
Frågor och svar

Köpare Upphandling

Identifiering och behörighetStatens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

Namn:Köpare:

Renée SkiverHandläggare: Referensnr: 20/56

+4687000752Telefon: Beskrivning: Ramavtalspphandling av produkter och 

tjänster för identifiering och behörighet.

renee.sjolund@kammarkollegiet

.se

E-post:

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-17  12:06

Ny tex gällande Underleverantörer för att tydliggöra hur hanteringen går till.

Dokument: Huvuddokument

Avsnitt: Underleverantör

Åtgärd: Hela stycket ersätts med följande text.

Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och villkor i Ramavtalet och 

Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremålet som Underleverantör ska utföra, i alla led.

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om Underleverantör. Exempel på uppgifter 

är namn, vilka delar, i vilken utsträckning och under vilken tidsperiod Underleverantören medverkar till att 

fullgöra Kontrakt.

Ramavtalsleverantören ska ha rutiner och verka för att Underleverantörer åtar sig att de inte omfattas av 

någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–3 §§ LOU samt att Underleverantörer i relevanta delar och vid 

fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt, följer:

• Ramavtalsleverantörens ledningssystem för miljö och kvalitet, 

• Ramavtalsleverantörens krav på informationssäkerhet, och 

• kraven och villkoren i avsnitt Miljöhänsyn och Sociala hänsyn. 

Ramavtalsleverantören ska om nödvändigt styrka att Underleverantör uppfyller relevanta krav och villkor. 

Ramavtalsleverantören ska också säkerställa att Underleverantör medverkar vid uppföljning enligt avsnitt 

Uppföljning. 

Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta emot Avropsförfrågan, 

lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Avropsberättigad. Med undantag för delar som rör 

Produkter och Tjänster för ID06.

I punkterna nedan listas olika kategorier av Underleverantörer. Kategorierna omfattar alla led i 

leverantörskedjan. Ramavtalsleverantören får inte i Avropssvar använda Underleverantör förrän bilaga 

Anmälan om särskild Underleverantör har skickats in till Kammarkollegiet. Ramavtalsleverantören kan lägga 

till, byta eller ta bort Underleverantörer genom att skicka in bilaga Anmälan om särskild Underleverantör för 

att fullgöra hela eller delar av det åtagande som framgår av Ramavtalet och Kontrakt. Underleverantörer 

som redan är godkända i samband med upphandlingen behöver däremot inte anmälas.

• Företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell 

ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. 

• Underleverantörer som kommer att fullgöra en väsentlig del av Ramavtalsleverantörens Kontrakt. 

Underleverantör anses utföra en väsentlig del av Kontrakten om delen utgör minst 25 procent av 

Ramavtalsleverantörens totala försäljning enligt Ramavtalet.

• Underleverantörer vars personal har eller kommer att ha direkt kontakt med Kammarkollegiet eller 

Avropsberättigad, såsom [Underleverantörer vars städare fullgör Kontrakt och Underleverantörer som har 

tillgång till passerkort. 

• Underleverantörer som Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra Kontrakt. 

När det gäller Underleverantör i första punkten, det vill säga ett åberopat företag, får inte 

Ramavtalsleverantören tilldelas Kontrakt förrän Kammarkollegiet skriftligen har godkänt det åberopade 

företaget. Kammarkollegiet kan ge Avropsberättigad rätten att godkänna det åberopade företaget. Till 

anmälan om att använda ett åberopat företag ska Ramavtalsleverantören bifoga ett skriftligt 

samarbetsavtal eller liknande med ett åtagande från företaget om att Ramavtalsleverantören kommer att 

förfoga över de nödvändiga resurserna samt vilka resurser företaget åberopas för. Om det åberopade 

företaget åberopas för sin ekonomiska och finansiella ställning ska Underleverantören åta sig ett solidariskt 

ansvar för Ramavtalsleverantörens fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.
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Om Underleverantör bryter mot krav eller villkor som anges i Ramavtalet eller Kontrakt har Kammarkollegiet 

rätt att med omedelbar verkan bestämma att Underleverantören inte längre får anlitas för fullgörande av 

Ramavtalet eller Kontrakt.

Ramavtalsleverantören ansvarar för Underleverantör såsom för egen del. Om Ramavtalsleverantören inte 

uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott 

och påföljder.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-17  12:28

Ny text gällande sekretess.

Dokument: Allmänna villkor (båda)

Avsnitt: Sekretess och konfidentiell information

Åtgärd: Hela stycket ersätts med följande text.

 Sekretess och konfidentiell information

Ramavtalsleverantören är skyldig att följa den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga 

delar av offentlighets  och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Parterna förbinder sig att inte röja eller på 

något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som Part tar del av genom tillkomsten eller fullgörande 

av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören får endast använda sekretessbelagd eller konfidentiell information i syfte att fullgöra 

Kontraktet. Med konfidentiell information avses information av teknisk, kommersiell eller annan art som till 

sin natur skäligen bör, eller av Avropsberättigad angetts vara, hemlig samt information som är 

sekretessbelagd enligt OSL eller annan tillämplig lag.

Ramavtalsleverantören åtar sig att inte utan Avropsberättigads skriftliga godkännande ge tredje part 

tillgång till sekretessbelagd eller konfidentiell information, som Ramavtalsleverantören fått från 

Avropsberättigad eller från annan i samband med fullgörandet av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtlig personal som medverkar till att fullgöra Kontraktet följer 

relevanta bestämmelser om sekretess enligt Kontraktet samt vad som i övrigt framgår av gällande rätt 

avseende sekretess och konfidentiell information.

Ramavtalsleverantören kan begära att information som tillhandahålls av denne ska anses utgöra 

Ramavtalsleverantörens konfidentiella information. Avropsberättigad är i regel ett offentligt organ som är 

skyldig att följa bestämmelser om handlingars offentlighet och sekretess. Vid en begäran om utlämnande av 

allmän handling kommer en sedvanlig sekretessbedömning att ske i enlighet med OSL. 

Avropsberättigad kan därför inte i alla lägen tillmötesgå Ramavtalsleverantörens begäran avseende 

sekretess. I det fall Avropsberättigad inte är skyldig att följa bestämmelser om handlingars offentlighet och 

sekretess, åtar sig Avropsberättigad att inte röja Ramavtalsleverantörens konfidentiella information.

Om inte annat framgår av Kontraktet gäller förbud mot röjande av Avropsberättigads konfidentiella 

information under Kontraktstiden samt under fem (5) år efter att Kontraktet har upphört. När det gäller 

uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag gäller sekretessen under den tid som anges i lagen.

IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  23:52

4.1.27.22.30 Korthållare med utskjutare för dolt fält – stående

Vad för fält är denna stående utskjutare tänkt att dölja?

Från: IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:

Privat svar 2021-02-18  10:38

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Sådan typ av information som vanligtvis finns på kort, exempelvis namn, personnummer och liknande 

som avropsberättad vill dölja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-19  14:39

Observera att alla korthållare i fördelningsnyckeln ska fungera med standarden ISO7810:219.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 1

Pernilla Eklund/Technology Nexus Secured Business Solutions AB

2020-11-12  11:52

Vad är anledningen till att denna upphandling har kommit ut igen och att den tidigare (identiska?) avbröts.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2020-11-13  10:22

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Tidigare upphandling och den här upphandlingen inte är identiska. Den tidigare upphandlingen 
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innehöll vissa brister och behövde därför avbrytas och annonseras på nytt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 2

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-05  17:29

3.5.2  Lasergraverad namnteckning:

I vilket material ska namnteckningen lasergraveras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-06  23:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren ska inte ange material. Anbudsgivaren bör ange om tilldelningskriteriet uppfylls eller 

inte.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 3

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-05  17:25

Lasergraverad namnteckning:

För att prissätta att lasergravera namnteckning. I vilken volym är grundbeställningen av antal kort?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-06  23:08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren ska inte ange volym. Anbudsgivaren bör ange om tilldelningskriteriet uppfylls eller inte.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 4

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-05  17:08

Kvalitetskriterier

Säkerhetsmönster i flera färger: Avses "riktigt" säkerhetsmönster. Tryckt laminerat säkerhetsmönster?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-06  23:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren bör ange om tilldelningskriteriet uppfylls eller inte. Inget annat efterfrågas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 5

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-05  17:17

Kvalitetskriterier

Säkerhetsmönster i flera färger. Vid tryckning av (ett riktigt) säkerhetsmönster baserar sig priset på.

Volym - material - antal färger. 

Hur baseras priset?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-06  23:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren bör ange om tilldelningskriteriet uppfylls eller inte. Inget annat efterfrågas, det vill 

säga inget pris ska anges.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 6

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-05  17:10

Kvalitetskriterier

Säkerhetsmönster i flera färger:  På vilket material ska säkerhetsmönstret tryckas?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-06  23:12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren bör ange om tilldelningskriteriet uppfylls eller inte. Inget annat efterfrågas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 7

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-05  16:39

3.5.3 Omformatering av kort

Anbudsgivaren bör ha möjlighet att leverera kort vars chip kan formateras om och all befintlig information 
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raderas från kort. 

1) Fråga: Menar ni personinformationen. 

2 a) Fråga: Menar ni att kunden ska skicka in kortet och leverantören ska redera personinformationen?

2 b) Eller menar ni att kunden själv ska radera personinformationen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-06  23:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Chipet ska kunna formateras om och all information som kunden har på chipet ska kunna raderas från 

chipet. Inget annat efterfrågas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 8

Bernt Karlsson/AREFF Systems AB

2021-02-05  14:11

Är det möjligt att lägga till underleverantörer nu eller under avtalets gång? Om det är möjligt, hur gör man 

då?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-08  15:33

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det är möjligt att lägga till underleverantörer nu under upphandlingen och även under ramavtalets 

gång. 

Se Huvuddokumentet för information om underleverantörer, avsnitt "Underleverantörer".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 9

Bernt Karlsson/AREFF Systems AB

2021-02-11  16:23

För att göra tillägg av underleverantörer ska en bilaga skickas in till er som heter 'Anmälan om särskild 

Underleverantör'. Min fråga är vart hittar vi den bilagan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-12  09:35

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Jag antar att ni syftar till skrivningen i Huvuddokumentet. Huvuddokumentet reglerar villkor när 

ramavtalet är påskrivet och igång. Skrivningen avser alltså hur man hanterar tillägg av 

underleverantörer när ramavtalet är påskrivet. Bilagan får man tillgång till när man har behov av att 

lägga till underleverantörer när ramavtalet är igång.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 10

Bengt Mellin/Cygate AB

2021-02-16  16:22

Vi har uppfattat att kravet under punkten 6.1.11.12 Underleverantör skrivningen "Ramavtalsleverantören 

har inte rätt att anlita i punkterna nedan angivna kategorier av Underleverantörer, oavsett var i 

leverantörskedjan, för att fullgöra hela eller delar av det åtagande som framgår av Ramavtalet och Kontrakt 

utan att ha skickat in bilaga Anmälan om särskild Underleverantör." innebär att Ramavtalsleverantören som 

blir utvald att teckna ramavtal ska skicka in bilagan Anmälan om särskild Underleverantör först i de fall det 

blir aktuellt i anslutning till ett vunnit avrop, är det korrekt uppfattat?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-17  09:36

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Bilaga Anmälan om särskild Underleverantör ska skickas in senast innan den särskilda 

Underleverantören ska fullgöra hela eller delar av det åtagande som framgår av Ramavtalet och 

Kontrakt. Det är alltså inte aktuellt att skicka in bilagan förrän efter ramavtalet har ingåtts. Bilagan 

behöver dock skickas in senast innan Underleverantören fullgör hela eller delar av det åtagande som 

framgår av Ramavtalet eller Kontrakt.

IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:Från:

Privat fråga 11

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  23:40

4.1.27.22.38

Fäste i metall för korthållare som går att öppna och stänga (hake, krok, karbinhake eller liknande)

Kan detta utgöras av en plaststrip med två tryckknappar i metall?

Eller ska jojo -n vara försedd med ex. metall krok och metall föste. 

Metall hängen på vardera sida om jojon.

Från: IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:

Privat svar 2021-02-19  14:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Enligt kravet ska fästet vara i metall, inga andra material anges enligt kravet.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 12

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-19  14:32

4.1.27.22.30 Korthållare med utskjutare för dolt fält – stående

Vad för fält är denna stående utskjutare tänkt att dölja?

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 13

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  23:44

4.1.27.22.43

Kortet ska vara ett kombinationskort med EM och Desfire EV2 4K eller likvärdigt

Vad avses med likvärdigt? Är det EM 125 kHz samt valfritt 13,56 MHz chip?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:36

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, med likvärdigt motsvarar detta att de använder 125 kHz för EM samt 13,56 MHz enligt standarden 

ISO/IEC 14443.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 14

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  23:51

Korthållarna för kort tjockare än 1 mm eller mer.

Ett standardkort på 30 mil är 0,76 mm tjockt. 

För tjockare kort (1mm eller mer) benämns aktiva kort med batteri i sig.

Är korthållarna tänkt at användas för sådana kort.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Korthållaren ska fungera med standarden ISO7810:219.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 15

Christel Blomberg/AB Svenska Pass

2021-02-15  15:07

Gällande krav 4.1.27.22.40, kan vi tolka kravet som att kortläsaren skall kunna ansluta till en USB3.0 port? 

Kortläsare nyttjar inte de hastigheter som USB3.0 erbjuder pga de små mängd data som överförs och den 

begränsade kommunikationhastighet mot kort. Därför har de allra flesta läsare på marknaden enbart 

USB2-koppling men kan anslutas till USB3-port.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Läsaren ska kunna anslutas till en USB 3-port även om kommunikationen sker enligt USB 2.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 16

Christel Blomberg/AB Svenska Pass

2021-02-15  15:06

Gällande krav 4.1.27.22.31, menar ni att denna korthållare skall vara för 2 kort? Om inte, vad är syftet med 

dubbla utskjuttare och vilken 2 fält skall döljas?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:41

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

De bägge utskjutarna ska vara på samma sida och deras funktion är att vara täckande för information 

som avropsberättigade inte vill visa.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 17

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  17:05

4.1.27.22.43 Kort

Kortet ska vara bestyckat med minst:

Beröringsfri teknik: Kortet ska vara försedd med beröringsfri teknik enligt ISO/IEC 14443-4:2008 eller 

likvärdig, och som till exempel kan användas för inpassering.

Ni skriver vidare att:  Kortet ska vara kombinationskort med EM och Desfire EV2 4K eller likvärdigt.

Fråga: DesFire EV2 4K, 13,56 Mhz menar ni med likvärdig den frekvens man läser. 
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Likvärdig = frekvens (EM och DesFire kort). 

Eller frekvens kan vara vilket RFID don som helst bara det läser på 125 kHz tillsammans med 13,56 Mhz.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:44

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, med likvärdigt motsvarar detta att de använder 125 kHz för EM samt 13,56 MHz enligt standarden 

ISO/IEC 14443.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 18

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  15:13

4.1.27.22.31 - 

Korthållare med dubbla (2) utskjutare för dolda fält – Liggande

Genomskinlig korthållare i klar plast för ett (1) kort med plast på båda sidor om kortet. 

Kortet ska kunna skutas ut med hjälp av två (2) utskjutare så att kortet blir smidigt att få fram samt att det 

ska dölja 2 fält.

Ska utskjuten vara på en och samma sida?

Eller menar ni att 1 utskjut på framsidan och 1 på hållarens baksida?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:46

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

De bägge utskjutarna ska vara på samma sida och deras funktion är att vara täckande för information 

som avropsberättigade inte vill visa.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 19

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  15:08

För alla korthållare i frågeformuläret står det att de ska anvädas 

"För kort som är tjockare än 1 mm eller mer" 

Innebär det att korthållarna inte är avsedda för kort i enlighet med standardtjocklek. 

Kort enligt standard kommer att ramla halka ut ur de av er efterfrågade korthållare.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:47

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kortläsaren ska fungera med standarden ISO7810.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 20

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  15:18

4.1.27.22.32 - 

Korthållare med dubbla (2) utskjutare för dolda fält – stående

Genomskinlig korthållare i klar plast för ett (1) kort med plast på båda sidor om kortet. 

Kortet ska kunna skutas ut med hjälp av två (2) utskjutare så att kortet blir smidigt att få fram samt att det 

ska dölja 2 fält.

Två utskjut för att dölja två fält stående. Är ni säker på att frågeställningen är korrekt och att hållaren finns?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  14:50

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet utgår i sin helhelt.

För att hantera detta i Tendsign går det bra att svara 0 kronor. Går det inte att ange 0 kronor går det 

bra att svara 1 krona. Svaret kommer inte att räknas med i utvärderingen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 21

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-19  15:00

4.1.27.22.30 Korthållare med utskjutare för dolt fält – stående

Vad för fält är denna stående utskjutare tänkt att dölja?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  15:00

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Sådan typ av information som vanligtvis finns på kort, exempelvis namn, personnummer och liknande 

som avropsberättad vill dölja.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 22

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-19  15:02

4.1.27.22.38

Fäste i metall för korthållare som går att öppna och stänga (hake, krok, karbinhake eller liknande)

Kan detta utgöras av en plaststrip med två tryckknappar i metall?

Eller ska jojo -n vara försedd med ex. metall krok och metall föste.

Metall hängen på vardera sida om jojon.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  15:02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Enligt kravet ska fästet vara i metall, inga andra material anges enligt kravet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 23

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-19  15:07

4.1.27.22.32 Korthållare med dubbla (2) utskjutare för dolda fält – stående

Vad för fält är dessa stående utskjutare tänkta att dölja?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  15:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Sådan typ av information som vanligtvis finns på kort, exempelvis namn, personnummer och liknande 

som avropsberättigad vill dölja.

IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:Från:

Privat fråga 24

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  23:53

4.1.27.22.32 Korthållare med dubbla (2) utskjutare för dolda fält – stående

Vad för fält är dessa stående utskjutare tänkta att dölja?

Från: IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:

Privat svar 2021-02-19  15:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Sådan typ av information som vanligtvis finns på kort, exempelvis namn, personnummer och liknande 

som avropsberättigad vill dölja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 25

Renée Skiver/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-02-19  15:09

4.1.27.22.37 – Jojo för kläder och väskor

Fäste i metall för exempelvis kläder, väska eller liknande som går att öppna och stänga.

Kan detta utgöras av en metallbygel på jojons baksida?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-02-19  15:09

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, förutsatt att kravet uppfylls i sin helhet, dvs att fästet bland annat går att öppna och stänga.

IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:Från:

Privat fråga 26

Birgitta Hansson/IDEMIA Sweden AB

2021-02-17  23:54

4.1.27.22.37 – Jojo för kläder och väskor

Fäste i metall för exempelvis kläder, väska eller liknande som går att öppna och stänga.

Kan detta utgöras av en metallbygel på jojons baksida?

Från: IDEMIA Sweden AB

Datum:

Till:

Privat svar 2021-02-19  15:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, förutsatt att kravet uppfylls i sin helhet, dvs att fästet bland annat går att öppna och stänga.
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