
Frågor och svar

Köpare Upphandling

Personlig skyddsutrustningStatens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

Namn:Köpare:

Goran AlilovicHandläggare: Referensnr: 23.3-13119-20

+46 (0)8 700 06 81Telefon: Beskrivning: De varugrupper som omfattas av 

upphandlingen är följande:

goran.alilovic@kammarkollegiet.

se

E-post:

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Dold

2021-03-24  14:41

Pos 38 eftersom endast har denna produkt , www.pamex.se,    hur ska vi i enlighet med Fråga 23 komma i 

kontakt med någon som vill ta med detta i sitt totala anbud?

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-03-25  13:36

Dold

Om ni vill samarbeta med andra leverantörer så är det upp till er att ta kontakt med dem.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-03-25  15:11

Tidigare svar på fråga 104 är korrigerat till följande: "Se svar på frågorna 69 och 103".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-03-26  16:03

Med anledning av de justeringar som gjorts i bilaga Varukorg förlänger Kammarkollegiet anbudstiden med 

sju dagar vilket innebär att sista anbudsdag är ändrad till den 15 april 2021. 

Sista datum för att ställa frågor är ändrat till den 6 april 2021.

Sista datum för Kammarkollegiet att besvara frågor är ändrat till den 9 april 2021. Under perioden 1-5 april 

2021 kommer inga frågor att besvaras.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-03-29  08:53

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2021-04-07 till 2021-04-15

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-03-30  14:42

Tidigare svar på fråga 157 är korrigerat till följande:

Kammarkollegiet gör följande ändringar för positionerna 31-33 i bilaga Varukorg. 

• Position 31 ändras från ”SNR 28-36 dB” till ”SNR 28 till minst 36 dB” i cell D36

• Position 32 ändras från ”SNR 36-37 dB” till ”SNR 36 till minst 37 dB” i cell D37

• Position 33 ändras från ”SNR 28 dB” till ”minst SNR 28 dB” i cell D38

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-03-30  14:45

Här kommer som utlovat en ny uppdaterad version av varukorgen (bilaga Varukorg - version 2) som 

inkluderar alla ändringar som har gjorts hittills under frågor och svar.

Notera att i de fall ni har börjat fylla i den första versionen av bilaga Varukorg går det bra att bifoga denna 

till anbudet. Ni avgör själva vilken version ni vill bifoga till anbudet.

Bilaga Varukorg - version 2.xlsx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Dold

2021-03-31  09:38

Ni anger att ni har för avsikt att tilldela 8 leverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller 

ställda krav men samtidigt vägrar ni lätta på kraftigt konkurrensbegränsande krav så som 

förpackningsstorlekar eller material. Detta är krav som dessutom inte har någon betydelse för produkternas 
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funktion eller kvalitet. 

Att ni står fast vid era krav som uppenbarligen är skrivna efter nuvarande produkter innebär att hela 

upphandlingen är viktad hårt mot sittande leverantörs produkter. 

Ni riskerar med detta att ni får in en rad tilldelade grossister men eftersom produkterna kommer från samma 

tillverkare så är bristsituationen oförändrad.

Med anledning av detta ber vi er fundera ett varv till kring alla frågor gällande förpackningsstorlekar samt:

Pos 14 Förkläde – acceptera 1100x1400mm istället för enbart 980 x 1200 mm. 

Pos 15 Overall – tillåta polyeten istället för bara polypropylen

Pos 41 Stövelskydd – avropad kvantitet, tillåta 30 par istället för 30st.

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-03-31  11:01

Dold

På position 14 undrar Kammarkollegiet om ni istället avser position 13, då endast det förklädet har 

måtten 980 x 1200 mm?

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Dold

2021-03-31  11:35

Svar på privat fråga:  På position 14 undrar Kammarkollegiet om ni istället avser position 13, då endast det 

förklädet har måtten 980 x 1200 mm?

Det stämmer, tryckfel på positions numret och vår fråga avsåg mycket riktigt pos 13.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-07  14:51

Kammarkollegiet gör följande ändringar för positionerna 9-14 i bilaga Varukorg - version 2. 

• Position 9: Tolerans avseende storlek ändras från ”+/-5%” till ”+/-7%” i cell H14. 

• Position 10: Tolerans avseende storlek ändras från ”+/-5%” till ”+/-7%” i cell H15. Minsta orderkvantitet 

vid avrop ändras från ”50” till ”100” i cell J15.

• Position 11: Tolerans avseende storlek ändras från ”+/-5%” till ”+/-7%” i cell H16. Minsta orderkvantitet 

vid avrop ändras från ”50” till ”100” i cell J16.

• Position 12: Tolerans avseende storlek ändras från ”+/-5%” till ”+/-7%” i cell H17. 

• Position 13: Efterfrågad storlek ändras från ”980 x 1200 mm. 0,03-0,04 mm tjock” till ”(980-1029 mm) x 

(1200-1309 mm). 0,02-0,04 mm tjock” i cell G18. Tolerans avseende storlek ändras från ”+/-5%” till ”+/-7%” 

i cell H18. Minsta orderkvantitet vid avrop ändras från ”25” till ”60” i cell J18.

• Position 14: Tolerans avseende storlek ändras från ”+/-5%” till ”+/-7%” i cell H19. Minsta orderkvantitet 

vid avrop ändras från ”50” till ”100” i cell J19.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-08  15:36

Här kommer en ny uppdaterad version av varukorgen (bilaga Varukorg - version 3), som inkluderar alla 

ändringar som har gjorts hittills under frågor och svar.

Notera att i de fall ni har börjat fylla i en av de tidigare versionerna av bilaga Varukorg går det bra att bifoga 

denna till anbudet. Ni avgör själva vilken version ni vill bifoga till anbudet.

Bilaga Varukorg - version 3.xlsx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-21  08:44

Hej, 

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil). 

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande 

inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support. 

Svar önskas senast den 22 april 2021. 

Vänligen, 

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Profilservice Nordic AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-22  10:38

Dold

Hej Goran, 
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Tack för detta. 

Profilservice har inkommit med önskade kompletterande dokument och publicerat dessa enligt 

instruktion från Tendsign support.

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-21  08:44

Hej, 

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil). 

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande 

inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support. 

Svar önskas senast den 22 april 2021. 

Vänligen, 

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Office Depot Svenska AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-22  11:58

Dold

Hej

Vänligen se vårt bifogade svar på er begäran om förtydligande.

CoC - Signed - Stockmovers.pdf

Komplettering enligt begäran - Office Depot Svenska AB v3.0.docx

OD - Code of Conduct, SE 2021-01-04 v2.0.docx

OD - Leverantörsbedömning, SE 2021-01-04 v2.0.pdf

Process för att identifiera, bedöma och hantera hållbarhetsrisker i värdekedjan - OD Sverige v 1.2.doc

Processbeskrivning - Kravställning och uppföljning av leverantörer.docx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-21  08:43

Hej, 

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil). 

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande 

inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support. 

Svar önskas senast den 22 april 2021. 

Vänligen, 

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Humanitära resurser sociala entreprenörer AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-22  21:24

Dold

Hej,

Med anledning av er begäran om komplettering avseende vår ekonomiska och finansiell ställning 

bifogas här vår årsredovisning tillsammans med ett revisorsintyg som visar att vi har god ekonomisk 

och finansiell ställning och därmed uppfyller kravet i upphandlingen. Skälet till att vi inte har någon 

ratingberäkning är att vi är ett nystartat bolag. Som ni kan se i bifogad årsredovisning har vi dock haft 

en fantastisk utveckling och en kraftigt ökad omsättning det senaste året som bidragit till den goda 

ekonomiska ställning som vi har idag.

Ni får gärna höra av er om ni har några frågor kring detta eller om ni finner behov av ytterligare 

kompletteringar eller förtydliganden. 

Med vänlig hälsning

Årsredovisning inkl. revisorsintyg.pdf

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-21  08:43

Hej, 
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Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil). 

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support. 

Svar önskas senast den 22 april 2021. 

Vänligen, 

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Adder AB.doc

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-21  08:43

Hej, 

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil). 

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support. 

Svar önskas senast den 22 april 2021. 

Vänligen, 

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Humanitära resurser sociala entreprenörer AB.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-22  21:26

Dold

Hej,

Vänligen se bifogat svar.

Med vänlig hälsning

Begäran om förtydligande Humanitära resurser sociala entreprenörer AB (1).doc

Kvittens arbetsgivaravgifter.pdf

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-21  08:42

Hej, 

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil). 

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support. 

Svar önskas senast den 22 april 2021. 

Vänligen, 

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande MEMEQ AB.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-21  11:50

Dold

Se i filen

Begaaran foartydligande.doc

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-23  14:07

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande 

dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 april 2021.
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Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Adder AB.docx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-23  14:11

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande 

dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 april 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Humanitära resurser 20210423.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-29  14:48

Dold

Hej,

Med anledning av er begäran om komplettering har efterfrågade handlingar bifogats under 

kompletterande dokument. Vi vill i sammanhanget förtydliga att vår policy rörande social hållbarhet 

omfattar punkterna 3-6 i er begäran. Vänligen återkom om ni har några frågor eller önskar ytterligare 

förtydliganden med anledning av detta.

Med vänlig hälsning

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-23  14:13

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande 

dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 april 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument MEMEQ.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-26  18:27

Dold

Härmed översändes svar på frågor enligt frågeformulär. Om ytterligare förtydliganden erfordras 

återkom.

Mvh Mats Klintäng

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Dold

2021-04-26  17:07

Hej,

 

Vi arbetar för fullt med att sammanställa de uppgifter som ni efterfrågat i er begäran om komplettering 

skickad den 23 april 2021. Vi vore dock tacksamma för om det finns möjlighet att få anstånd med två dagar, 

dvs. om vi ges möjlighet att inkomma med svar senast den 29 april 2021. 

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-27  11:34

Dold

Hej,

Det är ok. Ni ges möjlighet till att inkomma med kompletteringar senast den 29 april 2021.
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Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-28  15:01

Hej Goran,

Vi har laddat upp förtydligandet i Tendsign. Vi undrar om våra åberopade leverantörer behöver signa 

Sanningsförsäkran då de har sitt säte i Kina eller om det räcker med ESPD frågorna i anbudet. I fall 

leverantörerna behöver visa ett utdrag ur register eller liknande skulle vi vilja skjuta upp deadline för svaret 

27.04.

Tack på förhand!

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-28  15:01

Dold

Hej,

I nuläget behöver ni inte inkomma med sanningsförsäkran eller visa utdrag ur register för åberopade 

företag. 

Vi vill påminna om att vi inte har erhållit svar gällande vår begäran om övriga kompletterande 

handlingar som vi begärde in 2021-04-23.

Vänligen inkom med svar på denna begäran senast 2021-04-29.

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande 

dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign 

support.

Vänligen,

Goran Alilovic

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-29  10:11

Hej Goran,

Tack för svaret angående sanningsförsäkran.

Vi undrar angående saknade dokument enligt frågan nedan. Återkom gärna vilka punkter som inte blivit 

besvarade av oss. Tack på förhand!

Hej,

I nuläget behöver ni inte inkomma med sanningsförsäkran eller visa utdrag ur register för åberopade 

företag.

Vi vill påminna om att vi inte har erhållit svar gällande vår begäran om övriga kompletterande handlingar 

som vi begärde in 2021-04-23.

Vänligen inkom med svar på denna begäran senast 2021-04-29.

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande 

dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Vänligen,

Goran Alilovic

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-04-29  10:11

Dold

Hej,

Kammarkollegiet begärde in kompletterande handlingar 2021-04-23 som skulle besvaras senast 

2021-04-27. 2021-04-26 inkom en fråga från er avseende sanningsförsäkran för åberopade företag. 

Kammarkollegiet svarade på denna fråga 2021-04-28 samt påminde om att de begärda 

kompletterande handlingarna ännu inte hade inkommit och förlängde svarstiden till 2021-04.29.

Enligt avsnitt 5.7, Sammanställning över kompletterande dokument, ska anbudsgivaren komma in med 

dessa utan dröjsmål på Kammarkollegiets begäran.

Kammarkollegiet saknar fortfarande kompletterande handlingar som visar att kraven enligt avsnitten 

5.6.4.1 till och med 5.6.4.4 är uppfyllda.

Kammarkollegiet saknar också kompletterande dokument i form av bevis som styrker att kraven i 
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avsnitt 5.6.3.1 och 5.6.3.2, är uppfyllda senast på sista anbudsdagen (se även svar på fråga 31).

Vänligen inkom med svar på denna begäran senast idag 2021-04-29.

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande 

dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign 

support.

Vänligen,

Goran Alilovic

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-05  12:42

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument samt förtydligande från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Mediq Sverige AB.docx

Begäran om förtydligande Mediq Sverige AB avseende produktinformation.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-06  17:24

Dold

Hej

Jag har bifogat våra förtydliganden och kompletteringar. 

Återkom om ni behöver ytterligare information

Mvh Emma Wrege

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-05  12:47

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet komplettering avseende produktinformation från er (se bifogad fil).

Kompletteringen skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om komplettering avseende produktinformation Office Depot Svenska AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-07  09:31

Dold

Hej

Det går inte att bifoga i det här läget. Hur gör vi?

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-05  12:50

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Begäran om kompletterande dokument OneMed Sverige AB.docx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-05  12:54

Hej,
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Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Begäran om kompletterande dokument Procurator Sverige AB.docx

Begäran om komplettering avseende produktinformation Procurator Sverige AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-07  13:19

Dold

Hej,

vill bekräfta att jag nu kompletterat vårt anbud med tre(3) dokument här i TendSign.

Vänligen återkom om något är oklart.

Krister Nilsson

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-05  12:59

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Social hållbarhet Profilservice Nordic AB.docx

Begäran om komplettering avseende produktinformation Profilservice Nordic AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-07  11:53

Dold

Hej Goran, 

Tack för din fråga. Profilservice har nu inkommit med svar på de begärda handlingarna. 

Önskar dig en trevlig helg.

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-05  13:02

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Staples Sweden AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-07  08:47

Dold

Hej, 

Tack för Er fråga om komplettering. 

Vi har nu bifogat dokumentation som svar på Era frågor. 

Gällande fråga 1 finns svaren till detta i följande bilagor: 

Leverantörsförsäkran Uppförandekod Staples.pdf

Staples_Code_of_Conduct_international_standards.pdf
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Gällande fråga 2 finns svaren till detta i följande bilaga: 

Riskanalys komplettering Staples.pdf

Vi hoppas att Ni blir tillfredsställda av dessa svar. 

Om något är oklart, hör vänligen av Er så hjälper vi Er efter bästa förmåga. 

Med Vänliga Hälsningar, 

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-10  16:08

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument samt förtydligande från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Profilservice Nordic AB.doc

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Profilservice Nordic AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-12  16:05

Dold

Hej, 

Svaren på bifogade dokument finns nu publicerade i Tendsign. 

VI frågor eller funderingar vänligen återkom skyndsamt till undertecknad. 

Med vänliga hälsningar, 

Emil

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-10  16:11

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om komplettering avseende produktinformation Mediq Sverige AB.docx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-10  16:12

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Office Depot Svenska AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-12  10:41

Dold
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Vi bifogar intyg.

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-10  16:14

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation OneMed Sverige AB.docx

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-10  16:15

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Procurator Sverige AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-12  08:32

Dold

Hej,

bekräftar härmed att komplettering bestående av sex(6) dokument har lagts in i TendSign.

Krister Nilsson

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-10  16:17

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Staples Sweden AB.docx

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-12  11:47

Dold

Hej, 

Tack för Er fråga om komplettering. 

Vi har nu bifogat fem stycken så kallade "Declaration of Conformity" samt ett dokument som är 

innehållsdeklaration enligt Era önskemål. 

Om något saknas eller är otydligt, hör vänligen av Er så hjälper vi Er efter bästa förmåga. 

Med Vänliga Hälsningar, 

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB
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Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-17  16:15

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Mediq Sverige AB avseende CE-märkning.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-18  08:29

Dold

Hej,

Nytt dokument bifogat, tack för att ni var uppmärksamma.

Hör av er om ni behöver ytterligare info.

Mvh Emma Wrege

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-17  16:18

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Office Depot Svenska AB avseende CE-märkning.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-19  13:21

Dold

Hej Svarade på fel förtydligande precis. Bifogar sekretessbilagan till den frågan. Till denna fråga 

bifogar jag fil Pos 9 EC declaration of conformity BIO.

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-17  16:21

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Staples Sweden AB avseende CE-märkning.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-18  14:26

Dold

Hej, 

Tack för att Ni uppmärksammat detta. 

Vi har nu bifogat ny och uppdaterad dokumentation direkt från vår producent. 

Hoppas att Ni är tillfredsställda med svaret. Om Ni önskar fler förtydliganden från oss, hör gärna av Er. 

Med Vänliga Hälsningar, 

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB
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Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-17  16:24

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen 

kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om komplettering Profilservice Nordic AB avseende CE-märkning.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-18  09:25

Dold

Hej Goran, 

Vänligen se uppladdat dokument CE DoC 4400085_4400088. 

Återkom skyndsamt om det skulle vara några oklarheter. 

Med vänlig hälsning, 

Emil

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:34

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Humanitära resurser sociala entreprenörer AB avseende sekretess.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-25  17:29

Dold

Hej,

Vänligen se kompletterat dokument under anbudshandlingar.

Med vänlig hälsning

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:36

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Mediq Sverige AB avseende sekretess.doc

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:37

Hej,
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Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Memeq AB avseende sekretess.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-19  18:57

Dold

Vi har inget behov av sekretess

Bilagan inskickad

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:38

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Office Depot Svenska AB avseende sekretess.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-19  13:19

Dold

Bifogar bilaga Pos 9 EC declaration of conformity BIO som förtydligande.

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:40

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande OneMed Sverige AB avseende sekretess.doc

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:41

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Procurator Sverige AB avseende sekretess.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-20  08:48

Dold
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Hej,

bekräftar härmed att jag idag kompletterat vårt anbud med ett(1) dokument.

Krister Nilsson

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:42

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Profilservice Nordic AB avseende sekretess.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-19  13:32

Dold

Hej, 

Vänligen se uppladdad bilaga 2021-05-19 för svar till begäran om förtydligande. 

Återkom skyndsamt om det skulle vara några oklarheter. 

Med vänlig hälsning, 

Emil

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-19  11:44

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Staples Sweden AB avseende sekretess.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-19  14:35

Dold

Hej, 

Vi tackar för Er fråga om förtydligande. 

Vi har nu bifogat dels en ny sekretessbegäran och dels svar på den bilaga som Ni önskade ha ifylld. 

Vänligen observera att den tidigare sekretessbegäran fortsatt gäller och att denna nya begäran gäller 

för dokumentation vi skickat in efter sista anbudsdag. 

Om något är oklart, vänligen hör av Er. 

Med Vänliga Hälsningar, 

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-25  12:58

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning 

för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig 

på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 

6.9.1.1 Bilaga Uträkningsmall.
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I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni 

kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni 

avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-25  13:29

Dold

Hej,

Vi ser inga problem med att informationen är offentlig från avtalststart på www.avropa,se. Hör gärna 

av dig om du har följdfrågor kring detta

Med vänlig häslning

Emma Wrege

0701-644812

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-25  12:59

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning 

för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig 

på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 

6.9.1.1 Bilaga Uträkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni 

kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni 

avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-26  14:37

Dold

Hej

Vi ser gärna att sekretessen gäller till avtalsstart.

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-25  13:00

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning 

för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig 

på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 

6.9.1.1 Bilaga Uträkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni 

kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni 

avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-25  15:12

Dold

Hej Goran, 

Önskas ett svar nedan, eller i form av uppladdad bilaga? 

Med vänlig hälsning, 

Emil
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Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-25  13:01

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning 

för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig 

på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 

6.9.1.1 Bilaga Uträkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni 

kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni 

avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-25  15:53

Dold

Hej, 

Tack för Er fråga. 

Sekretessen gällande artikelinformation som priser, produktblad och länkar önskar vi ha sekretess 

fram till en ev. avtalsstart. När avtalet är signerat är det således i sin ordning att just dessa uppgifter 

blir offentliga. 

Med Vänliga Hälsningar, 

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Dold

Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-05-27  11:34

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär 

Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, 

vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Office Depot Svenska AB avseende sekretess på samtliga bilagor.doc

Från: Dold

Datum:

Till:

Privat svar 2021-05-27  13:16

Dold

Bifogar förtydligande.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 1

Dold

2021-03-08  10:28

Kammarkollegiet har ju redan ett befintligt avtal för Skyddsglasögon?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-10  10:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiets befintliga ramavtal för glasögon, dnr 23.3-617-19, omfattar skyddsglasögon med 

enkelslipade, närprogressiva och rumsprogressiva glas. Positionerna 39–41 i bilaga Varukorg avser 

skyddsglasögon utan slipat glas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 2

Dold

2021-03-09  10:33

Ni skriver följande: 

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under 
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riksdagen och andra offentligt styrda organ. Dessa benämns Avropsberättigade. Flertal av offentligt styrda 

organ har idag upphandlade ramavtal inom produktområde Personlig skyddsutrustning. Kommer detta avtal 

ersätta de befintliga eller ses det som ett komplement och valfri möjlighet att avropa från?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-10  10:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Alla avropsberättigade har möjlighet att använda Kammarkollegiets ramavtal. Enligt förordning 

(1998:796) om statlig inköpssamordning får myndigheter upphandla egna avtal om de sammantaget 

finner att de är bättre. Kammarkollegiet ska i sådana fall underrättas om skälen till detta. Detta 

ramavtal ersätter således inte redan befintliga ramavtal.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 3

Dold

2021-03-09  13:36

Kan en avropsberättigad myndighet göra inköp av samma produkter utanför ramavtalet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-10  11:06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 2.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 4

Dold

2021-03-09  09:08

Ska anbud lämnas på alla varugrupper eller kan man lämna anbud på enbart 1 varugrupp?

För efterfrågat förkläde med 100% förnybar råvara, efterfrågar ni verkligen 100%?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-10  13:13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Av avsnitt 3.2 Bilaga Varukorg framgår att varor som uppfyller ställda krav ska offereras på minst 38 

positioner i bilaga Varukorg för att anbudet inte ska förkastas.

Krav på position 9 i varukorgen om att förklädet ska bestå av 100% förnybar råvara kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 5

Dold

2021-03-06  07:23

Det är förvånande att ni endast ni endast söker alkoholbaserade produkter både för yt- och 

handdesinfektion. Jag ser inte att ni söker alternativ till detta. I annonsen läser jag om ert intresse för både 

social och miljömässig hållbarhet. Etanol är ju varken hållbart socialt eller för miljön. Många medborgare i 

Sverige kan inte använda alkoholbaserade produkter pga religiösa, medicinska eller missbruks skäl. Alkohol i 

hög koncentration innebär en direkt risk för användare, brandfara för andra och för med sig tunga klassade 

transporter, särskilda lagringskrav och en farlig arbetsmiljö både både för slutanvändaren men inte alla 

minst för personalen inom hela försörjningskedjan. Utsläppen av CO2 för framställning av etanol är 

omfattande. Dessutom tog alkoholen slut under pandemin vilket medförde enorma merkostnader för de som 

valt att vara beroende av alkohol för hygien när man fick handla på dagspriser som var mångfalt de normala 

inköpspriserna. Vi som erbjuder alkoholfria produkter med bättre effekt än etanol blir förvånande när en 

upphandling baseras på en substans och inte ett syfte. Detta speciellt när ni presenterar er 

hållbarhetsfilosofi och vi erbjuder ett alternativ som passar in på detta men exkluderas enligt ovan.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-10  14:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Offererade varor måste uppfylla de krav som ställts på respektive vara i bilaga Varukorg samt i kapitel 

4 Kravspecifikation, således accepteras inte alternativa varor. Krav gällande hand- och 

ytdesinfektionsmedel kvarstår. Se även kapitel 3 Prövning och utvärdering av anbud samt bilaga 

Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 6

Dold

2021-03-10  15:35

Vad är det för typ av andningsskydd ni söker?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-11  08:47

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se position 1-4 i bilaga Varukorg.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 7

Dold

2021-03-09  15:08

I avsnitten 6.9.2.3 Webbshop och 7.14.4 Webbshop anger ni följande  "Webbshop ska enbart innehålla 

avtalat sortiment och avtalade nettopriser".  

Leverantörer eller kunder har då ingen möjlighet att skapa separata webbshop för enbart ett avtal. 

Avsnittet 6.7.1 Rutiner för uppdatering och redovisning av Varor säger dock att Varor som omfattas av 

Ramavtalet märks och kan urskiljas i Ramavtalsleverantörens system. Detta är hanterbart för leverantörer 

och avropsberättigade. Möjlighet finns att färgmarkera avtalsprodukter i kundernas Punchout. Det går även 

att klicka på katalogen som är namngett med rätt avtalsnummer/avtalsnamn där avtalsartiklar finns 

presenterade. Övrigt sortiment finns tillgängligt att köpa då dessa ingår i andra avtal med kunderna. 

Kan detta accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-11  10:50

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Med första punkten i avsnitt 6.7.1 avses att Ramavtalsleverantören ska koda de varor som ingår i 

ramavtalet i sitt interna affärssystem. Detta är en förutsättning för att rätt information ska visas i den 

ramavtalsspecifika webbshopen.

Kravet på ramavtalsspecifik webbshop i avsnitten 6.9.2.3 och 7.14.4 kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 8

Dold

2021-03-09  13:39

Om en anbudsgivare har varit i rekonstruktion vid ett tidigare tillfälle ska detta då anges i anbudet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-11  14:38

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Är företagsrekonstruktionen avslutad och företaget inte är satt i konkurs räcker det om kraven i 

avsnitt 5.6.2 Ekonomisk och finansiell ställning är uppfyllda. I övrigt se avsnitt 5.4.3 

Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter, allvarligt fel i yrkesutövning m.m.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 9

Dold

2021-03-09  10:33

Gällande Bilaga Varukorg:

Vi saknar uppskattad förbrukning på respektive position. Detta för att kunna göra ett bättre anbud och 

planera lagerhållning.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-11  14:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Den procentuella fördelningen mellan positionerna i bilaga Varukorg är en uppskattning av framtida 

behov och visar vilka varutyper som beräknas efterfrågas mer under pågående pandemi. 

Kammarkollegiet vill dock framhålla att det under rådande omständigheter är svårt att ge en exakt bild 

av hur efterfrågan kommer att se ut framöver.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 10

Dold

2021-03-09  14:23

Finns det någon datahistorik på ariktellnivå som visar periodeserat historiskt behov?

Utan detta går det inte att beräkna vilket behov, i  in och utflöden som krävs.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-11  14:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 9.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 11

Dold

2021-03-11  11:03

Ska punch-out integrationer kunna sättas upp eller har satts upp enligt krav 7.14.5? 

I 7.14.4 står det "Användare hos Avropsberättigad ska kunna logga in direkt i webbshop eller via 

Avropsberättigads

e-handelssystem, s.k. punch-out," I själva verket menar ni i så fall "och" och inte "eller" i så fall?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-12  11:35

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Krav i 7.14.4 avseende webbshop är generellt oavsett om myndigheten väljer att den ska nås via 

e-handelssystem (dvs. via punch-out) eller inte. 

Myndigheter som inte vill tillämpa e-handel för avrop från detta ramavtal ska kunna få individuella 

konton direkt i ramavtalsleverantörernas webbshopar. Kravet är formulerat som att myndigheten 

väljer ett av alternativen för resp. ramavtalsleverantör.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 12

Dold

2021-03-11  08:56

Pos 23. För att inte begränsa tillgång och för att möjliggöra för fler leverantörer att lämna anbud ser vi gärna 

200st/fp som minsta orderkvantitet vid avrop, accepterar ni detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-12  15:16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 23 i bilaga Varukorg ändras 

minsta orderkvantitet vid avrop från 150 till 200 st. Ändringen görs i cell J28.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 13

Dold

2021-03-16  10:32

Finns upphandlingsunderlaget och i synnerhet produktspecifikationer tillgängligt på engelska?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  13:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 14

Dold

2021-03-16  08:28

Punkt 5.6.2.1

Är det rätt tolkat att anbudsgivaren inte behöver skicka med kreditupplysning utan att detta sköts av 

Kammarkollegiet och att Ni, i de fall det krävs, på anmodan begär kompletterande dokument av 

anbudsgivaren?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  13:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, det är rätt tolkat.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 15

Dold

2021-03-15  14:29

Godkänns alla storlekar i anbudsgivarens sortiment även för position 43 i upphandlingen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Storleken på position 43 avseende hårnät ska vara så kallad ”one size” enligt kolumn G i bilaga 

Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 16

Dold

2021-03-16  08:07

Med anledning av 5.2, anser ni att anlitande av en transportör av gods är att betrakta som åberopande av 

annat företags kapacitet? 

Vi är medvetna om att ni anser att transportör ej anses vara underleverantör, men åberopande av annat 

företags kapacitet är inte nödvändigtvis samma sak, därav frågan.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  15:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Endast företag som används för att styrka ekonomisk och finansiell ställning betraktas som 

åberopade företag.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 17

Dold

2021-03-16  08:12

Under punkt 3.3 skriver ni att anbudsgivare ska ange länk till offererade produkter i varukorgen. Denna länk 

skall gå till anbudsgivarens webbutik. 

I de fall vi offererar en produkt som är helt ny kan den emellertid inte ha hunnit uppdateras i vår webbutik i 

tid för anbudsutvärdering, men som givetvis kommer att finnas tillgänglig från avtalsstart. I dessa fall 

föreslår vi att anbudsgivare ska skicka in produktblad tillsammans med sitt anbud för att på så vis ge er 

underlag för kontroll, alternativt att ni begär in dessa på begäran. På så vis har anbudsgivare möjligheten 

att offerera nya produkter som kommit ut på marknaden. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  15:48

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, det går bra att bifoga ett produktblad till anbudet. I avsnitt 3.3 ”Kontroll av offererade varor” 

framgår att offererade varor bör kunna hittas genom sökning på angiven länk och artikelnummer i 

anbudsgivarens webbutik. I de fall Kammarkollegiet inte hittar offererad vara, eller om informationen i 

länken är ofullständig, kan ytterligare information komma att begäras in från anbudsgivaren.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 18

Dold

2021-03-16  10:03

Avseende position 44 och 45 så antar vi att ni menar EN 1500 och inte EN 1580, då 1580 är en standard 

som är applicerbar på skruvar etc.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  15:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, det är EN 1500 som Kammarkollegiet menar. Kravet på positionerna 44 och 45 i bilaga Varukorg 

kolumn F som rör EN 1580 ändras till EN 1500.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 19

Dold

2021-03-16  10:04

Avseende position 46, 47 och 48 tror vi att ni fått med en 1a för mycket i EN 11276 då detta är en standard 

som inte existerar. Vänligen förtydliga att det är EN 1276 som åsyftas?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-16  15:57

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, det är EN 1276 som åsyftas. Kravet på positionerna 46, 47 och 48 i bilaga Varukorg kolumn F som 

rör EN 11276 ändras till EN 1276.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 20

Dold

2021-03-11  13:52

Två frågor kopplade till leveranstiden: 

1. Låt oss säga att en leverantör inte kan leverera inom 3 dagar på grund av att beställningar skett i sådan 

omfattning att lagret är slut. Måste leverantören vänta en månad innan detta kan uppdateras då? Finns det 

i så fall ett tak för ggr/månad som en leverantör får tacka nej till avrop? 

2. När anbudsgivare lämnar in anbud är inte anbudstid möjligt att uppge. Ska således alla produkter vi 

lämnar in nu, tolkas kunna levereras inom 3 dagar? Detta kan bli svårt i och med att marknaden är lite 

speciell i dessa tider.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:03

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1. Ja, ramavtalsleverantören kan behöva vänta upp till en månad innan informationen om 

leveransstatus kan uppdateras. Något tak för hur många gånger per månad som en 

ramavtalsleverantör får tacka nej till avrop finns inte. Notera dock att om ramavtalsleverantören 

systematiskt avböjer avrop ses detta som ett väsentligt avtalsbrott, se avsnitt 6.19.1 Avtalsbrott och 

rättelse. 

2. Anbuden ska omfatta varor som ramavtalsleverantörerna kommer kunna leverera från avtalsstart. 

Tilldelade ramavtalsleverantörer inkommer efter tilldelning med uppgift om aktuell leveranstid för 

offererade varor. Leveranstiden kan vara tre arbetsdagar eller längre, se avsnitt 7.16.2 Leveranstid.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 21

Dold

2021-03-16  08:54

Är det rätt tolkat att anbudsgivare kan välja på antingen bifoga ESPD eller svara på egenförsäkran via 

Tendsign?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Tendsign har integrerat ESPD-systemet i upphandlingsverktyget. Det innebär att ESPD 

(egenförsäkran) lämnas genom att anbudsgivaren besvarar frågorna i kapitel 5 ”Uteslutning och 

kvalificering av anbudsgivare” online, liksom övriga krav. Se avsnitt 5.1 Inledning.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 22

Dold

2021-03-12  08:23

Det är ett krav att fylla i ESPD antar vi?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, se även svar på fråga 21.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 23

Dold

2021-03-14  13:49

Ni säger i "3.2 Bilaga varukorg" att enbart leverantörer som kan ge anbud i minst 38 positioner inte ska 

förkastas. Anser ni inte det vara diskriminerande? Vad är skälet till att ni just valt 38 av 48 positioner (79%) 

och inte 15 (30%)? Genom att göra en mappning av leverantörer i Sverige som kan uppfylla det kravet blir 

det bara ett fåtal kvar som kan inge anbud. Ytterligare har ni skapat ett verktyg som gör att ni kan styra 

bort anbud från mindre företag. Anser ni fortfarande att det inte är diskriminerande och borde ändras till 15 

positioner? Vill man ha som ni säger "ett öppet förfarande enligt LOU" borde ni ju inte konkurrensbegränsa 

och diskriminera företag. Ytterligare begränsar det myndigheternas efterlevnad av att välja produkter som 

är hållbara men det är kanske bara en teoretisk ytfinish.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsområdet personlig skyddsutrustning har lyfts ur den kommande upphandlingen av hygien- och 

städprodukter då det finns ett brådskande behov. Kammarkollegiet har övervägt om upphandlingen 

kan delas upp i ytterligare delar men gjort bedömningen att detta skulle medföra att avropen 

kompliceras i onödan och att anskaffningarna skulle riskera att försenas. Se avsnitt 2.3 

Upphandlingens anbudsområde.

Vänligen notera att anbudsgivare har möjlighet att använda sig av underleverantörer för att uppfylla 

kraven på antalet offererade varor i bilaga Varukorg.  Det är även möjligt för en grupp av leverantörer 

att lämna ett gemensamt anbud (konsortium).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 24

Dold

2021-03-17  10:18

POS 3

Vår artikel är förpackade om 30 st, detta för att dra ner styckpriset och öka tillgången. Klarar i övrigt era 

krav. Är detta godkänt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 3 i bilaga Varukorg ändras minsta 

orderkvantitet vid avrop från 10 till 30 st. Ändringen görs i cell J8.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 25

Dold

2021-03-17  10:59

Pos 18 Ärmskydd - EN ISO 374-5:2016 - detta är standarden "Skyddshandskar mot kemikalier och 

mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)" såleda 

en standard för handskar.Ska kravet revideras till EN 14126:2004 ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kravet på position 18 i bilaga Varukorg kolumn F som rör EN ISO 374-5:2016 ändras till EN 
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14126:2004. Ändringen görs i cell F23.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 26

Dold

2021-03-17  11:01

Pos 42: OP mössor levereras ej sterila, vänligen ändra kravet till osteril.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 42 i bilaga Varukorg tas ordet 

”steril” bort. Ändringen görs i cell D47.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 27

Dold

2021-03-17  14:38

POS 24

Vår artikel har bomullsflockning på insidan och är 0,38 mm i tjocklek (vilket är tjockare än kravspec). Klarar i 

övrigt krav. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 28

Dold

2021-03-16  15:21

Gällande kravställning på ISO 9001 och ISO 14001 önskar vi att ni förlänger tidsfristen för att inkomma med 

dessa till beräknad avtalsstart 2021-05-12 i syfte att inte minska konkurrensen. 

Föreslår en formulering där certifikat skall inkomma senast vid avtalsstart som ett kontraktsvillkor, istället för 

ett kvalificeringskrav. Då ni i upphandlingen söker 8 avtalsleverantörer under en fortsatt pressad 

marknadsbild, hade detta möjliggjort en större konkurrensutsättning.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 29

Dold

2021-03-16  13:38

Gällande punkt 5.6.3 Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder. Det framgår att om anbudsgivaren inte 

är certifierad enligt ISO 9001/14001 ska anbudsgivaren bifoga ett likvärdigt miljö/kvalitetsledningssystem 

som är certifierat av ackrediterat organ. Vårt företag befinner sig i en certifieringsprocess för närvarande. 

Skulle det fungera att lämna in certifikat efter sista anbudsdag? Företaget har formulerade miljö- och 

kvalitetspolicy som utvärderas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren har möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga bevis på miljöledningssystem och 

kvalitetsledningssystem. För anbudsgivare som inte bifogar bevis med anbudet kommer 

Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument efter sista anbudsdag. De 

kompletterande dokumenten ska då tillhandahållas utan dröjsmål, se avsnitt 5.6.3.1 

Kvalitetssäkringsstandarder, och 5.6.3.2 Miljöledningsstandarder.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 30

Dold

2021-03-18  10:21

Följande fråga ställdes den 16/3 - vi önskar svar på denna

Gällande kravställning på ISO 9001 och ISO 14001 önskar vi att ni förlänger tidsfristen för att inkomma med 

dessa till beräknad avtalsstart 2021-05-12 i syfte att inte minska konkurrensen. Föreslår en formulering där 

certifikat skall inkomma senast vid avtalsstart som ett kontraktsvillkor, istället för ett kvalificeringskrav.  Då ni 

i upphandlingen söker 8 avtalsleverantörer under en fortsatt pressad marknadsbild, hade detta möjliggjort 

en större konkurrensutsättning.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-18  10:29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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Svar på fråga 28

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 31

Dold

2021-03-12  18:39

I upphandlingen framgår följande:

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument bifoga antingen

1. gällande certifikat för ISO 9001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), eller

2. ett likvärdigt kvalitetsledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i något annat land inom

EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på kvalitetsledningssystem.

och även

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument bifoga gällande

antingen

1. certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), alternativt en gällande EMASregistrering,

eller

2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i något annat land inom

EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på miljöledningssystem.

Vårt företag är för närvarande inne i en process att bli certifierade enligt ovan önskemål men kan komma att 

ha svårt att vara helt färdiga med giltliga certifikat att presentera i samband med datum för 

anbudsinlämning. Vår fråga är därför om ni accepterar att vi istället för kompletta certfikat vid 

anbudsinlämning istället kan visa preliminära dokument från certifierat organ som styrker att vi kommer att 

ha certfikaten i ordning i samband med datumet för avtalsstart dvs 2021-05-12 istället för sista anbudsdag 

2021-04-07.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:37

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kraven avseende certifiering ska vara uppfyllda vid sista anbudsdag. Anbudsgivaren har möjlighet 

att tillsammans med anbudet bifoga bevis på kvalitets- och miljöledningssystem. För anbudsgivare 

som inte bifogar bevis med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som 

kompletterande dokument.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 32

Dold

2021-03-16  08:05

Är det möjligt att ange referensartiklar på samtliga positioner i varukorgen? 

Inte för att anbudsgivare skall svara med exakta samma produkter, utan mest för att veta vad ni kikat på för 

att hitta jämförbara artiklar. Som ett hjälpmedel, helt enkelt.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 33

Dold

2021-03-17  10:58

Pos 9 Förkläde - Kravbilden går inte att uppfylla då det ställs krav på i) Polyeten samt ii) 100% förnybar 

råvara samt iii) EN 13432. Om ni önskar ett biologiskt nedbrytbart förkläde stryk kravet på i) polyeten samt 

revidera ii) från 100% förnybar råvara till ">70% förnybar råvara"

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet på position 9 i bilaga Varukorg cell D14 ändras från 100 % till 70 % och kravet i cell F14 på EN 

13432 tas bort.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 34

Dold

2021-03-17  14:56

I 4.4.1 undrar vi om kravet är att man uppfyller FTI:s sorterings rekommendationer?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:48

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, anbudsgivaren ska sträva efter att samtliga förpackningar av plast, kartong/papper och metall är 
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märkta med sorteringsanvisningar enligt FTI:s rekommendationer.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 35

Dold

2021-03-18  11:32

POS 9

På denna position är ett krav ställt om 100 % förnybar råvara. 

Enligt tillverkare vi pratat med är det förvisso möjligt rent teoretiskt att göra ett förkläde som är gjort av 100 

% förnybara råvara, men den skulle inte hålla ihop utan trasa sönder. Man måste blanda i 

plasticeringsmedel för att få fram önskade egenskaper som gör att förklädet blir solitt. 

Vi föreslår att förklädet minst måste innehålla 70 % förnybart råvara, det är en branschstandard som många 

tillverkare klarar av. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:50

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 33

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 36

Dold

2021-03-18  11:46

POS 42

För att få ner styckpriset har vi en förpackning som rymmer 200 st. Klarar i övrigt alla era krav. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:52

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 42 i bilaga Varukorg ändras 

minsta orderkvantitet vid avrop från 150 till 200 st. Ändringen görs i cell J47.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 37

Dold

2021-03-19  09:47

Pos 15 Kan en minsta orderkvantitet vid avrop på 50 st accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:53

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 38

Dold

2021-03-19  09:48

Pos 35 Kan en minsta orderkvantitet vid avrop på 10 st accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:54

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 39

Dold

2021-03-19  09:48

Pos 46 Godtar ni alkoholhalt 72-75%?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 40

Dold

2021-03-19  10:46

Fråga om Minsta orderkvantitet kolumn J i Bilaga Varukorg: Där står det en förklaring "Det ska vara möjligt 

att beställa det angivna antalet enheter eller färre enheter".

I Bilaga Utkast Uträkningsmall kolumn E, Krav på minsta orderkvantitet vid Avrop  samt kolumn G Antal 

enheter står det "Får ej understiga minsta orderkvantitet. 

Är dessa celler länkade? Vi förstår det som att det "får" vara mindre förpackningar än det ni har angivit i 

Bilaga Varukorg, men det står att det inte får understiga minsta orderkvantitet i Bilaga Uträkningsmall. Eller 

kommer ni att bygga Uträkningsmallen, kolumn E, utifrån leverantörernas förpackningsstorlekar?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:56

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet i bilaga Varukorg är riktat till anbudsgivare medan bilaga Utkast Uträkningsmall ska användas 

av Avropsberättigade. 

Texten ”får understiga minsta orderkvantitet” i bilaga Utkast Uträkningsmall har som syfte att det inte 

ska gå att styra avropet till ramavtalsleverantör som har mindre förpackningar än ställt krav i bilaga 

Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 41

Dold

2021-03-19  10:57

Position 47 och 48. Förtydligande önskas om produkten ska innehålla rengörande effekt eftersom det inte 

anges att produkten är avsedd för synligt rena ytor.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  13:53

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Varorna på position 47 och 48 ska kunna desinficera ytor som exempelvis undersökningsbritsar, 

bänkar och bord.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 42

Dold

2021-03-19  10:58

Position 47-48; Krav på varan 45 volymprocent alkohol.

Förtydligande önskas om vilken alkohol som efterfrågas? Etanol eller 2-propanol?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  13:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Något krav avseende typ av alkohol är inte specificerat.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 43

Dold

2021-03-19  10:58

Position 44-48. Tillämpliga standarder. Förtydligande önskas om hur standarduppfyllelse ska verifieras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  13:56

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.1.2 Verifikat

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 44

Dold

2021-03-19  11:00

POS 40

Vår artikel ligger om 500 st per förpackning, detta för att kunna dra ner styckpriset. 

Är detta godkänt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  13:58

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 45

Dold

2021-03-22  08:12
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Pos 32, hörselproppar. Kan en förpackning på 300 par accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  14:06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 46

Dold

2021-03-19  14:48

Gällande svar på fråga 4. Det finns inga förkläden i 100% förnybart material på marknaden.

Vanligtvis görs produkter i bioplast i minst 70% förnybart material, resten i fossila material. Finns ingen 

tillverkare som garanterar 100%.

Kan 70% accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  14:35

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 33

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 47

Dold

2021-03-22  13:46

POS 9

Är det rätt tolkat att kravet är att produkten skall bestå av minst 70 % förnybar råvara?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  14:37

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, se svar på fråga 33.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 48

Dold

2021-03-22  09:48

Pos 10 Förkläde 800x1200-1250mm, 0,019-0,025mm. De produkter som idag finns på marknaden med 

denna tjocklek uppfyller inte EN 14126:2004.

Om ni i denna upphandling också behöver ett förkläde för generellt "stänkskydd" och inte för kritiska 

applikationer som t.ex. vård utav Covidpatienter, kan ni ta bort kravet på EN 14126:2004?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:37

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Krav avseende EN 14126:2004 på position 10 i bilaga Varukorg i cell F15 tas bort.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 49

Dold

2021-03-22  09:48

Pos 12. Förkläde laminat i 2 lager. Den produkt som idag finns på marknaden är en MDD produkt (ej PPE) och 

uppfyller inte  EN 14126:2004(EN14605). Kan ni revidera kravet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Krav avseende EN 14126:2004 på position 12 i bilaga Varukorg i cell F17 tas bort.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 50

Dold

2021-03-22  09:49

Pos 13 Förkläde 980x1200mm 0,03mm tjock med ärm och hål för tumme - kravet på tjocklek är för tunt 

(0,03mm) för att vi ska kunna erbjuda en produkt. Kan ni revidera kravet till 0,03-0,04mm?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. Krav avseende tjocklek för position 13 ändras 

från ”0,03 mm” till ”0,03-0,04 mm” i cell G18.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 51

Dold

2021-03-22  11:40

Pos 40, skoskydd. Här efterfrågas ett skoskydd som består av delvis återvunnet material. Skulle ett 

skoskydd gjort av förnybart material(bioplast) kunna accepteras? Produkt är i övrigt likvärdigt efterfrågad 

artikel.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:42

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 40 cell D45. Kravet på att varan 

ska ”innehålla minst 40 % återvunnet material” ändras till att varan ska ”innehålla minst 40 % 

återvunnet material alternativt vara tillverkat av förnybart material (bioplast)”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 52

Dold

2021-03-22  11:38

Pos 39, skoskydd. Kan en förpackning om 110 styck accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 39 cell J44 avseende minsta 

orderkvantitet vid avrop från ”100” till ”110”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 53

Dold

2021-03-22  16:11

Position 33:

Godkänner ni en förpackning om 500 par?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:46

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Krav på minsta orderkvantitet på 200 par kvarstår. Under ramavtalsperioden har 

ramavtalsleverantören dock möjlighet att erbjuda större förpackningar ifall Avropsberättigad 

efterfrågar detta.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 54

Dold

2021-03-22  15:55

Position 4:

Godkänner ni en förpackning om 20st?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  14:48

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 55

Dold

2021-03-18  08:41

POS 44, 45, 46, 47 & 48

På dessa positioner är det angivet att produkterna skall inneha CE-märkning. Enligt vår kunskap finns det 

ingen handdesinfektion eller ytdesinfektion på marknaden som har detta, främst eftersom det inte är 

tillämpbart på flytande vätskor. 

Denna typ av märkning används på i första hand "fysiska" produkter, såsom maskiner, byggprodukter, 

leksaker men också relevanta produkter som till exempel munskydd, andningsskydd etc. 

Om ert krav är riktigt önskar vi att ni hänvisar till produkter som faktiskt har denna märkning, i annat fall att 

stryka kravet då det inte är tillämpbart på positioner. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet avseende CE-märkning utgår för positionerna 44, 45, 46, 47 och 48 i bilaga Varukorg (cell 

E49-E53).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 56

Dold

2021-03-19  10:03
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Ni skriver i varukorgen att handdesinfektion ska var CE märkt men den har ju som användningsområde för 

händer ej medicinteknik. Förklara gärna varför?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 57

Dold

2021-03-19  13:01

Position 44 och 45; Kravet på CE-märkning av vara.

Enligt Bilaga Varukorg ska positionerna 44 och 45 vara CE-märkta. CE-märkning är inte tillämplig för 

handdesinfektion då CE-märkning är ämnad för medicinteknisk utrustning. Vänligen ta bort kravet om 

CE-märkning på position 44-45.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 58

Dold

2021-03-17  11:31

Krav 4.3.3.4. I detta krav skriver ni ”Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av 

offererad acceleratorfri engångshandske i nitril”. Vilka positioner ska vara acceleratorfria? Generellt 

innehåller de flesta nitrilhandskar på marknaden acceleratorer så kravet kan omöjligt gälla samtliga 

nitrilhandskar som ni efterfrågar.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-22  12:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nedanstående krav avseende acceleratorer i avsnitt 4.3.3.4 ”Begränsning av ftalater (vinylhandske) 

och acceleratorer (nitrilhandske)” gäller enbart för position 23 och utgår för positionerna 22, 24, 25 

och 26 i bilaga Varukorg.

”Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av offererad acceleratorfri 

engångshandske i nitril: Acceleratorer eller komponenter som är kända för att kunna bilda 

acceleratorer, till exempel tiuramer, ditiokarbamater, tiazoler, se bilaga "Kemikalier och allergen vid 

tillverkning av engångshandske".”

Vidare tas kravet ”tunn” bort för position 23 i bilaga Varukorg, se cell D28.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 59

Dold

2021-03-19  13:06

Position 47 och 48; I underlaget om avropsberättigade nämns enbart avropande enheter som befinner sig 

utanför sjukvårdssektorn. Det är därför inte relevant att ställa krav om CE-märkning på position 47 och 48 

då detta enbart är relevant för medicinteknisk utrustning inom sjukvården. Vänligen ta bort kravet om 

CE-märkning för positionerna 47 och 48.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 60

Dold

2021-03-19  16:46

Med tanke på alla justeringar i varukorgen som gjorts samt att den är låst ber vi er lägga upp en 

uppdaterad Varukorg där ni markerar vad som ändrats, förslagsvis i röd text.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det kommer att komma en ny version i början av vecka 13, men notera att det även går bra att fylla i 

och bifoga den första versionen till anbudet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 61

Dold

2021-03-22  09:49
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Pos 13 Förkläde 980x1200mm 0,03mm tjock med ärm och hål för tumme. Dessa skyddrockar distribueras inte 

i förpackningar som har så lågt minsta orderkantitet vid avrop som 20st. Kan ni revidera till 60st för att vi ska 

kunna erbjuda en produkt som passar krav på förpackning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 62

Dold

2021-03-23  08:38

Pos 13, förkläde. Vanlig förpackningsstorlek för förkläden är 50-60st. Här efterfrågas endast 20st.

Kan en fp på 60st accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 61.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 63

Dold

2021-03-23  08:36

Pos 11, förkläde. Kan mått och tjocklek utökas för att främja konkurrensen?

Kan t ex ett förkläde mellan 1200-1300mm och 30my accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 64

Dold

2021-03-23  09:46

Pos 12, förkläde av laminat. Denna typ av förkläde klarar inte EN 14126, vänligen korrigera så att 

efterfrågad produkt kan offereras.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 49.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 65

Dold

2021-03-23  11:21

Följdfråga till Svar Fråga 2: 

"Alla avropsberättigade har möjlighet att använda Kammarkollegiets ramavtal. Enligt förordning (1998:796) 

om statlig inköpssamordning får myndigheter upphandla egna avtal om de sammantaget finner att de är 

bättre. Kammarkollegiet ska i sådana fall underrättas om skälen till detta. Detta ramavtal ersätter således 

inte redan befintliga ramavtal."

När det beträffar e-commerce-lösning på detta ovan: Vad händer om man redan har ett avtal för 

skyddsutrustning implementerat i e-commerce-systemen för några av de myndigheter som är 

avropsberättigade, om termerna i priser eller andra avgifter skulle skilja sig mellan ett befintligt avtal och det 

nya? Kan ni förklara hur ni har tänkt kring detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:22

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet tillhandahåller ramavtal som kan användas av statliga myndigheter. Hur dessa 

myndigheter väljer att hantera sina egna eventuella avtal är inget som Kammarkollegiet kan råda 

över.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 66

Dold

2021-03-23  12:02

Vilken paragraf gäller gällande ersättning av varor? 

6.7.3 Ersättning av Varor eller 7.16.5 Ersättningsvara om avropad Vara inte kan levereras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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Båda avsnitten reglerar ersättning av vara men vid olika situationer.

Avsnitt 6.7.3 reglerar situationen där ramavtalsleverantören önskar ersätta en befintlig vara i 

ramavtalet med en likvärdig vara. Detta sker efter Kammarkollegiets godkännande.

Avsnitt 7.16.5 reglerar situationen där avropad (beställd) vara inte kan levereras av 

ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören har då möjlighet, efter överenskommelse med 

Avropsberättigad, att erbjuda en ersättningsvara.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 67

Dold

2021-03-23  14:01

Handdesinfektion kan ej CE-märkas enligt förordningens definition av CE-märkning av personlig 

skyddsutrustning:

1. utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera 

risker för hälsa eller säkerhet,

2. utbytbara komponenter i sådan utrustning som avses i led a, vilka är väsentliga för en skyddande 

funktion,

3. fastsättningsanordningar för sådan utrustning som avses i led a vilka inte hålls eller bärs av en person, 

vilka utformats för att fästa skyddsutrustningen till en extern anordning eller till en säker förankringspunkt, 

vilka inte är utformade för att vara permanent fästa och vilka inte kräver något fastsättningsarbete innan de 

används. Kommer kravet att tas bort?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 68

Dold

2021-03-23  16:20

Position 43. Operationsmössa och hårnät: 

Godkänner ni en förpackning om 1000 st istället för 200st?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-23  17:26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 69

Dold

2021-03-19  13:03

Position 44

Kravet på varan är att den ska vara effektiv mot bakterier, svamp, mögel och virus. Tillämplig standard EN 

1580 (korrigerad till EN 1500), EN 14476.

Så som kravet är skrivet stämmer det inte överens med ramverket för desinfektion EN 14885. Det saknas 

lämplig standard för svamp och mögel. Vidare är kravet ställt att hela den virucidala standarden EN 14476 

ska vara uppfylld vilket inkluderar adenovirus, murine norovirus och poliovirus

Enligt ramverket för standarder inom desinfektion, EN 14885, ska en handdesinfektion som minimumkrav 

uppfylla EN 1500 (baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt 

krävs). Som tillägg finns virucidala krav som till exempel minimumkrav om höljeförsedda virus.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 1500 

(baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt krävs). Gällande 

krav om virus effektivitet bör EN 14476 ändras till limited virucidal efficacy enligt EN 14476 med 

målorganismerna adenovirus och murine norovirus som ingår i standarden. Genom virucidal effekt med 

limited virucidal efficacy enligt EN 14476 har produkten effekt mot adenovirus och murine norovirus 

(vinterkräksjuka) samt höljeförsedda virus som till exempel coronavirus och influensavirus.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på positionerna 44 - 48 i cellerna F49-53. 

Hänvisningen till tillämpliga standarder utgår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 70

Dold

2021-03-19  13:04

Position 45

Kravet på varan är att den ska vara effektiv mot bakterier, jästsvamp och olika virus, till exempel 

influensavirus. Tillämplig standard EN 1580 (korrigerad till EN 1500), EN 14476.

Så som kravet är skrivet stämmer det inte överens med ramverket för desinfektion EN 14885. Det saknas 
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lämplig standard för jästsvamp. Vidare är kravet ställt att hela den virucidala standarden EN 14476 ska vara 

uppfylld vilket inkluderar adenovirus, murine norovirus och poliovirus

Enligt ramverket för standarder inom desinfektion, EN 14885, ska en handdesinfektion som minimumkrav 

uppfylla EN 1500 (baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt 

krävs). Som tillägg finns virucidala krav som till exempel minimumkrav om höljeförsedda virus.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 1500 

(baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt krävs). Gällande 

krav om virus effektivitet bör EN 14476 ändras till limited virucidal efficacy enligt EN 14476 med 

målorganismerna adenovirus och murine norovirus som ingår i standarden. Genom virucidal effekt med 

limited virucidal efficacy enligt EN 14476 har produkten effekt mot adenovirus och murine norovirus 

(vinterkräksjuka) samt höljeförsedda virus som till exempel coronavirus och influensavirus.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 71

Dold

2021-03-19  13:07

Position 46

Krav på varan är att den ska vara mot bakterier, svamp olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C. 

Tillämplig standard EN 11276 (korrigerad till 1276), EN 1650 och 13697.

Så som kravet är skrivet stämmer det inte överens med ramverket för desinfektion EN 14885. Vidare finns 

där inget krav om att den virucidala standarden EN 14476 ska vara uppfylld då produkten ska vara effektiv 

mot virus.

Enligt ramverket för standarder inom desinfektion, EN 14885, ska en ytdesinfektion som minimumkrav 

uppfylla EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (endast jästicidal effekt krävs). Som tillägg finns 

virucidala krav som till exempel minimumkrav om höljeförsedda virus.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 13727 

(baktericidal effekt) och EN 13624 (endast jästicidal effekt krävs). Gällande krav om virus effektivitet bör EN 

14476 ändras till limited virucidal efficacy enligt EN 14476 med målorganismerna adenovirus och murine 

norovirus som ingår i standarden. Genom virucidal effekt med limited virucidal efficacy enligt EN 14476 har 

produkten effekt mot adenovirus och murine norovirus (vinterkräksjuka) samt höljeförsedda virus som till 

exempel coronavirus och influensavirus.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:46

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 72

Dold

2021-03-19  13:07

Position 47 och 48

Krav på varan är att den ska vara mot bakterier, svamp olika typer av virus inklusive coronavirus samt HIV, 

Hepatit B och C. Tillämplig standard EN 11276 (korrigerad till 1276), EN 1650 och 13697.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 13727 

(baktericidal effekt) och EN 13624 (endast jästicidal effekt krävs). Gällande krav om virus effektivitet bör EN 

14476 ändras till effekt på höljeförsedda virus (vaccina virus) vilket ger effekt på virus som till exempel 

coronavirus och influensavirus.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:47

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 73

Dold

2021-03-22  15:21

Pos 46-48, Ytdesinfektion. Här efterfrågas produkter med bl a EN1276 och EN1650. Dessa avser framförallt 

användning inom livsmedelssektorn. Om produkterna du offererar har en EN-standard mot sjukvård; 

EN13727 och EN13624, som är snarlika men tuffare, kan dessa då accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:49

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69.

Sida 31 av 54Utskrivet: 2021-05-28  09:22



Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 74

Dold

2021-03-22  13:25

Pos 1 Andningsmask FFP1 är på väg att försvinna från marknaden, då den ger ett sämre skydd är den inte 

att rekommendera, vänligen stryk positionen

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:51

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Positionen kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 75

Dold

2021-03-18  09:14

POS 19

Det ser lite konstigt ut gällande standarderna ni kräver av produkten på denna position: 

EN 388, 2121 EN 511, 020 

Det ser ut som att något/några kommatecken hamnat i vägen och raderat några bokstäver. 

Kan det vara nedanstående standarder ni menar (som är branschstandarder)?

EN 420

EN 388

EN 511

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:53

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 19 i bilaga Varukorg ändras ”EN 

388, 2121 EN 511, 020” till ”EN 388, EN 511, EN 420”. Ändringen görs i cell F24.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 76

Dold

2021-03-23  09:44

Pos 19, montagehandske. Här finns bl a krav på EN388 2121, vilket ger en väldigt hög rivstyrka.

Kan en handske som klarar EN388 2112 godkännas för att öppna upp konkurrens och som räcker för att 

klara de allra flesta momenten som kräver montagehandskar av denna variant?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  12:54

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, se svar på fråga 75.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 77

Dold

2021-03-23  15:55

Pos 19. Handskar. Vara som i övrigt klarar era krav men finns som förpackade i set om 12 styck. Godkänner 

ni  förpackning om 12?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  13:59

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 78

Dold

2021-03-23  07:32

Position 37:

Vad menar ni med Huvudställning med PC-visir NHS-3.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 37 cell D42. Kravet ”Huvudställning 

med PC-visir NHS-3” ändras till ”Huvudställning med PC-visir”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 79

Dold

2021-03-23  10:41

POS 37

Vår artikel har ett justerbart huvudband, detta för att det bättre skall passa runt nacken. Klarar i övrigt era 

krav. 

Godkänns detta?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 37 cell D42. Kravet ändras från 

”Huvudställningen med resårband i nacken och vaddering i pannan” till ”Huvudställningen med 

resårband, alternativt annat justerbart band, i nacken och vaddering i pannan”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 80

Dold

2021-03-23  18:12

Pia 38 visir, 

1. Avses flergångsvisir?

2. måste det vara med skum, det har framkommit att skum kan vara svårt att rengöra?

3. Godtas det tillfälliga godkännandet av arbetsmiljöverket?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1. Engångsvisir eller flergångsvisir är OK.

2. Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 38 cell D43. Kravet ändras från 

”Elastiskt pannband med skum” till ”Elastiskt 

    pannband med skum eller annat material som ger motsvarande komfort”.

3. Tillfälligt godkännande av Arbetsmiljöverket godtas ej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 81

Dold

2021-03-23  07:38

Position 33

För att öppna upp för fler alternativa leverantörer, accepteras en förpackning om 250st?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Minsta orderkvantitet på öronproppar på position 32 och 33 ändras från 200 till 250. Ändringarna görs 

i cellerna J37 samt J38 i bilaga Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 82

Dold

2021-03-23  16:13

Position 33. Hörselproppar. Vara som klarar era krav men är förpackad i box om 250 st istället för 200 st. 

Godkänner ni 250 st?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 81

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 83

Dold

2021-03-23  16:12

Position 32 Hörselproppar. För att förbättra priset per styck är denna förpackad i förpackning om 500 men 

klarar annars era krav. Kan ni godkänna 500 st istället för 200 st som max förpackningsstorlek?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:09

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet har justerats till 250, se svar på fråga 81. Detta krav kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 84

Dold

2021-03-23  10:01

POS 2

Vår artikel ligger 20 st per förpackning, detta för att dra ner styckpriset. Klarar i övrigt era krav. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 85

Dold

2021-03-23  11:15

POS 28

Här är ett krav ställt om att produkten skall ha en PU-belagd insida. Vi har pratat med några av de största 

tillverkarna i branschen och de har ej detta. Vad vi vet är det endast sittande leverantör som innehar detta 

på sina EMV-varor. 

För att inte riskera att lida av bristande konkurrens föreslår vi att ni stryker detta krav, alternativt att ni 

hänvisar till produkt som ej är EMV så att alla anbudsgivare får likvärdiga möjligheter. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 28 cell D33. Kravet på PU-belagd 

insida tas bort.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 86

Dold

2021-03-23  11:27

POS 4

Vår produkt saknar låsklämma, men klarar i övrigt era krav. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 4 cell D9. Kravet ändras från 

”Justerbart band med låsklämma” till ” Justerbart band med låsklämma alternativt med en likartad 

funktion som låsklämma”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 87

Dold

2021-03-23  13:05

POS 22

Vi tolkar det som att denna produkt MINST skall inneha AQL 0,65. 

Är detta riktigt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 88

Dold

2021-03-23  13:12

POS 41

Dessvärre hittar vi ingen produkt på marknaden som motsvarar ert krav på sula i PVC. Enda leverantören 

som har detta är sittande och denna produkt är EMV-vara. 

Vi önskar att ni antingen hänvisar till produkt på marknaden som ej är EMV, alternativt att kravet på att 

sulan skall vara i PVC stryks för att undvika bristande konkurrens. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 41 i cell D46. Kravet ändras från 

”Med halkfri sula i PVC” till ”Med halkfri sula”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 89

Dold

2021-03-23  15:46

Pos 10 Förkläde 800x1200-1250mm, 0,019-0,025mm. För att förbättra priset per styck är denna förpackad i 

förpackning om 100 men klarar annars era krav. Kan ni godkänna 100 st istället för 50 st som max 

förpackningsstorlek?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 90

Dold

2021-03-23  15:47
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Pos 11 Förkläde. För att förbättra priset per styck är denna förpackad i förpackning om 100 men klarar 

annars era krav. Kan ni godkänna 100 st istället för 50 st som max förpackningsstorlek?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 91

Dold

2021-03-23  15:50

Pos 13 Förkläde 980x1200mm 0,03mm. Vara som klarar era krav men  är förpackad om 25 istället för 20 st. 

Kan ni godkänna 25 st istället för 20 st i en förpackning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:18

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 13 i cell J18. Kravet på minsta 

orderkvantitet vid avrop ändras från 20 till 25.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 92

Dold

2021-03-23  16:15

Pos 41 Skoskydd. Vara som klarar era krav men är förpackad om 200 st för att få ner priset. Godkänner ni 

200 st istället för 30 st här?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-24  14:19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 93

Dold

2021-03-23  11:24

POS 30

Vi kan tyvärr ej finna någon produkt på denna position. Vi hittar produkter som klarar merparten av kraven, 

dock ej EN1041 samt ISO15223. 

Vi önskar att ni anger referensprodukt som ej är EMV-vara som klarar dessa krav, alternativt att ni stryker 

ovanstående standarder för att undvika bristande konkurrens. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg: position 30 utgår. Totalt består således bilaga 

Varukorg av 47 positioner. Vänligen notera att kravet på att offerera på minst 38 positioner kvarstår 

samt att positionerna även fortsättningsvis har samma numrering i bilaga Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 94

Dold

2021-03-22  16:08

Position 16

Ni ange en skyddsnivå på 3,4,5,6. Enligt våra specialister skiljer man mellan overaller med en skyddsnivå på 

3,4 och skyddsnivå på 5,6. Det finns alltså inga overaller som har en skyddsnivå på 3,4,5,6 och priser skiljer 

sig också väldigt mellan en overall med skyddsnivå 3,4 och en med skyddsnivå 5,6.

Kan ni vänligen dela upp den position enligt skyddsnivån 3,4 och 5,6?

Detsamma gäller position 17 där man behöver skiljer mellan skyddsnivåerna eller ni ändrar krav på varan till 

enbart skyddsnivå 5,6.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg avseende position 16. Kravet i cell D21 ändras 

från ”Skyddsnivå 3,4,5,6” till ”Skyddsnivå 3,4,5”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 95

Dold

2021-03-23  07:30

Position 9

Vad accepterar ni som förnybar? Grön PE och återvunnen PE?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Endast grön PE accepteras.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 96

Dold

2021-03-23  09:13

POS 40

Vår produkt består av cirka 75 % förnybart material. Klarar i övrigt era krav. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 40 cell D45. Kravet på att varan 

ska ”innehålla minst 40 % återvunnet material alternativt vara tillverkat av förnybart material 

(bioplast)” ändras till ”innehålla minst 40 % återvunnet material alternativt vara tillverkat av minst 40 

% förnybart material (bioplast)”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 97

Dold

2021-03-24  10:03

Pos 13, förkläde med arm. Denna typ av produkt säljs inte i 20-pack längre. Vänligen korrigera accepterad 

fp-storlek till 60st annars kan anbudsgivare inte offerera på denna position.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det är inte aktuellt att korrigera förpackningsstorlek till 60. Se dock svar på fråga 91 som innebär en 

ändring av minsta orderkvantitet vid avrop från 20 till 25.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 98

Dold

2021-03-24  09:53

POS 13 & 14

Här finns det ett krav gällande EN 14605+A1:2009. Vi har frågat alla våra tillverkare och leverantörer men 

ingen har ett förkläde som klarar denna kravbild. 

Vi föreslår att detta krav stryks, alternativt att ni hänvisar till produkter som ej är EMV som klarar denna 

kravbild. På så vis riskerar inte upphandlingen får bristande konkurrens. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:33

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på positionerna 13 och 14 i cellerna F18-F19. 

Krav avseende EN 14605 + A1:2009 tas bort.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 99

Dold

2021-03-24  09:46

POS 11

Likt position 10 och 12 finns det inga alternativ på marknaden som klarar EN 14126 som ni ställt som krav. 

Utöver det är förklädet så pass tjockt att det blir mycket styvt att gå omkring i. 

Baserat på upphandlingsområdets beskaffenhet föreslår vi att kravet på EN 14126 utgår samt att tjockleken 

får ett intervall på mellan 0,023-0,05 mm. På så vis får ni förkläden som är mer flexibla att använda samtidigt 

som upphandlingen inte riskerar att lida av bristande konkurrens. 

I annat fall föreslår vi att ni anger en produkt som ej är EMV som klarar kravspecifikationen, så att 

anbudsgivare vet var de skall leta. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:34

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 11 i cell F16. Krav avseende EN 

14126 tas bort. 

Kravet avseende tjocklek kvarstår.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 100

Dold

2021-03-24  20:38

Pos 18, Ärmskydd med resår, vara som för övrigt uppfyller kraven. Har ni möjlighet, för att öka konkurrensen, 

att ändra krav på minsta orderkvantitet från 100 till 200 st?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:35

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 101

Dold

2021-03-24  14:38

POS 41

Vår artikel är gjord skyddande flerskiktstextil som utgör en effektiv barriär mot många olika kemikalier. 80 

g/m2. Givetvis också CE-märkt. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:38

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 102

Dold

2021-03-24  14:05

7.14.4 Webbshop anger ni följande "Webbshop ska enbart innehålla avtalat sortiment och avtalade 

nettopriser". 

Vi tolkar avtalade nettopriser som artiklar inom området utöver varukorgen, är det korrekt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, avtalade nettopriser avser endast avtalat sortiment.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 103

Dold

2021-03-24  13:49

Förtydligande önskas gällande svar på fråga 69. Innebär det att produkterna på pos. 44-48 inte behöver 

uppvisa lämplig standard på effektivitet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Även om hänvisningar till tillämpliga standarder har utgått ska varorna fortfarande uppfylla ställda 

krav i bilaga Varukorg samt i upphandlingsdokumenten i övrigt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 104

Dold

2021-03-24  13:18

Är det rätt tolkat att kravet på EN-standarder helt utgår på positionerna 44, 45, 46, 47, 48? 

Så vi har förstått detta korrekt.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:48

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på frågorna 69 och 104.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 105

Dold

2021-03-24  10:18

Vår tolkning är att de i fall anbudsgivaren ej klarar 5.6.2 efter kreditupplysning så kommer Kammarkollegiet 

att begära in kompletterande dokumentation som styrker att anbudsgivaren klarar kravet. Är detta riktigt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:49

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 106

Dold

2021-03-24  10:14

Under punkt 5.7 skriver ni följande: 

"Bevis rörande social hållbarhet, se avsnitten; Policyåtagande, Ansvarsfördelning, Riskanalys respektive 

Rutin för uppföljning." 

Med anledning av att de ej går att fylla i kring avsnitten 5.6.4, 5.6.4.1, 5.6.4.2, 5.6.4.3 samt 5.6.4.4 i 

Tendsign utgår vi från att detta skickas in på anmodan / begäran av Er. Är denna tolkning riktig?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  13:50

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren har möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga bevis gällande avsnitten 5.6.4.1, 

5.6.4.2, 5.6.4.3 samt 5.6.4.4. För anbudsgivare som inte bifogar bevis med anbudet kommer 

Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 107

Dold

2021-03-22  11:36

Pos 30, latexhandske. Denna produkt är en steril operationshandske. En handske som används för 

operationer på sjukhus. Av vilken anledning finns denna med på en  upphandling för personlig 

skyddsutrustning för statliga myndigheter? Kan inte se någon verksamhet som behöver denna typ av 

handske. Vänligen ta bort position eller förtydliga syftet.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-25  14:09

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 93.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 108

Dold

2021-03-22  10:03

POS 6

Här är kravet att produkten skall vara typ IR. Men vi kan inte hitta detta, vare sig hos någon av våra 

tillverkare eller hos er nuvarande leverantör. Enligt Läkemedelsverket finns bara tre olika typer av 

munskydd: Typ I, Typ II och Typ IIR. 

Vi önskar att ni antingen anger referensprodukt som klarar detta krav eller att ni stryker kravet / positionen. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:34

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på position 6:

• I cell D11 ändras kravet "Munskydd Typ IR, ej klassat som medicinsk utrustning” till "Munskydd Typ 

I, ej klassat som medicinsk utrustning”. 

• I cell F11 tas texten ”Testat enl. EN 14683:2019” bort

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 109

Dold

2021-03-23  15:03

Pos 6.  Munskydd: Ni skriver att det inte ska vara en MDD produkt men krav på standarden är relaterat till 

MDD.  Kan ni revidera krav på standard?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:36

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 108.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 110

Dold

2021-03-25  12:14

För position 6 Munskydd typ IR, godkänns det att offerera ett typ IIR som uppfyller övriga krav? På grund av 

pandemin så är IIR betydligt mer vanligt på marknaden och ett mer effektivt skydd. Finns det annars någon 

särskild anledning till varför ett typ IR efterfrågas?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:38

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 108.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 111

Dold

2021-03-25  15:37

Pos. 6 Kan ett  medicinskt klassat munskydd av typ IIR accepteras på denna position?

Det gör att ni får ett bättre munskydd och bättre tillgänglighet då dessa har prioriterats under 

Coronapandemin

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Se även svar på fråga 108.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 112

Dold

2021-03-26  08:57

Vi har tidigare skrivit en fråga gällande position 6 som vi ej fått svar på. 

Kravet är att produkten skall vara typ IR. Men vi kan inte hitta detta, vare sig hos någon av våra tillverkare 

eller hos er nuvarande leverantör. Enligt Läkemedelsverket finns bara tre olika typer av munskydd: Typ I, Typ 

II och Typ IIR. 

När vi pratat med våra tillverkare så berättar de att det inte finns någon anledning av att använda sig av typ 

IR eftersom den är ej är mediciniskt klassad, då är det bättre att använda typ IIR om kraven är höga eller 

typ I eller II om medicinkraven är lägre. 

Vi önskar att ni antingen anger referensprodukt som klarar detta krav eller att ni stryker kravet / positionen. 

Alternativt kan ni då föra över volym från denna till andra positioner (tex position 7). 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 108

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 113

Dold

2021-03-17  11:00

Pos 24: Vänligen uppge referensprodukt då vi inte finner någon handske på marknaden som uppfyller era 

krav

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:42

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på position 24:

• I cell F29 tas texten ”EN ISO 374-5:2016” bort. 

• I cell G29 ändras kravet ”Längd 33 cm. 0,24 mm tjock” till ”Längd 31-33 cm. 0,20-0,24 mm tjock”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 114

Dold

2021-03-24  09:09

POS 24

Vi föreslår att ni använder er av ett intervall på mellan 24-33 cm samt tjocklek på 0,12-0,24 mm, detta då 

längre och tjockare handskar brukar innebära lägre finkänslighet än tunnare handskar, vilket kan vara av 

vikt när det gäller denna typ av användning. 

Om detta inte godkänns önskar vi att ni anger en referensprodukt som ej är EMV som klarar de krav ni ställt 

upp, så anbudsgivarna vet var de skall leta. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 113.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 115

Dold

2021-03-24  20:40
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Pos 24. Nitrilhandske. Vara som för övrigt uppfyller kraven. Har ni möjlighet, för att öka konkurrensen, att 

ändra krav på längd 33 cm till "minst 30 cm"?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  15:58

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 113

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 116

Dold

2021-03-26  11:05

Hej, gällande position 24. 

Vår handske är 30 cm (istället för 33 cm) och 0,21 mm tjock (istället för 0,24mm). Detta avviker från +-5 med 

en liten marginal. Vi undrar om detta godkänns?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:00

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 113

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 117

Dold

2021-03-23  16:43

Hej, 

Finns det möjlighet att ändra färgerna på position 31-33 så det formuleras som Gul eller Orange?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg:

• Position 31: I cell D36 ändras kravet ”Gul” till ”SNR 28-36 dB”. 

• Position 32: I cell D37 ändras kravet ”Orange” till ”SNR 36-37 dB”. 

• Position 33: I cell D38 ändras kravet ”Gul” till ”SNR 28 dB”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 118

Dold

2021-03-24  16:24

Med tanke på alla ändringar i varukorgen som gjorts ber vi er flytta inlämningsdatum minst två veckor. 

Godkänns det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande som skickades 2021-03-26 16:03

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 119

Dold

2021-03-24  13:57

Vi ser att nuvarande avtal löper ut först 2022-10-31 (inkl alla förlängningsoptioner) - hur är det tänkt att 

beställarna ska avropa då produkterna redan finns på befintligt avtal?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det nuvarande ramavtalet löper till och med 2021-08-31. Det är upp till varje enskild avropsberättigad 

myndighet att avgöra vilket ramavtal som avrop ska göras ifrån.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 120

Dold

2021-03-24  13:33

Gällande: 6.9.2.2 Kundtjänst

Så säger ni: Kundtjänsten ska kunna nås via telefon och e-post mellan kl. 08.00 och 17.00, svensk tid, varje 

helgfri

Arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Vi undrar om ni godkänner att kundtjänst kan nås per telefon och epost mellan kl 7.00 och 16.00 svensk tid, 

varje helgfri arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:09

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 121

Dold

2021-03-24  13:17

Med tanke på alla förändringar som fortfarande sker i positionerna och att det kommer att komma ut en ny 

varukorg nästa vecka anser vi att sista anbudsdag bör flyttas fram en vecka.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande som skickades 2021-03-26 16:03.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 122

Dold

2021-03-25  10:54

POS 31

Vår artikel är orange, klarar i övrigt alla era krav. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 117

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 123

Dold

2021-03-25  14:09

POS 14

Vår artikel är förpackad om 100 st, detta för att dels dra ner styckpriset men också för att beställare ej skall 

behöva beställa lika ofta. Klarar i övrigt alla era krav. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:14

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 124

Dold

2021-03-26  09:02

POS 14

Vi kan inte finna någon produkt som klarar de krav ni ställt på denna position. Det närmaste vi kan hitta är 

en produkt som är förpackad om 100 st per förpackning. 

Vi föreslår att ni godkänner denna förpackningsstorlek (100 st) alternativt anger vilken referensprodukt som 

ej är EMV som klarar dessa krav så anbudsgivare har en produkt att offerera. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 125

Dold

2021-03-26  11:47

Pos 14 Förkläde 850x1300mm 50st/FP - kan ni acceptera en förpackningsstorlek om 100st?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 126

Dold

2021-03-26  11:47

Pos 14 Förkläde 850x1300mm  - kan ni acceptera en storlek på 80x140cm?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 127

Dold

2021-03-24  10:05

Pos 14, förkläde. Kan en bredd på 900mm accepteras? Ligger precis utanför +/-5%, men är en mycket vanlig 

storlek på marknaden.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:18

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 128

Dold

2021-03-25  14:08

POS 13

Vi har en artikel som är på 20 my, detta för att göra förklädet mer flexibelt att använda men också för att 

minska mängden med plast så att den ej är tjockare än den behöver vara av miljöskäl. Klarar i övrigt alla era 

krav. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 129

Dold

2021-03-26  09:00

POS 13

Vi önskar veta referensprodukt som klarar av de kraven ni ställt på denna position. Det enda vi kan hitta på 

marknaden som ej är EMV har en tjocklek på 20 my. 

Vårt förslag är antingen att detta godkänns som tjocklek (20 my) eller att ni anger en referensprodukt så 

anbudsgivare kan finna produkt att offerera. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 130

Dold

2021-03-26  11:35

Pos 13 Förkläde med ärm - Kan ni acceptera storleken 110x140cm? Storleken 980x1200mm beräknas vara 

tillgänglig igen under vintern 2021 i vårt sortiment (detta beror på konsekvenser inom leverantörsledet på 

grund av pågående pandemi)

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 131

Dold

2021-03-25  13:29

Vilka EN krav kommer det vara på hand och ytdesinfektion? 

I region Stockholms upphandling valde man:

Handdesinfektion: Medlet ska vara provat och godkänt enligt standard EN 1500, EN 13727 och EN 13624. 

Vad gäller EN 13624 krävs endast godkänd jästicid effekt.

Ytdesinfektion: 

Ska vara Isopropanolbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Medlet ska vara provat och 

godkänt enligt standarderna EN 13727, EN 16615 och EN 13624. Vad gäller EN 13624 krävs endast godkänd 

jästicid effekt.

Ska vara Etanolbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Medlet ska vara provat och godkänt 

enligt standarderna EN 13727, EN 16615 och EN 13624. Vad gäller EN 13624 krävs endast godkänd jästicid 
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effekt.

Ska vara Etanolbaserat desinfektionsmedel utan rengörande effekt. Medlet ska vara provad och godkänd 

enligt standarderna EN 13727, EN 13697 och EN 13624.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på frågorna 69 och 103.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 132

Dold

2021-03-25  12:23

Gällande formatet på bilaga Varukorg, är det okej att i detta skede hänvisa till underleverantörs 

artikelnummer respektive hemsida? Eller är det kravställt på att det måste finnas uppe på webbutik hos 

anbudsgivaren vid anbudsinlämnandet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 3.3 Kontroll av offererade varor:

”Offererade varor bör kunna hittas genom sökning på angiven länk och artikelnummer i 

anbudsgivarens webbutik. I de fall Kammarkollegiet inte hittar offererad vara, eller om informationen i 

länken är ofullständig, kan ytterligare information komma att begäras in från anbudsgivaren.”

Det går även bra att bifoga ett produktblad till anbudet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 133

Dold

2021-03-25  12:20

Där det är kravställt på vit färg på handskar, godkänns blå färg som substitut?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:25

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet avseende position 25 i bilaga Varukorg kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 134

Dold

2021-03-25  12:19

För position 37, godkänns formuleringen "vaddering i pannan eller annan konstruktion som ger motsvarande 

komfort"? Likt förändringen på position 38.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 135

Dold

2021-03-25  12:18

1. Där tillämpliga standarder på vissa positioner har plockats bort från varukorgen, är kravet på 

CE-märkning kopplade till förordning (EU) 2016/425?

2. Och i de fall det uppges (MDD) Direktiv 93/42/EEG eller förordning (EU) 2017/745, så är det den 

CE-märkningen som efterfrågas?

3. Generellt hade det varit bra med ett uppdaterat dokument över CE-kraven och vilka tillämpliga 

standarder som efterfrågas.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1. Ja, se avsnitt 4.1.1 CE-märkning.

2. Ja, se avsnitt 4.1.1 CE-märkning.

3. Se svar på fråga 60.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 136

Dold

2021-03-25  15:36

Pos 41 Stövelskydd - kan ni acceptera polyeten också istället för enbart polypropylen? Kravet på 

polypropylen är nog med på grund av att dagens leverantör har det materialet, inte på grund av 
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materialegenskaper i sig.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 137

Dold

2021-03-25  16:15

Avseende ert svar om fråga 69, 103 och 104 angående pos. 44-48.

Vilken dokumentation krävs för att verifiera uppfyllandet av ställda krav i bilaga Varukorg om effektivitet då 

standardiserade effekttester ej krävs?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:30

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet kommer att göra kontroller på ett urval av de offererade varorna, så kallade 

stickprovskontroller, för att säkerställa att offererade varor uppfyller de krav som ställs i kapitel 4 

Kravspecifikation och i bilaga Varukorg. 

Vid stickprovskontrollerna kommer det att kontrolleras att de offererade varornas specifikationer 

angivna i anbudsgivarens webbutik överensstämmer med ställda krav. Vid stickprovskontrollerna kan 

även verifikat komma att begäras in för offererade varor enligt vad som framgår av kapitel 4 

Kravspecifikation.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 138

Dold

2021-03-26  08:38

POS 41

Vi utgår från att enheten här är par (precis som på till exempel position 33), då stövelskydd säljs i par. Om 

inte önskar vi att ni anger referensprodukt som ej är EMV som klarar denna förpackningsstorlek och krav. Är 

vår tolkning riktig?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet på enheten styck kvarstår för position 41 i bilaga Varukorg. Vänligen notera att det är möjligt 

att sälja stövelskydden parvis så länge det totala antalet stövelskydd i förpackningen 

överensstämmer med kravet som angivits i kolumnen ”Minsta orderkvantitet vid avrop” i bilaga 

Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 139

Dold

2021-03-26  15:18

Med tanke på mängden ändringar i underlaget genom frågor och svar de senaste dagarna samt att vi nu går 

mot påsk ber vi er förlänga tiden för frågor och svar samt anbudstiden med 1 - 2 veckor för att ge större 

möjlighet för anbudsgivare att fånga upp alla ändringar som gjorts i frågor och svar samt identifiera 

produkter på marknaden som uppfyller de nya kravställningarna.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-26  16:32

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande som skickades 2021-03-26 16:03

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 140

Dold

2021-03-29  07:51

Sista anbudsdag är ändrad till 15 April, kan ni ändra denna info i själva upphandlingens översikt också? 

Likadant för frågor och svar? När man går in på upphandlingen står det andra datum.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  09:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, se information 2021-03-29 08:53.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 141

Dold

2021-03-26  16:13

Obesvarad fråga ställs igen ifall ni inte har fått den:
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Gällande: 6.9.2.2 Kundtjänst

Så säger ni: Kundtjänsten ska kunna nås via telefon och e-post mellan kl. 08.00 och 17.00, svensk tid, varje 

helgfri

Arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Vi undrar om ni godkänner att kundtjänst kan nås per telefon och epost mellan kl 7.00 och 16.00 svensk tid, 

varje helgfri arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  09:33

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 120

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 142

Dold

2021-03-26  13:54

Pos 27. Vinylhandskar, Är verkligen EN ISO 374-5:2016 tillämpbar standard för Vinylhandskar? Har ni 

möjlighet att revidera?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  16:51

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För positionerna 27 och 28 i bilaga Varukorg 

ändras ” EN ISO 374-5:2016” till ”EN 420”. Ändringarna görs i cellerna F32 och F33.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 143

Dold

2021-03-24  20:33

Pos 27. Vinylhandskar, Är verkligen EN ISO 374-5:2016 tillämpbar standard för Vinylhandskar? Har ni 

möjlighet att revidera?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  16:53

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 142

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 144

Dold

2021-03-26  13:30

I och med att EN-standarderna på förklädena har strukits och att produkternas huvudsakliga ändamål inte 

ska vara att förhindra virusspridning i enlighet med de svar som uppgetts av Kammarkollegiet så noterar vi 

att position 22-29 fortfarande har kvar kravställt EN 374-5. Denna standard har en virusbarriär vilket går 

emot linjen i övriga delar av upphandlingen och minskar utbudet av handskar i en tid när den globala 

efterfrågan på handskar med just den standarden är onormalt hög. Därav undrar vi om kraven på 

virusbarriär även kan strykas för dessa positioner alternativt ersättas med EN 455-1, 455-2 och 455-3, som 

är de vanliga inom vården?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  16:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår, men se även svar på fråga 142.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 145

Dold

2021-03-25  15:36

Pos 15 Overall - kan ni tillåta en overall i polyeten också? En overall  tillverkad i polypropylen s.k. SMS kan 

normalt ej certifieras enligt EN 14126:2004 och det här kravet är troligen med på grund av att dagens 

leverantör har detta material, inte på grund av dess materialegenskaper.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  16:57

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 15 i bilaga Varukorg tas 

hänvisningen till EN 14126:2004 bort i cell F20. Polyeten tillåts ej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 146

Dold

2021-03-26  11:49

Pos 15. Detta är en overall som är avsedd för städarbete, målningsarbete, sanering samt skydd mot damm 

eller smuts. Därav önskar vi att EN standarden korrigeras till en mer passande. Nuvarande EN standard är 

för plagg som ska skydda mot Covid, som exempelvis har tagits bort från samtliga förkläden.
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  16:58

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 145.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 147

Dold

2021-03-25  16:37

Pos 18, ärmskydd. Vi kan inte hitta ärmskydd med dessa mått och fp-storlek som samtidigt klarar EN14126. 

Antingen måste måtten och tjockleken utökas eller EN-beteckningen tas bort. Vänligen förtydliga.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  16:59

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 18 i bilaga Varukorg tas 

hänvisningen till EN 14126:2004 bort i cell F23.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 148

Dold

2021-03-26  08:41

POS 11

Vi skulle verkligen behöva er hjälp med denna position. Vi har en produkt som klarar samtliga krav förutom 

tjockleken (vår är 23 my). Vi kan inte hitta någon produkt på marknaden som ej är EMV som klarar samtliga 

krav inkl tjockleken. 

Vi ber er att överväga att ändra intervallet på tjockleken till 0,023 till 0,05, i annat fall önskar vi att ni anger 

en referensprodukt som ej är EMV som klarar de krav ni ställt upp. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 11 i bilaga Varukorg ändras 

tjockleken från ”0,05 mm” till ”0,024-0,05 mm”. Ändringen görs i cell G16.  Observera att toleransen 

avseende storleken kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 149

Dold

2021-03-29  07:49

Denna upphandling är på skyddsmateriel, vi vill bara få 100% bekräftat att ni inte på något sätt kommer att 

köpa in snabbtester under detta avtal, vänligen bekräfta.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Denna upphandling omfattar endast de positioner/varor som framgår av bilaga Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 150

Dold

2021-03-29  13:47

På position 6 munskydd typ I anger ni att det ej ska vara för medical use. Ni har använt er nuvarande 

leverantörs text i er förfrågan.

Alla typ I munskydd ska vara tillverkade enligt den standard som ni anger 14683: 2019.

Det är våra och de är dessutom CE märkta vilket är en garanti att munskyddet uppfyller de krav och den 

standard ni efterfrågar. ( ex minimum bakteriell filtreringsgrad 95%).

Ert nuvarande munskydd är inte CE märkt och därför skriver leverantören att det är för bl.a. 

livsmedelsindustri och ej som medicinsk utrustning. 

Det är ingen nackdel att ni får ett CE märkt munskydd som har ett bredare användningsområde och som 

dessutom garanterar via CE märkning kvaliteten på produkten. Den garantin finns ej på en icke CE märkt 

produkt.

Vänligen stryk i kraven: ej klassat som medicinsk utrustning samt livsmedelsgodkänt. Ert nuvarande 

munskydd är inte speciellt godkänt för livsmedel utan enbart icke CE märkt därför detta påpekande. 

Förslagsvis kan krav på CE märkt produkt läggas till för en försäkran på vad produkten ska uppfylla oavsett 

användningsområde enligt standard.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  17:04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg: position 6 utgår. Totalt består således bilaga 

Varukorg av 46 positioner. I och med detta ändras viktningen på position 5 till 25 000. 
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Vänligen notera att kravet på att offerera på minst 38 positioner kvarstår samt att positionerna även 

fortsättningsvis har samma numrering i bilaga Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 151

Dold

2021-03-29  10:07

POS 41

Enda produkten vi har som klarar era krav ligger 40 st per förpackning (20 par). 

Vi föreslår att detta godkänns då det rör sig om en så pass liten mängd, alternativt att ni anger en 

referensprodukt så anbudsgivare vet var de skall leta för att hitta artiklar som klarar kravspecifikationen. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  17:05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 41 i bilaga Varukorg ändras 

minsta orderkvantitet vid avrop från 30 till 40 st. Ändringen görs i cell J46.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 152

Dold

2021-03-29  14:39

POS 38

Vår artikel har ett justerbart huvudband, klarar i övrigt era krav. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  17:06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 38 cell D43. Kravet ändras från 

”Elastiskt pannband med skum eller annat material som ger motsvarande komfort” till ”Elastiskt 

pannband, alternativt justerbart huvudband, med skum eller annat material som ger motsvarande 

komfort”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 153

Dold

2021-03-29  15:25

POS 24

Vår artikel är 0,38 mm tjock, vilket gör att den är mer motståndskraftig mot starka kemikalier. Klarar i övrigt 

era krav. Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-29  17:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 154

Dold

2021-03-24  14:10

Hur många leveranspunkter är det?

Average order value (medelordervärde)? 

Ni efterfrågar statistik enl punkt 6.17.1, kan vi få ta del av den statistiken för 2020. Följande fanns som krav 

i nuvarande avtal vilket vi nu efterfrågar:

namn och artikelnummer

antal sålda Varor

försäljningsbelopp

Totalt försäljningsbelopp per Avropsberättigad

Totalt försäljningsbelopp på Ramavtalet under redovisningsperioden

Totalt försäljningsbelopp per varugrupp

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  10:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har inte tillgång till uppgifter om antal leveranspunkter men vill i sammanhanget 

hänvisa till informationen om avropsberättigade, se avsnitt 1.2 i upphandlingsdokumenten.

Kammarkollegiet har inte tillgång till uppgifter om medelordervärde.

I er fråga om statistik hänvisar ni till Kammarkollegiets ramavtal avseende hygien- och städprodukter, 

där viss personlig skyddsutrustning ingår. Då det aktuella ramavtalet inte omfattar samtliga varor som 

efterfrågas i denna upphandling och det därtill under år 2020 har rått brist på vissa av dessa 

avtalsvaror, så bedöms denna statistik inte ge en fullständig bild av det framtida behovet av de varor 
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som efterfrågas i denna upphandling. Uppskattningarna gällande avropsberättigades framtida behov 

av personlig skyddsutrustning grundas därtill på den pågående pandemin. 

Om ni ändock har intresse av att få ta del av statistiken ber vi er kontakta Kammarkollegiets 

ramavtalsservice.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 155

Dold

2021-03-25  12:21

Position 25 har krav på att vara godkänd för livsmedelshantering, finns det någon anledning till att den 

medicinska standarden kopplad till produkten är så pass hög? För att öppna upp för fler typer av produkter 

så föreslår vi att EN-standarden kopplad till positionen justeras.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  10:03

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 156

Dold

2021-03-26  09:35

Utöver varukorg, ifylld egenförsäkran samt ISO-certifikat, vilka dokument är obligatoriska vid 

anbudsinlämning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  10:04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Utöver bilaga Varukorg som ska bifogas anbudet, besvarar anbudsgivaren frågor i 

upphandlingsdokumenten (inklusive egenförsäkran), vilket blir en del av anbudet vid anbudslämning.

När det gäller ISO-certifikat samt andra obligatoriska kompletterande dokument har anbudsgivaren 

möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga kompletterande dokument. För anbudsgivare som inte 

bifogar bevis med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande 

dokument. Se kapitel 5 Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 157

Dold

2021-03-29  10:48

POS 31

Vår artikel klarar av upptill 39 SNR DB, vilket gör att det är en bättre produkt än efterfrågas. Godkänns 

detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  10:05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar för positionerna 31-33 i bilaga Varukorg. 

• Position 31 ändras från ”SNR 28-36 dB” till ”SNR 28 till minst 36 dB”

• Position 32 ändras från ”SNR 36-37 dB” till ”SNR 36 till minst 37 dB”

• Position 32 ändras från ”SNR 28 dB” till ”minst SNR 28 dB”

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 158

Dold

2021-03-29  14:11

Ang pos 9-14 Förkläden. Ni anger här en tolerans på storleken på 5%,  är det möjligt för er att acceptera en 

toleransnivå på 7% för att möjliggöra för fler anbudsgivare?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  10:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 159

Dold

2021-03-29  15:25

Vad är anledningen att ni antar 8 leverantörer? Enligt uträkningsmallen och fördelningsnyckeln verkar det 

helt omöjligt att få någon affär om man inte är rangordnad 1-4.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  10:08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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För att öka tillgängligheten på efterfrågade varor under pandemin så har det bedömts lämpligt att 

anta upp till åtta ramavtalsleverantörer.

Ramavtalsleverantörer har möjlighet att uppdatera priser och leveransstatus en gång i månaden 

enligt avsnitt 6.6.2 Uppdatering av priser och leveransstatus. Rangordningen vid varje enskilt avrop 

påverkas av den sammansättning av varor och dess kvantitet som Avropsberättigad efterfrågar och 

varierar därmed utifrån detta. En ramavtalsleverantör kan exempelvis vara rangordnad etta på en 

vara men samtidigt vara rangordnad åtta på en annan beroende på vilket pris som 

ramavtalsleverantören har satt på varorna som ingår i avropet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 160

Dold

2021-03-30  10:35

Pos 14:

Vår förkläde är 800x1400mm. Godkänner ni det?

Vår artikel är förpackat på rulle med 100st. Kan ni godkänna det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  14:38

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 161

Dold

2021-03-30  10:32

Pos 11

Vår förkläde är 900x1600 mm. Det är mindre än 1% utanför toleransen. Godkänner ni det?

Vår förkläde har en förpackningsstorlek på 100st. Godkänner ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  14:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej. Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 162

Dold

2021-03-30  14:25

Angående ert svar på fråga 148 så frågade vi om toleransen kunde utökas till 0,023 till 0,05, ändringen 

gjordes dock till 0,024 till 0,05, vilket innebär att tjockleken blir underkänd med 0,001 mm marginal, vilket får 

anses ha ringa betydelse för produktens funktion. 

Kan ni vänligen ändra så att 0,023 också är med innanför intervallet gällande position 11?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-03-30  14:41

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Toleransen på +/- 5% avseende storlek i kolumn H i bilaga Varukorg avser även tjockleken.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 163

Dold

2021-04-06  14:41

Vad gäller för storleksfördelning på handskar mao hur många % av volymen är Small, Medium, Large etc

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet saknar uppgifter om volymer gällande storlekar på handskar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 164

Dold

2021-03-30  15:48

I er kravspecifikation, punkt 4.3.4.1 (Information om material) anges att mjuka plaster inte får innehålla PVC. 

Vad är orsaken till detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:25

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Mjukgjord PVC innehåller tillsatser av huvudsakligen ftalater. Många ftalater är hormonstörande 

och/eller klassade som reproduktionstoxiska. Ftalaterna kan läcka ut ur plasten och tas upp av 
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kroppen och återfinns därför i blod, bröstmjölk och urin. Tretton ftalater finns på Reach 

kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, fyra av dessa återfinns också på tillståndslistan, 

bilaga XIV i Reach (Förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier). Alla de ftalater som finns upptagna på kandidatförteckningen är 

klassificerade som reproduktionstoxiska (faroangivelse H360). Kunskapen om ftalaters påverkan på 

miljö och hälsa utvecklas kontinuerligt. Eftersom det finns alternativa mjuka plaster som inte kräver 

dessa mjukgörare, så är dessa att föredra ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 165

Dold

2021-03-31  15:46

Vi, liksom andra leverantörer, har andra kunder som efterfrågar dessa produkter och kan inte reservera 

enbart för detta avtal och kan egentligen bara garantera saldot i det ögonblick det publiceras för er. 

Dessutom har väl Regionerna fortfarande förtur? 

Vi föreslår istället att lagersaldo presenteras i webshopen.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Huruvida regionerna har förtur eller inte är ingenting som Kammarkollegiet har kännedom om. 

Vad gäller rangordningen i bilaga Uträkningsmall finns det möjligheter till avsteg från rangordningen 

enligt avsnitt 6.9.1 ”Avropsordning” ifall ramavtalsleverantören för tillfället inte kan leverera 

efterfrågad vara eller efterfrågad vara i önskad kvantitet.

I avsnitt 6.9.2.3 ”Webbshop” framgår det att det i webbshopen för varje vara ska finnas en bild, 

beskrivning, avtalat pris, produktinformation/produktblad och leveransstatus, t.ex. lagersaldo.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 166

Dold

2021-04-01  08:35

Hej, refererar till tidigare skickat mail gällande att mjuka plaster inte får innehålla PVC, och saknar svar och 

ställer därför om min fråga. Vad är orsaken till att ni valt bort PVC i er upphandling på förkläden?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 164.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 167

Dold

2021-04-06  12:55

Hej,

Ref till obesvarade frågeställningar i flödet FRÅGOR & SVAR och ställer om min fråga... Vad är orsaken till att 

förklädena INTE får innehålla PVC? Föreligger det någon särskild anledning till det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 164.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 168

Dold

2021-04-06  10:28

1. 6.7.2 Tillägg av varor, stämmer det att samtliga avtalsleverantörer får lägga till varor som godkänts och 

att produkten då ingår i samtliga leverantörers varukorg?

2. Har vi förstått det rätt att enbart varukorgens produkter får visas i webshopen och kataloger?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1. Ramavtalsleverantören har under ramavtalsperioden möjlighet att lägga till Varor som 

efterfrågades i ramavtalsupphandlingen i enlighet med vad som framgår i avsnitt 6.7.2 ”Tillägg av 

varor”. Dessa tillägg rör dock enbart berörd ramavtalsleverantörs sortiment. 

2. Ja.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 169

Dold

2021-03-31  14:54

3.3 Hur många stickprover kommer att utföras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-06  16:34

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Exakt antal stickprovskontroller är inte fastställt, men utgångspunkten är att stickprovskontroller 

kommer att utföras på varor i flertalet av varugrupperna i bilaga Varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 170

Dold

2021-03-31  13:51

Pos 19 Spandex är fördyrande material - godkänns motsvarande material om funktionen uppfylls?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg - version 2 för position 19.  Kravet i cell D24 

ändras från ”Läderhandske med getnarv på insidan och spandex på ovansidan” till ”Läderhandske 

med getnarv på insidan och spandex, eller annat material med motsvarande elastiska egenskaper, på 

ovansidan”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 171

Dold

2021-04-01  11:10

Följdfråga till fråga 113: Då vi fortfarande inte finner någon produkt som uppfyller era krav ber vi er uppge 

referensprodukt. Om inte ber vi er godkänna en tjocklek på 0,28mm så vi har möjlighet att offerera på 

positionen.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg - version 2 för position 24.  Kravet i cell G29 

ändras från ” Längd 31-33 cm. 0,20-0,24 mm tjock” till ”Längd 31-33 cm. 0,20-0,27 mm tjock”. 

Observera att toleransen även avser tjockleken.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 172

Dold

2021-04-06  14:39

Gällande den nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål om en miljömässigt ansvarsfull offentlig 

upphandling. Här står det att ”miljöanpassad upphandling bör öka, särskilt inom produktgrupper med stor 

miljöpåverkan, samt att miljöhänsyn och livscykelanalysperspektivet bör beaktas i upphandlingens olika 

faser”.

 

Hur kommer inhemsk produktion med minskade CO2 utsläpp i nivån 270 kg CO2 per ton jämfört med 

importerat från Kina att värderas i enlighet den nationella upphandlingsstratginsmål enligt ovan. Då vi även 

kan erbjuda upp till 95% returplast skulle vi vilja förstå hur detta kommer att värderas då LCA (Life-cycle 

assessment ) ej finns nämnt i förfrågan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I upphandlingen har krav ställts för att minska miljöpåverkan från plast i hela livscykeln genom krav på 

biobaserad och återvunnen plast, men det finns inte tilldelningskriterier avseende miljöpåverkan 

under livscykeln.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 173

Dold

2021-04-06  14:20

Pos 18, ärmskydd. Den vanligaste tjockleken på ärmskydd är 20my, men den godkänns inte här. 

Varför? Den klarar alla andra uppsatta krav och själva tjockleken är inte det som avgör kvaliteten här. Kan 

ärmskydd i 20my som uppfyller alla andra krav accepteras?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring för position 18 i bilaga Varukorg - version 2. Kravet avseende 

efterfrågad storlek i cell G23 ändras från ”400 x 200 mm. 0,03 mm tjock” till ”400 x 200 mm. 0,02-0,03 

mm tjock”.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 174

Dold

2021-03-30  14:36

Gällande position 13 har vi pratat med alla de stora tillverkarna, men ingen av dem har någon produkt som 

möter er kravspecifikationen. Det som framförallt ställer till det är tjockleken. Vi har en produkt som är på 20 

my (som i övrigt klarar alla er andra krav). 

Den enda produkten som möter er kravspecifikationen är en EMV-vara (med andra ord "eget varumärke") 

som endast tillverkas och säljs av nuvarande leverantör. Det innebär att de är de enda som kan offerera 

denna position utan att erhålla belastningsvärde. Med tanke på att det är litet utrymme för felmarginaler så 

blir det kostsamt då alla andra anbudsgivare redan från början måste räkna in denna position som "fel", 

vilket inte nuvarande behöver. 

För att undvika bristande konkurrens önskar vi att ni överväger att uttöka tjockleksintervallet till 0,02-0,04 

mm, alternativt att ange vilken produkt som klarar kraven som ej är EMV eller på annat sätt förklara hur 

andra anbudsgivare skall kunna svara på denna position.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:54

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 175

Dold

2021-03-30  14:38

Gällande position 14 har vi pratat med alla de stora tillverkarna, men ingen av dem har någon produkt som 

möter er kravspecifikationen. Det som framförallt ställer till det är förpackningsstorleken. Vi har en produkt 

som möter alla era krav, men som är förpackad om 100 st. 

Den enda produkten som möter er kravspecifikation är en EMV-vara (med andra ord "eget varumärke") som 

endast tillverkas och säljs av nuvarande leverantör. Det innebär att de är de enda som kan offerera denna 

position utan att erhålla belastningsvärde. Med tanke på att det är litet utrymme för felmarginaler så blir det 

kostsamt då alla andra anbudsgivare redan från början måste räkna in denna position som "fel", vilket inte 

nuvarande behöver.

För att undvika bristande konkurrens önskar vi att ni överväger att uttöka minsta orderkvanitet till 100 st 

per förpackning, alternativt att ange vilken produkt som klarar kraven som ej är EMV eller på annat sätt 

förklara hur andra anbudsgivare skall kunna svara på denna position.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 176

Dold

2021-03-30  15:54

På frågan 148 tillåter ni en avvikelse på en förkläde som är mer en 5% gällande tjockleken. Det ställdes 

också frågor om avvikelser på längden och bredden på alla förkläden som har nekats (svar på frågor 161, 

160 och 158).

En tunnare förkläde betyder en kvalitetsavvikelse som innebär en lägre kvalité. Däremot har en något 

bredare eller längre förkläde ingen påverkan på kvalitén. Kan ni vänligen förklara anledningen till att ni inte 

godkänna en tolerans på +-7% på positioner 9-14? Kan ni överväga det och godkänna en sådana tolerans?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:56

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 177

Dold

2021-03-31  13:24

Pos 9-14, Förkläde

För att inte inskränka på konkurrensen av inkommande anbud önskar vi att kraven justeras till +/- 5 cm 

istället för +/- 5%.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-07  14:58

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

Sida 52 av 54Utskrivet: 2021-05-28  09:22



Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 178

Dold

2021-03-30  10:23

Ang. svar på fråga 145 (pos 15 Overall) och fråga 136 (pos 41 Stövelskydd). Vad är det i era underliggande 

funktionskrav som gör att det måste vara polypropylen som material? Vi kan inte förstå detta då vi kan ta 

fram produkter som säkerställer att de uppfyller applicerbara standarder (som t.ex.  EN 14126:2004 ) i 

polyeten som också är slitstarka. Syftet med en upphandling titulerad ”Skyddsprodukter” borde ju vara att 

de ger ett skydd till användaren och att produkten har en garanti enligt en standard så att användaren inte 

behöver känna sig otrygg utan vet att produkten ger det skydd som eftersträvas. 

Som det är nu så begränsar ni möjligheten att få in konkurrerande anbud då utbudet av 

polypropenprodukter är begränsat och/eller egna märkesvaror och det tror vi inte var tanken då ni har 

skrivit att ni kommer anta upp till 8 ramavtalsleverantörer om de uppfyller krav. Återigen, vad är det i era 

funktionskrav som säger att materialet måste vara polypropylen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg – version 2.

Position 15: Kravet ”Engångsoverall tillverkad av polypropylen nonwoven” ändras till ”Engångsoverall 

tillverkad av polyeten eller polypropylen nonwoven”. Ändringen görs i cell D20.

Position 41: Kravet ”Stövelskydd av polypropylen” ändras till ”Stövelskydd av polyeten eller 

polypropylen”. Ändringen görs i cell D46.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 179

Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-04-08  15:17

Ni anger att ni har för avsikt att tilldela 8 leverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller 

ställda krav men samtidigt vägrar ni lätta på kraftigt konkurrensbegränsande krav så som 

förpackningsstorlekar eller material. Detta är krav som dessutom inte har någon betydelse för produkternas 

funktion eller kvalitet. Att ni står fast vid era krav som uppenbarligen är skrivna efter nuvarande produkter 

innebär att hela upphandlingen är viktad hårt mot sittande leverantörs produkter. Ni riskerar med detta att 

ni får in en rad tilldelade grossister men eftersom produkterna kommer från samma tillverkare så är 

bristsituationen oförändrad.

Med anledning av detta ber vi er fundera ett varv till kring alla frågor gällande förpackningsstorlekar samt:

1. Pos 13 Förkläde – acceptera 1100x1400mm istället för enbart 980 x 1200 mm

2. Pos 15 Overall – tillåta polyeten istället för bara polypropylen 

3. Pos 41 Stövelskydd – avropad kvantitet, tillåta 30 par istället för 30st.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1. Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

2. Se svar på fråga 178.

3. Kammarkollegiet gör följande ändring för position 41 i bilaga Varukorg – version 2.  Minsta 

orderkvantitet ändras från 40 st till 60 st. Ändringen görs i cell J46.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 180

Dold

2021-03-31  16:12

För position 9-14 (förkläden) undrar vi om en eller flera av dessa positioner är avsedda att kunna användas 

av personer som riskerar att exponeras för covid-19, och om det är korrekt att de i så fall måste uppfylla 

kraven för kategori III-produkter enligt förordningen (EU) 2016/425 ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Förklädena ska vara CE-märkta och uppfylla kraven antingen i:

• Förordning (EU) 2016/425 alternativt

• (MDD) Direktiv 93/42/EEG eller förordning (EU) 2017/745.

Det är upp till varje anbudsgivare att offerera en vara som svarar mot kravspecifikationen på varan.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 181

Dold

2021-04-06  13:28

Vår expert inom området menar att CE-märkning på förkläden är felaktigt. Dessa förkläden är inte personligt 

skydd (PPE) eller medicinteknisk utrustning och ska således inte CE-märkas.

Om produkten inte faller inom aktuellt scope får man inte märka med CE. Det är alltså lika fel att CE-märka 

utan grund som att inte CE-märka när förordningen/direktivet så kräver. Eftersom förkläden i första hand 
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verkar användas för hantering av livsmedel och dylikt, kan det räcka med ett livsmedelsgodkännande för att 

uppfylla kraven?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Förklädena som efterfrågas är tänkta att användas som personlig skyddsutrustning eller 

medicinteknisk utrustning. Krav på CE-märkning kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 182

Dold

2021-04-06  14:44

Gällande svaret på fråga 49, varför stryks kravet? Bättre att ändra till Krav EN 14126:2004 eller addera MDD 

produkt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 180.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 183

Dold

2021-04-06  14:43

I enlighet med svaret på fråga 48 så ska det vara ett generellt stänkskydd på förklädet. Varför stryker 

Kammarkollegiet kravet på EN-standard istället för att ändra kravet till ” SS-EN 14605:2005+A1:2009 

Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta 

(Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnadbegränsad till 

delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])”?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 180.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 184

Dold

2021-04-06  14:43

Vi upplever att kravställningen på förklädena har kommit att inrikta sig emot befintliga produkter på 

marknaden som är icke kvalificerade PPE-produkter, har Kammarkollegiet någon kommentar till detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 180.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 185

Dold

2021-04-06  14:38

Gällande förkläden generellt: 

Enligt arbetsmiljöverket är covid-19 riskklass 3 och skyddsmaterial ska väljas i enlighet med EU 2016/425 

vilket leder till CE category III är obligatorisk vid risk för att bäraren kan exponeras för covid-19. Innebär ert 

ställningstagande nu när ni tagit bort kravet att samtliga skydd ska vara i enlighet med category III att ni 

bedömer att ni inte har något behov av category III trots allmänsmitta av covid?. Vi vill upplysa om att inte 

bara ni utan av vi som leverantör/distributör kan hållas ansvarig för att erbjuda fel CE klass för applikationer 

när category III är obligatoriskt.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-04-08  15:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 180.
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