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Bilaga Priser
Klient 3, Västra och Södra Sverige
Misco AB
1 Leveranstid produkter
Leveranstiden för samtliga produkter inom produktgrupperna bärbara och stationära
datorer, bildskärmar, tunna klienter, surfplattor och tillbehör ska inte överstiga fjorton (14)
arbetsdagar. Leveranstiden gäller för samtliga produkter som levereras, med undantag av
ruggade datorer, om inte avropande kund skriftligen anger annat. Längre leveranstid kan
resultera i att vite utgår.

2 Takpris Produkter och Tjänster
Samtliga ingående komponenter i produkterna ska vara fullt kompatibla med varandra och
utgöra en fungerande helhet. Delar som inte är specificerade men som krävs för att produkt
ska fungera på ett fullgott sätt för ändamålet ska ingå i priset för produkten. Nödvändiga
kablar och komponenter ska ingå för en fullt fungerande produkt. Om ett tillbehör eller en
tredjeparts programvara krävs för att uppfylla ett krav ska dessa ingå i det offererade
priset för produkten. Produkter och tillbehör ska vara fabriksnya, om inte kund anger
annat, tillgängliga på den svenska marknaden och anpassade efter svenska förhållanden.
Ramavtalsleverantören kan endast byta ut produkter under ett kontrakt eller pågående
avrop med en likvärdig ny produkt efter tillåtelse av kunden. Ramavtalsleverantören äger
inte rätt att ta ut ett högre pris för ersättningsprodukt än vad som är avtalat i Kontraktet
eller angivet i avropssvaret. Priser som anges i denna bilaga är takpriser för de produkter
och tjänster som framgår samt ett riktvärde för produkter med likvärdig specifikation. Med
riktvärde avses att pris på liknande produkter inte väsentligen får överstigas om inte kund
anger annat. Takpriser gäller oavsett antal och leveransort. Villkor för garanti och leverans
etc. regleras enligt bilaga Allmänna villkor, d.v.s. garantitiden är tre år och leverans sker
utan kostnad på ramavtalsleverantörens risk till kundens lokaler etc. Tjänster och
produkter som saknar takpris samt som inte kan anses vara likvärdiga prissätts fritt i den
förnyade konkurrensutsättningen. Vid avrop får en produkt, efterfrågad och specificerad av
kund till högre prestanda, prissättas högre än takpriset. Ett takpris kan alltid understigas
i den förnyade konkurrensutsättningen. Avropande kund avgör slutligen, efter motivering,
om en produkt är att anse som likvärdig.
Ramavtalsleverantören har leveransskyldighet på namngivna produkter till och med den
31 december 2017.
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2.1 Bärbar dator 13,4-14 tum
- Processor: Minst två kärnor, minst 2,2 GHz klockfrekvens, minst 4 MB installerad cache
- Internminne: Minst 16 GB
- Hårddisk: SSD med minst 256 GB
- Skärmupplösning: Minst 1920x1080
- Vikt: Högst 1,8 kg inklusive batteri
- LAN: Gigabit Ethernet
- WLAN: Minst 802.11 b/g/n/ac
- Anti glare-skärm eller likvärdigt
- Inbyggd kamera, inbyggda högtalare och mikrofon, hörlursutgång 3,5 mm
- Extern video: HDMI, DisplayPort eller Mini-DisplayPort (inbyggd eller med adapter)
- USB: Minst 2 stycken varav minst 1 USB 3.0
- Tangentbord: Svenskt
- Inbyggt batteri och inkl. Nätadapter anpassad för den svenska marknaden
- Operativsystem Windows Proffessional eller likvärdigt
- Dockningsbar med dedikerad mekanisk dockningsport (ej USB) och inkl. dockningsstation
med strömförsörjning kompatibel med erbjuden dator
- Uppfyller Energy Star datorer version 6.1
- Uppfyller EPEAT Gold inom EU
Offererad dator: HP Elitebook 840 G3 med HP Ultraslim docking station.
Takpris offererad dator och likvärdiga enligt specifikation (inkl. docka): 8 621,47 kr/st.

2.2 Stationär dator och bildskärm
Stationär dator (SFF eller desktop):
- Processor: Minst fyra kärnor, minst 2,4 GHz klockfrekvens, minst 8 MB installerad cache
- Internminne: Minst 16 GB
- Hårddisk: SSD med minst 256 GB
- Nätverk: Gigabit Ethernet med PXE
- Stöd för dubbla skärmar med lägst 1920x1080 på varje skärm
- USB: Minst 4 varav minst 2 USB 3.0
- Optisk läsare
- Operativsystem Windows professional eller likvärdigt
- Hörlursutgång och mikrofoningång: 3,5 mm
- Stödja anslutning av stöldskyddsutrustning
- Säkerhetschip: TPM 1.2 eller senare
- Pekdon: trådlös med scrollfunktion
- Tangentbord: Svenskt med numerisk del
- Uppfyller Energy Star datorer version 6.1
- Uppfyller EPEAT Gold inom EU
Offererad stationär dator: Asus E510 med Asus Wireless Scroll Mouse och Wireless
Keyboard Swedish with Numeric Keypad.
Takpris offererad dator och likvärdiga enligt specifikation (inkl. tangentbord och
pekdon): 6 299,47 kr/st.
Bildskärm: 23-24,5 tum
- Upplösning minst 1920*1080
- HDMI, VGA, DisplayPort
- USB: minst 1
- Närvarosensor som spar energi
- Stativ med vertikal höjning och sänkning, horisontell vridning, lutning samt pivot
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- Uppfyller Energy Star bildskärmar version 6.0
- Bakgrundsbelysningen ska inte innehålla ljuskällor med aktivt tillsatt kvicksilver.
Maximalt mätbara halt av kvicksilver får vara högst 0,1 viktprocent i homogent material.
Observera att ljuskällor som använder undantagen i RoHS för kvicksilver i ljuskällor inte
räknas som kvicksilverfria.
Offererad bildskärm: Philips Brilliance 241P6EPJEB/00.
Takpris offererad bildskärm och likvärdiga enligt specifikation: 1 377,24 kr/st.

2.3 Surfplatta 8-10,5 tum
- Processor: Minst fyra kärnor
- Intern lagring: Minst 64 GB
- WLAN: Minst 802.11 ac, Inbyggt mobilt bredband LTE/4G, Bluetooth Lägst 4.0
- Bakåtriktad och frontriktad kamera
- Hörlursutgång: 3,5 mm
- Nätadapter anpassad för den svenska marknaden
- Vikt: Högst 500 g
- Operativsystem inklusive Android, iOS, Windows eller likvärdigt
- Batteri: minst 8 timmars surftid
Offererad surfplatta: Huawei MediaPad M2 10" Surfplatta 64 GB LTE/4G.
Takpris offererad surfplatta och likvärdiga enligt specifikation: 3 539,08 kr/st.

2.4 Bärbar dator 11,6-13,3 tum
- Processor: Minst två kärnor, minst 2,2 GHz klockfrekvens, minst 4 MB installerad cache
- Internminne: Minst 12 GB med möjlighet att utöka
- Hårddisk: SSD med minst 256 GB
- Skärmupplösning: Minst 1366*768, Anti glare-skärm eller likvärdigt
- Vikt: Högst 1,6 kg inklusive batteri
- LAN: Gigabit Ethernet
- WLAN: Minst 802.11 b/g/n/ac
- Fingeravtrycksläsare
- Inbyggd kamera
- Inbyggda högtalare och mikrofon, hörlursutgång och mikrofoningång: 3,5 mm
- Extern video: HDMI, DisplayPort eller Mini-DisplayPort (inbyggd eller med adapter)
- USB: Minst 1 USB 3.0
- Tangentbord: Svenskt
- Inbyggt batteri och nätadapter anpassad för den svenska marknaden
- Operativsystem: Windows Proffessional eller likvärdigt
- Dockningsbar med dedikerad mekanisk dockningsport (ej dockning via USB) och inkl.
dockningsstation med strömförsörjning, kompatibel med erbjuden dator
- Uppfyller Energy Star datorer version 6.1
-Uppfyller EPEAT Gold inom EU
Offererad dator: HP Elitebook 820 G3 med HP Ultraslim docking station
Takpris offererad dator och likvärdiga enligt specifikation (inkl. docka): 8 580,72 kr/st.
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2.5 Stöldskyddsmärkning produkter
Etiketten för stöldskydd ska vara tillverkad i ett riv- och petsäkert material och ska
appliceras med lim som omöjliggör borttagande utan synbar åverkan. Takpriset gäller
oavsett produkt.
Takpris för stöldskyddsmärkning: 50,00 kr per produkt.

2.6 Uppackning och omhändertagande av emballage
Takpriset för uppackning och omhändertagande av emballage för produkter inkluderar
miljöåtervinning. Takpriset gäller oavsett produkt. Priset ska gälla under hela
ramavtalsperioden.
Takpris för uppackning och omhändertagande av emballage: 100,00 kr per produkt.

2.7 Utbildning
Utbildning kan tillhandahållas för avropade produkter. Takpriset för utbildning gäller
oavsett kompetensnivå hos lärare, typ av produkt samt antal personer från kund som är
närvarande.
Takpris för utbildning: 1 000,00 kr per timme.

2.8 Rådgivning informationssäkerhet
Konsulter inom informationssäkerhet kan tillhandahållas. Takpriset gäller oavsett
konsultens kompetensnivå och liknande.
Takpris för rådgivning informationssäkerhet: 1 400,00 kr per timme.

2.9 Tekniker
Konsulter inom teknisk support, konfigurering och/eller installation etc. kan
tillhandahållas. Takpriset för tekniker gäller oavsett kompetensnivå och liknande samt för
support, konfiguration, installation, reparation etc.
Takpris för tekniker: 800,00 kr per timme.

