som åberopas hos underleverantör. I det fall samma Konsult är åberopad i flera 

anbud eller flera fiktiva avrop kommer aktuell Konsult strykas i samtliga anbud. Det är 

anbudsgivarens ansvar att kontrollera detta hos eventuella underleverantörer. En Konsult 

som bifogats i kapitel Kvalificeringskrav eller Krav på Tjänster kan även åberopas i de fiktiva 

avropen. Samtliga Konsulter ska tala och skriva svenska obehindrat. Om anbudsgivaren 

undrar över något i ett fiktivt avrop ska anbudsgivaren aldrig göra en egen tolkning utan 

istället ställa en fråga via Tendsign enligt anvisningar i kapitel 2, punkt Frågor om underlaget. 

Anbudsgivaren kan aldrig tillföra egna begränsningar eller förutsättningar till de 

fiktiva avropen. Med produktblad avses någon form av dokumentation från tillverkaren av 

Produkten som tydligt styrker dess egenskaper. Med Produkter avses både Programvara 

och Hårdvara inom området, se vidare definitioner i kapitel Inbjudan, Upphandlingens 

omfattning.

 

Bemanning 

Bemanning finns med i fiktivt avrop 1-3. Anbudsgivaren ska bifoga en bemanningsplan för 

samtliga konsultinsatser som anbudsgivaren presenterar i sitt anbud samt redovisa den med 

kravställt innehåll enligt respektive fiktivt avrop. Anbudsgivaren svarar på delen bemanning 

genom att besvara frågorna i respektive fiktivt avrop samt bifoga CV. Av bifogade CV ska 

det tydligt framgå att Konsulterna uppfyller de kompetenskrav som anges i respektive fiktivt 

avrop.

 

Inredning
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Inredning finns med i fiktivt avrop 5. Anbudsgivaren ska bifoga ritning över inredningen som 

anbudsgivaren presenterar i sitt anbud samt redovisa den med kravställt innehåll enligt fiktivt 

avrop 5. 

 

Projektplanering

Anbudsgivaren ska bifoga en projektplan till fiktivt avrop 1-3 samt 5, i vilken de delar som 

efterfrågas i respektive fiktivt avrop framgår. 

 

Teknik

Teknik finns med i samtliga fiktiva avrop. Anbudsgivaren ska bifoga en teknisk ritning över 

den lösning som anbudsgivaren presenterar i sitt anbud i samtliga fiktiva avrop samt 

redovisa den med kravställt innehåll enligt respektive fiktivt avrop. 

4.5.2. Fiktivt avrop 1 - Sammanslagning av organisationer

Organisation A, B och C har slagits samman och ska nu integrera sina system för 

Videokonferens. Målsättningen med avropet är att anskaffa en ny central infrastruktur för 

Videokonferens med utgångspunkt från befintliga Produkter i 30 konferensrum. Organisation 

A och B har Produkter från samma tillverkarmärke och organisation C från ett annat. 

Samtliga Produkter hos respektive organisation är mindre än sex månader gamla och 

fungerar bra. Alla Produkter i konferensrummen ska behållas men de centrala Produkterna 

(videokonferensbrygga, gatekeeper etc.) ska bytas ut i och med avropet. Samtliga 

konferensrum ska finnas kvar. Kunden har migrerat till ett gemensamt nätverk mellan 

orterna där samtliga orter ansluter direkt mot det gemensamma huvudkontoret. Kunden har 

inga brandväggar mellan de olika orterna på det gemensamma nätverket. En av organisation 

A:s orter kommer att vara huvudkontor. Implementering av den centrala infrastrukturen för 

Videokonferenser sker på kundens huvudkontor. Produkterna för Videokonferens i samtliga 

30 konferensrum ska konfigureras. Det är möjligt att fjärrkonfigurera dessa 

från huvudkontoret. Befintlig programvara för bokning av rum och deltagare kommer 

att användas. Anbudsgivaren ska leverera en funktionalitet som möjliggör bokning av 

konferenser via webbgränssnitt. Samtliga användare ska ges tillträde till 

bokningssystemet. Anbudsgivaren ska både projektleda och i övrigt bemanna hela 

uppdraget. Anbudsgivaren kan endast arbeta hos kunden vardagar 8.00-17.00.

 

Produkterna för Videokonferens är installerade enligt följande:

Organisation A finns på 7 orter, 4 orter har 1 konferensrum var och 3 orter har 

2 konferensrum var.

Organisation B finns på 8 orter, 6 orter har 1 konferensrum var och 2 orter har 

2 konferensrum var.

Organisation C finns på 9 orter, 8 orter har 1 konferensrum var och 1 ort har 

2 konferensrum var.  

 

Anbudsgivaren kan maximalt erhålla 4 poäng för fiktivt avrop 1.

                     

Teknik: 0 eller 2 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en teknisk ritning över lösningen samt ange 

de Produkter som anbudsgivaren baserar sitt svar på. Till de Produkter som anbudsgivaren 

redogör för ska produktblad bifogas som visar att kraven uppfylls. Anbudsgivaren ska ange 

för vilken del av lösningen som respektive produktblad relaterar till. Följande krav ska 

uppfyllas:

- Bokningssystemet ska tillåta att man kan sätta differentierade användarrättigheter.

- Det ska vara möjligt att skydda Videokonferensen med någon form av 

autenticeringsmetod, t.ex. PIN-kod.

- Samtliga konferensrum för Videokonferens ska kunna deltaga i en och samma konferens.

- Samtliga konferensrum ska kunna vara aktiva på var sitt håll samtidigt.

- Den användare som leder konferensen ska kunna visa ett dokument eller presentation för 
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övriga deltagare.

- Videokonferenser ska vara krypterade.

- Videokonferenser ska ske med lägst 720p och 25 bilder/sekund.

- Det ska vara möjligt att boka Videokonferenser via webbgränssnitt och samtliga användare 

ska ges tillträde till bokningssystemet.

- Användargränssnittet för att hantera en Videokonferens ska vara på svenska.

- Systemet för central administration ska vara på svenska eller engelska.

 

Projektplanering: 0 eller 1 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en projektplan där det framgår:

- Tidpunkt med start och slut för följande moment.

* Design

* Installation

* Konfiguration

* Test

* Driftsättning

* Framtagande av dokumentation av lösningen samt kundspecifik användarinformation

- Till varje moment ska information om vilken Konsult som utför respektive moment 

framgå, med hänvisning till bifogat CV. Även tidsåtgången för respektive Konsult ska framgå. 

De Konsulter som redovisas i punkten bemanning ska ingå i projektplaneringen.

 

Bemanning: 0 eller 1 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bemanna samtliga konsultinsatser som efterfrågas 

samt bifoga CV för de Konsulter som åberopas. Av bifogade CV ska det tydligt framgå att 

Konsulterna uppfyller de krav som anges för respektive konsultinsats. Till varje konsultinsats 

ska minst ett CV vara kopplat. En konsultinsats kan bemannas av en eller flera Konsulter 

men kraven ska uppfyllas av varje enskild Konsult. 

Följande konsultinsatser ska bemannas:

1: Tekniker som arbetat minst fyra år som tekniker inom området Videokonferens. 

Konsulten ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande installation, 

driftsättning och test av Videokonferenser.

2: Tekniker som arbetat minst nio år som tekniker inom området Videokonferens. Konsulten 

ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande installation och 

konfiguration av Videokonferenser.            

3: Säkerhetstekniker som arbetat minst fyra år som säkerhetstekniker inom området 

Videokonferens. Konsulten ska ha utbildning samt kompetens och erfarenhet gällande 

säkerhetsteknik, säkerhetslösningar och kryptering av Videokonferenser                        

4: Systemintegratör som arbetat minst nio år som systemintegratör inom området 

Videokonferens. Konsulten ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet 

gällande projektledning, integration och design av lösningar för Videokonferenser.

Teknik, den tekniska ritningen över lösningen bifogas här. 

(Bifogat dokument)

Teknik, beskrivning över lösningen med hänvisning till 

produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Teknik, produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Projektplanering, projektplanen bifogas här. (Bifogat dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 1 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 2 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 3 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 4 bifogas här. (Bifogat 

dokument)
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4.5.3. Fiktivt avrop 2 - Funktionstjänst virtuella rum

Organisation D vill göra ett avrop av en Funktionstjänst för Videokonferenser i virtuella rum 

(en molntjänst). Målsättningen är att organisation D ska kunna interagera med andra 

organisationer i virtuella rum utan att behöva öppna upp sin egen it-miljö för inkommande 

externa parter. Varje enskild part ska kunna ha valfria Produkter för Videokonferens och 

ansluta sig till ett virtuellt rum i Funktionstjänsten. Inga Produkter ska installeras hos den part 

som vill använda Funktionstjänsten. Organisation D ska kunna bjuda in andra externa parter 

in till ett virtuellt rum utan att dessa parter behöver vara kunder i Funktionstjänsten. 

Anbudsgivaren ska etablera en Funktionstjänst där organisation D kan ansluta sig via internet 

för att skapa möten med andra parter via virtuella rum för Videokonferens. Anbudsgivaren 

ska projektleda och i övrigt bemanna hela uppdraget.

 

Anbudsgivaren kan maximalt erhålla 4 poäng för fiktivt avrop 2.     

 

Teknik: 0 eller 2 poäng 

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en teknisk ritning över lösningen samt ange 

de Produkter som anbudsgivaren baserar sitt svar på. Till de Produkter som anbudsgivaren 

redogör för ska produktblad bifogas som visar att kraven uppfylls. Anbudsgivaren ska ange 

för vilken del av lösningen som respektive produktblad relaterar till. Följande krav ska 

uppfyllas:

- Funktionstjänsten ska ha möjlighet att anslutna minst tio videokonferensutrustningar i ett 

och samma virtuella rum.

- Funktionstjänsten ska ha möjlighet till minst 50 samtidiga virtuella rum.

- Funktionstjänstens virtuella rum ska kunna vara krypterade och inte kunna avlyssnas av 

obehöriga.

- Funktionstjänsten ska ha autentiseringkod för behöriga användare.

- Funktionstjänsten ska erbjuda möjlighet för en deltagare att visa en presentation eller ett 

dokument för övriga deltagare i mötet.

- Funktionstjänsten ska kunna erbjuda Videokonferens med 720p och 25 bilder/sekund.

- Funktionstjänstens användargränssnitt ska vara på svenska.

- Funktionstjänstens användargränssnitt ska möjliggöra anslutning för externa parter till ett 

virtuellt rum utan att dessa parter behöver vara Kunder.

      

Projektplanering: 0 eller 1 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en projektplan där det framgår:

- Tidpunkt med start och slut för följande moment.  

* Uppsättning och konfiguration av Funktionstjänsten

* Test

* Driftsättning

* Framtagande av dokumentation av lösningen samt användarinformation  

 

Bemanning: 0 eller 1 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bemanna konsultinsatsen som efterfrågas samt 

bifoga CV för Konsulter som åberopas. Av bifogade CV ska det tydligt framgå att Konsulter 

uppfyller de krav som anges för konsultinsatsen. Minst en CV vara kopplad till 

konsultinsatsen. Konsultinsatsen kan bemannas av en eller flera Konsulter men kraven ska 

uppfyllas av varje enskild Konsult.                                

Följande konsultinsats ska bemannas:

1: Systemintegratör som arbetat minst nio år som systemintegratör inom området 

Videokonferens. Konsulten ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet 

gällande projektledning, design och dokumentation av lösningar för Videokonferenser.

Teknik, den tekniska ritningen över lösningen bifogas här. 

(Bifogat dokument)
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Teknik, beskrivning över lösningen med hänvisning till 

produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Teknik, produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Projektplanering, projektplanen bifogas här. (Bifogat dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 1 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

4.5.4. Fiktivt avrop 3 - Webbaserat system

Organisation E har verksamhet vid 14 olika orter i Sverige. Vid varje ort finns det ett 

konferensrum med för ändamålet lämplig videokonferensutrustning. Organisationen har 

1200 datorer med flera olika operativsystem i olika versioner. E vill avropa ett webbaserat 

system för Videokonferenser. Med webbaserat avses i detta fall att datorklienten deltar i 

Videokonferensen via en webbläsare. Programvarukomponent i form av en plugin får 

installeras förutsatt att alla krav uppfylls. Anbudsgivarens lösning ska dimensioneras utifrån 

kravet på samtidiga Videokonferenser och deltagare.

 

Anbudsgivaren kan maximalt erhålla 4 poäng för fiktivt avrop 3. 

 

Teknik: 0 eller 2 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en teknisk ritning över lösningen samt ange 

de Produkter som anbudsgivaren baserar sitt svar på. Till de Produkter som anbudsgivaren 

redogör för ska produktblad bifogas som visar att kraven uppfylls. Anbudsgivaren ska ange 

för vilken del av lösningen som respektive produktblad relaterar till. Följande krav ska 

uppfyllas: 

- Minst 120 samtidiga användare och konferensrum ska kunna delta i samma 

Videokonferens.

- Minst 20 samtidiga Videokonferenser ska kunna hållas.

- De 14 videokonferenssystemen vid de olika orterna ska kunna vara delaktiga samtidigt i en 

Videokonferens.

- Samtliga datorer ska kunna delta i Videokonferenser genom ett webbaserat system.  

- I systemet ska dokument och presentationer kunna visas av en deltagare.

- Lösningen ska ha stöd för ljud och video för samtliga deltagare.  

- Videoupplösning per deltagare ska vara lägst VGA (640x480) och bildfrekvens lägst 15 

bilder/sekund.

- Webbklienten ska minst fungera i Linux 2.6.0 eller senare, MacOSX 10.6 eller senare samt 

Windows XP eller senare.

- Webbklienten ska minst fungera i Chrome 25 eller senare, Firefox 20 eller senare, Internet 

Explorer 9 eller senare samt Safari 5 eller senare.

- Systemet för central administration och användargränssnittet i webbklienten ska vara på 

svenska. 

 

Projektplanering: 0 eller 1 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en projektplan där det 

framgår:                      

- Tidpunkt med start och slut för följande moment.                      

 * Design                      

 * Installation                      

 * Konfiguration                      

 * Test                      

 * Driftsättning         

 * Framtagande av dokumentation av lösningen samt kundspecifik användarinformation

- Till varje moment ska information om vilken konsult som utför respektive moment framgå, 

med hänvisning till bifogat CV. Även tidsåtgången för respektive konsult ska framgå. De 

konsulter som redovisas i punkten bemanning ska ingå i projektplaneringen. 

Anbudsgivaren kan endast arbeta hos kunden vardagar 8.00-17.00.
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Bemanning: 0 eller 1 poäng           

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bemanna samtliga konsultinsatser som efterfrågas 

samt bifoga CV för de Konsulter som åberopas. Av bifogade CV ska det tydligt framgå att 

Konsulterna uppfyller de krav som anges för respektive konsultinsats. Till varje konsultinsats 

ska minst en CV vara kopplad. En konsultinsats kan bemannas av en eller flera Konsulter 

men kraven ska uppfyllas av varje enskild Konsult.

Följande konsultinsatser ska bemannas:

1: Tekniker som arbetat minst fyra år som tekniker inom området Videokonferens. 

Konsulten ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande installation, 

driftsättning och test av Videokonferenser.

2: Tekniker som arbetat minst nio år som tekniker inom området Videokonferens. Konsulten 

ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet gällande Produkter 

för Videokonferenser.

3: Tekniker som arbetat minst fyra år som säkerhetstekniker inom området 

Videokonferens. Konsulten ska ha utbildning samt kompetens och erfarenhet gällande 

utbildning och skapande av dokumentation för Videokonferenser.

4: Systemintegratör som arbetat minst nio år som systemintegratör inom området 

Videokonferens. Konsulten ska ha utbildning samt teknisk kompetens och erfarenhet 

gällande projektledning, integration och design av lösningar för Videokonferenser. 

Teknik, den tekniska ritningen över lösningen bifogas här. 

(Bifogat dokument)

Teknik, beskrivning över lösningen med hänvisning till 

produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Teknik, produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Projektplanering, projektplanen bifogas här. (Bifogat dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 1 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 2 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 3 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Bemanning, CV för konsultinsats 4 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

4.5.5. Fiktivt avrop 4 - Nyanskaffning av Videokonferens med låg 

energiförbrukning

Organisation F har inget system för Videokonferens och vill nu avropa ett energisnålt 

videokonferenssystem. Målsättningen med avropet är att anskaffa ett nytt, komplett 

videokonferenssystem för huvudorten och de elva övriga orterna (totalt tolv konferensrum). 

Anbudsgivaren ska leverera ett centralt infrastruktursystem (t.ex. videokonferensbrygga 

och gatekeeper) för Videokonferens till kundens huvudkontor. Anbudsgivaren ska även 

leverera, installera och konfigurera tolv videokonferensutrustningar.

  

Anbudsgivaren kan maximalt erhålla 2 poäng för fiktivt avrop 4. Observera att i det fall fler 

anbud erhåller samma slutpoäng så att sex anbud inte kan antas, enligt kapitel Allmänna 

bestämmelser, Utvärderingsmodell, kommer energiförbrukningen nedan att utvärderas för 

de anbudsgivare som ligger på delad sista plats. Poängen som kan erhållas för 

energiförbrukning är utöver de 2 poäng som kan erhållas för fiktivt avrop 4.                          

         

                

Teknik: 0 eller 2 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en teknisk ritning över lösningen samt ange 

de Produkter som anbudsgivaren baserar sitt svar på. Till de Produkter som anbudsgivaren 
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redogör för ska produktblad bifogas som visar att kraven uppfylls. Anbudsgivaren ska ange 

för vilken del av lösningen som respektive produktblad relaterar till. Följande krav ska 

uppfyllas:

- Tolv videokonferensutrustningar ska kunna delta i en och samma konferens.

- Minst sex samtidiga Videokonferenser ska kunna hållas.

- Varje konferensrum ska ha möjlighet till sex deltagare.

- Videokonferens ska ske med lägst 720p kvalitet och 25 bilder/sekund.

- Videokonferensens användargränssnitt ska vara på svenska.

- Videokonferensens system för central administration ska vara på svenska eller engelska.

- Videokonferensbrygga och gatekeeper ska vara av samma tillverkarmärke.

- Videokonferensbrygga och gatekeeper ska vara separata enheter skilda från 

konferensrummens utrustning medan funktion för videokonferensbrygga och gatekeeper 

kan ingå i samma utrustning.

- Mikrofoner, kameror och kodekar ska vara av samma tillverkarmärke i samtliga rum.

- Alla Produkter ska kunna monteras på vägg eller i tak.

 

Ett konferensrum ska utrustas med monitor som uppfyller följande krav:

- Lägst 60" bildyta 

- Upplösning 1920x1080

- TV-mottagare ska inte ingå    

 

Sex konferensrum ska utrustas med monitorer som uppfyller följande krav:

- Lägst 42" max 50" bildyta

- Upplösning 1920x1080

- TV-mottagare ska inte ingå  

 

Fem konferensrum ska utrustas med projektorer och dukar som uppfyller följande krav:

- Lägsta upplösning 1280x800  

- Lägsta ljusstyrka 2500 ANSI lumen

- Lägsta bildkontrast förhållande 2500:1                 

- Högsta tillåtna ljudnivå 30dB

- Externa högtalare med lägst 25W uteffekt per högtalare ska ingå i varje konferensrum. 

Högtalarna ska inte vara integrerade i någon annan Produkt.      

 

Energiförbrukning, maximalt 0,50 poäng kan erhållas 

Om flera anbud erhåller samma slutpoäng så att sex anbud inte kan antas, enligt kapitel 

Allmänna bestämmelser, Utvärderingsmodell, kommer energiförbrukningen att utvärderas 

för de anbudsgivare som ligger på delad sista plats. Den eller de anbudsgivare som har lägst 

energiförbrukning för sin lösning erhåller 0,50 poäng. Den eller de anbudsgivare som har näst 

lägst energiförbrukning erhåller 0,25 poäng. Övriga erhåller noll poäng. För att kunna erhålla 

poäng ska anbudsgivaren:                                   

- Ange en beräkning över den totala energiförbrukningen för lösningen per kalendervecka (7 

dagar). För delen energiförbrukning ska anbudsgivaren även bifoga produktblad med 

information om energiförbrukning. Om delen Teknik i detta fiktiva avrop inte är besvarat eller 

uppfyllt kan ingen poäng erhållas för energiförbrukning då energiförbrukningen således är 

beräknad på felaktiga grunder. Maximal energiförbrukning enligt produktblad ska alltid 

användas i beräkningen. Utrustningen kommer under veckan att vara i drift 20 timmar och i 

stand-by 148 timmar. Med stand-by avses att utrustningen ska vara strömsatt när den inte 

används och ska kunna startas från stand-by via en trådlös fjärrkontroll.

Teknik, den tekniska ritningen över lösningen bifogas här. 

(Bifogat dokument)

Teknik, beskrivning över lösningen med hänvisning till 

produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Teknik, produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)
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Ange total energiförbrukning i Wh per vecka, enligt följande 

formel: (20 x antalet watt i drift för samtliga Produkter)  + 

(148 x antalet watt i stand-by för samtliga Produkter) 

(Fritextsvar)

Ange hänvisning till bifogade produktblad där den 

energiförbrukning som använts i beräkningen framgår. 

(Fritextsvar)

4.5.6. Fiktivt avrop 5 - Konferensrum med inredning

Organisation G är en myndighet som har verksamhet vid två olika orter i Sverige. Vid 

varje ort finns det ett tomt konferensrum som organisationen vill göra om till rum för 

Videokonferens. Externa och interna Videokonferenser kommer att 

genomföras. Organisationen vill avropa Produkter och Tjänster för Videokonferens. Det är 

upp till anbudsgivaren att bestämma typ av teknisk plattform och inredning etc. enligt kraven 

nedan.  

 

Konferensrum 1:  

Rummet är 4 x 5 meter stort med en takhöjd på 280 cm. Den ena långsidan har två fönster 

utan väggparti som skiljer dem. Vardera fönster har höjden 180 cm och bredden 150 cm. 

Det finns en centrerad dörr på den andra långsidan, mitt emot fönsterna. Rummet är av 

nybyggd karaktär med heltäckningsmatta. Det finns inga restriktioner gällande ingrepp på 

väggar, tak och golv.

 

Konferensrum 2:

Rummet är 6 x 9 meter stort med en takhöjd på 370 cm. Det är ett hörnrum med fönster 

åt två väderstreck. Det finns två centrerade fönster på den ena kortsidan som är 230 cm 

höga, 170 cm breda och har ett avstånd om 70 cm mellan sig. På den ena långsidan finns 

tre fönster med samma mått som de på kortsidan men med 80 cm mellan sig. På den andra 

kortsidan finns pardörrar om totalt 260 cm x 160 cm, centrerade på väggen. På den andra 

långsidan finns ytterligare pardörrar med samma mått, placerade 270 cm från väggen med 

pardörr. Rummet är av äldre karaktär med parkettgolv. Det ska vara minsta möjliga ingrepp 

på väggar, tak och golv.

 

Generellt för båda konferensrummen:

Nedan finns en bild över konferensrummen för att underlätta tolkningen av rums 

dispositionen. Den ska inte användas vid presentation av anbudsgivarens 

ritning. Konferensrummen ska inredas för upp till fyra deltagare som sitter i bredd vid ett 

bord framför en videokonferensbild. Kameran som bifogas lösningen ska kunna visa samtliga 

deltagare vid konferensen. Mötesdeltagarna som är uppkopplade och inte är fysiskt 

närvarande ska upplevas vara i autentisk storlek. De uppkopplade mötesdeltagarna ska 

upplevas att sitta vid ett konferensbord mitt emot de fysiskt närvarande 

mötesdeltagarna. Det ska upplevas som om alla åtta mötesdeltagare sitter i samma 

konferensrum. 

 

Anbudsgivaren kan maximalt erhålla 3 poäng för fiktivt avrop 5. 

 

Teknik: 0 eller 1 poäng            

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga tekniska ritningar över lösningarna samt ange 

de Produkter som anbudsgivaren baserar sitt svar på. Separata funktionsritningar med 

Produkter för respektive konferensrum ska bifogas. Till de Produkter som anbudsgivaren 

redogör för ska produktblad bifogas som visar att kraven uppfylls. Anbudsgivaren ska ange 

för vilken del av lösningen som respektive produktblad relaterar till.

Följande krav ska uppfyllas:  

- konferensrummens fönster ska kunna mörkläggas med mörkläggningsgardiner som 

utstänger direkt solljus.
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- konferensrummen ska utrustas med minst fyra högtalare, minst 25 W styck, för 

väggmontering med justering i höjdled och sidled.

- konferensrummen ska utrustas med minst två takhängda mikrofoner.

- konferensrummen ska utrustas med minst två trådlösa mikrofoner (myggor) som sätts 

fast på mötesdeltagaren.

- konferensrummen ska utrustas med monitorer eller projektorer.

- konferensrummen ska utrustas med en konferensmöbel med anslutning för fyra RJ45 för 

ethernet, fyra VGA och fyra HDMI. Uttagen ska vara nersänkta, integrerade eller dolda.        

- konferensmöbeln ska även vara utrustad med åtta eluttag för 230V. Uttagen ska vara 

nersänkta, integrerade eller dolda. 

- konferensrummen ska utrustas med akustikinredning för väggar.

- konferensrummen ska utrustas med kabelkanaler eller motsvarande så att inga fast 

installerade kablar är synliga.

- konferensrummen ska utrustas med minst sex ljuskällor som ska takmonteras och som är 

justerbara i höjdled och sidled.

- ett system som möjliggör Videokonferenser. 

 

Inredning: 0 eller 1 poäng                         

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga:                                     

- en 3-dimensionell ritning över konferensrum 1 som tydligt visar hur rummet kommer att 

se ut, inklusive en redovisning av alla Produkter som ingår.                                     

- en 3-dimensionell ritning över konferensrum 2 som tydligt visar hur rummet kommer att 

se ut, inklusive en redovisning av alla Produkter som ingår.   

Med 3-dimensionell avses ett rumsperspektiv där längd, bredd och djup uppfattas.

                      

Projektplanering 0 eller 1 poäng

För att erhålla poäng ska anbudsgivaren bifoga en projektplan där det 

framgår:                        

- Tidpunkt med start och slut för följande moment.                        

* montering av inredning i konferensrummen                                     

* montering och konfiguration av teknisk lösning i konferensrummen                        

* test av teknisk utrustning

- en prisbilaga med separata priser per konferensrum för samtliga Produkter i 

anbudsgivarens lösning.          

 

Bild över konferensrummen: 
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Teknik, den tekniska ritningen över lösningen bifogas här. 

(Bifogat dokument)

Teknik, beskrivning över lösningen med hänvisning till 

produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Teknik, produktblad bifogas här. (Bifogat dokument)

Inredning, ritning över konferensrum 1 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Inredning, ritning över konferensrum 1 bifogas här. (Bifogat 

dokument)

Projektplanering, projektplanen bifogas här. (Bifogat dokument)

Projektplanering, prisbilaga bifogas här. (Bifogat dokument)

4.6. Sanningsförsäkran

4.6.1. Sanningsförsäkran

Anbudsgivaren ska på heder och samvete försäkra att lämnade uppgifter är sanningsenliga 

och korrekta. Anbudsgivaren ska signera och till anbudet bifoga bilaga Sanningsförsäkran.

Bifoga bilaga Sanningsförsäkran (Bifogat dokument)
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