
Frågor och svar

Köpare Upphandling

KontorsmaterielStatens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

Namn:Köpare:

Birgitta EngströmHandläggare: Referensnr: dnr 23.3-8005-18

+46 8 7000638Telefon: Beskrivning: Upphandling av statligt ramavtal avseende 

Kontorsmateriel med tillhörande tjänster.

Birgitta.Engstrom@kammarkolle

giet.se

E-post:

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

William Friberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-13  13:23

Statistik Staples årsstatistik per produkt Q2 2017- Q1 2018 biläggs upphandlingen. 

I upphandlingsunderlaget avsnitt 1.2 Innehållsförteckning under rubriken Bilagor läggs Staples årsstatistik 

per produkt Q2 2017- Q1 2018 till.

Bilaga Staples årsstatistik per produkt Q2 2017 - Q1 2018.xlsx

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-14  10:22

Anbudstiden förlängs t.o.m. 18 juni 2019. 

Sista dag för att ställa frågor är den 5 juni 2019. 

Sista dag att besvara frågor är den 12 juni 2019.

I Upphandlingsdokumenten ändras följande avsnitt i enlighet med ovanstående datum:

• 2.5.4 Sista anbudsdag

• 2.6.1 Frågor och svar om upphandlingsdokumenten

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-14  11:13

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2019-06-10 till 2019-06-18

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-15  09:46

De myndigheter som är avropsberättigade framgår även av avsnitt 6.1.2 Avropsberättigade. Se särskilt 

stycke 4 i det avsnittet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-16  14:34

Instruktionsfliken i Bilaga Öppen varukorg utgår från upphandlingsdokumentet. 

Ny Bilaga Öppen varukorg kommer att publiceras. De anbudsgivare som redan påbörjat arbetet i Bilaga 

Öppen varukorg ombeds att ta bort Instruktionsfliken då den inte är aktuell för upphandlingen. 

Krav framkommer av Upphandlingsdokumentet i kapitel 3: Utvärdering.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

William Friberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-16  14:36

Ny Bilaga Öppen Varukorg

Ny Bilaga Öppen Varukorg.xlsx

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

William Friberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  10:25

I detta informationsmeddelande bifogas den senaste versionen av Bilaga Öppen Varukorg, "2019-05-17 
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Bilaga Öppen Varukorg". I denna version kan anbudsgivare fylla i sitt namn i färg som syns.

2019-05-17 Bilaga Öppen Varukorg.xlsx

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-22  13:31

Statistik för Q2 2018-Q1 2019 från Staples biläggs upphandlingen.

Bilaga Staples årsstatistik Q2 2018-Q1 2019.xlsx

Bilaga Staples totalt försäljningsbelopp per avropsberättigad Q2 2018-Q1 2019.xlsx

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-24  13:32

Upphandlingsdokumentet avsnitt 3.5 "Utvärdering av öppen varukorg" under rubriken "Observera" i andra 

stycket ändras till nedanstående lydelse:

Det är inte tillåtet att offerera samma vara på mer än en (1) position, med undantag för position 2.57-2.61 

(bläckpatroner) och position 1.42-1.49 (häftklammer)  - förutsatt att samtliga krav är uppfyllda för de 

positioner där varan offereras. Om olika priser anges för en och samma offererad vara, där det är särskilt 

angivet att vara får offereras på fler än en position, kommer det lägsta priset för varan att användas i 

utvärderingen och utgöra avtalspris för varor på samtliga aktuella positioner.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:16

Förtydligande avseende avsnitt 6.11 Factoring enligt nedan:

Kammarkollegiet tar ställning till frågan om factoring och eventuellt godkännande av detta först under 

ramavtalsperioden.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

William Friberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:31

Upphandlingsdokumentet avsnitt 3.5 "Utvärdering av öppen varukorg" under rubriken "Observera" i andra 

stycket ändras till nedanstående lydelse:

Det är inte tillåtet att offerera samma vara på mer än en (1) position, med undantag för positionerna 

2.57-2.61 (bläckpatroner), positionerna 1.42-1.49 (häftklammer), positionerna 7.9, 7.10 och 7.12 (påsar för 

dokumentförstörare) samt för positionerna 7.11 och 7.13 (påsar för dokumentförstörare) - förutsatt att 

samtliga krav är uppfyllda för de positioner där varan offereras. Om olika priser anges för en och samma 

offererad vara, där det är särskilt angivet att vara får offereras på fler än en position, kommer det lägsta 

priset för varan att användas i utvärderingen och utgöra avtalspris för varor på samtliga aktuella positioner.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 1

Maria Arvas/Office Depot Svenska AB

2019-05-13  13:25

Kan bara se Bilaga Staples årsstatistik Q4 2016 - Q3 2017 skulle önska den även för Q1-Q4 2018 samt 

kompletterad med antal inte bara totalsumma per artikel.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-13  13:25

Statistik har inte inhämtats för den efterfrågade tidsperioden, se dock informationsmeddelandet 

publicerat 2019-05-13.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 2

Maria Arvas/Office Depot Svenska AB

2019-05-13  13:26

Vid alla möten och träffar har det uppkommit önskemål om längre anbudstid när det rör sig om så stor 

upphandling. Tacksam om ni kan överväga att ge oss ytterligare en vecka också med tanke på många 

helgdagar i maj/juni och många andra pågående upphandlingar.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-13  13:26

Nuvarande anbudstid kvarstår.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 3

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-14  10:23

Vi noterar att ett flertal anbudsgivare har bett om förlängd anbudstid. 

Förutom den korta arbetstiden finns det goda skäl till detta. Dels upphandlingens storlek och betydelse, dels 

också att anbudsperioden inträffar då ett par ledigheter och röda dagar går av stapeln (Kristi Himm, 

Nationaldagen för att nämna några). 

Eftersom flera anbudsgivare har uttryckt önskemål om förlängd anbudstid, ihop med det faktum att det råder 

ett antal ledigheter / röda dagar samt upphandlingens storlek och betydelse, önskar vi att ni överväger på 

nytt om förlängd anbudstid. Ett bra datum kan vara torsdagen den 20 juni, då får ni era anbud innan 

midsommar. Då också med bibehållet högre anbudskvalité än vad ni hade mottagit annars. 

Godkänns vårt förslag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-14  10:23

Se informationsmeddelande publicerat 2019-05-14.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 4

Maria Arvas/Office Depot Svenska AB

2019-05-14  14:09

Tycker det är lite anmärkningsvärt att statistiken för 2018 inte finns tillgänglig när vi nu är i månad 2019. 

Tacksam om ni kan undersöka möjligheten att få fram den under anbudstiden.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-14  14:09

Begäran om statistik för perioden Q2 2018-Q1 2019 har nyligen sänts ut.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 5

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-14  14:20

Vi önskar en sammanställning över alla de enheter som kan tänkas handla från detta ramavtal. 

Publicerar ni en sådan sammanställning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-14  14:20

Nej, informationen om vilka som är avropsberättigade framgår av:

- Upphandlingsunderlaget avsnitt 1.3 Avropsberättigade (se särskilt länk till SCB:s Allmänna 

myndighetsregister) samt

- Bilaga Avropsberättigade.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 6

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-16  15:02

I denna upphandling begär ni in anbudsprover, men det står inga instruktioner om hur detta ska gå till. 

Såväl antal som hur det ska gå till och var det ska skickas saknas. 

Vänligen förtydliga.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-16  15:02

Prover kommer att begäras in efter anbudstidens utgång. Kammarkollegiet kommer i samband därmed 

att gå ut med en mer detaljerad begäran där dessa uppgifter framkommer.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 7

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-16  15:03

Ni har skrivit att det är 95 % varukorgsuppfyllnad på denna upphandling. 
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Gäller detta för respektive varukorg eller totalt för båda tillsammans?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-16  15:03

Nej, se informationsmeddelande publicerat 2019-05-16 angående Bilaga Öppen varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 8

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-16  15:06

Instruktionsfliken i bilagan för den öppna varukorgen går stick i stäv med det ni skriver i er FFU. 

Exempelvis står det att 95 % varukorgsuppfyllnad är lika med 719 st produkter, men det är inte ens 600 st 

produkter i varukorgen. Det blir inte heller över 700 produkter med den dolda varukorgen. 

Det står också att samma vara går att offerera på mer än en position och beskrivningen om vilka kolumner 

som innebär vad är också felaktig. 

Vänligen förtydliga vad som gäller - Instruktionsfliken eller FFU?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-16  15:06

Se informationsmeddelande publicerat 2019-05-16.

Antalet godkända positioner per varukorg framgår av Upphandlingsdokumentet  kapitel 3:.  Se särskilt 

avsnitt 

- 3.5 Utvärdering av öppen varukorg under rubriken Antal offererade varor

- 3.6 Utvärdering av Övrigt sortiment Kontorsmateriel genom dold varukorg under rubriken Dold 

varukorg

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 9

Maria Arvas/Office Depot Svenska AB

2019-05-17  10:20

Följdfråga på svar 3: Ett bra datum kan även vara 1 juli; månadsbryt, innan semestrar och eftersom ni 

troligtvis inte kommer att arbeta med utvärderingen förrän augusti så ser vi ingen anledning att välja just 20 

juni som sista inlämningsdag. Ber er ändra till 1 juli.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  10:20

Nej, ytterligare förlängning av anbudstiden kommer inte att ske. Arbetet med utvärdering kommer att 

påbörjas direkt efter att anbuden inkommit.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 10

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-05-17  10:29

Bilaga Öppen varukorg

Det går inte att skriva in Anbudsgivarens namn i arket.Fel färg på texten....

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  10:29

Se informationsmeddelande 2019-05-17 där "2019-05-17 Bilaga Öppen Varukorg" bifogas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 11

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  11:09

Klassar ni transportör som underleverantör?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  11:09

Svar: Nej.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 12

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-17  11:14

Under punkt 5.2 i FFU står det att det är möjligt för anbudsgivare att åberopa andra företags kapacitet. 

Det står vidare att om anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet så skall anbudsgivaren bifoga en 

bilaga ("Förteckning Åberopade Företag"). 

Om vi använder oss av en fristående transportör för leverans och distribution av våra varor till berörda 

enheter, klassas det som att vi åberopar ett annat företags kapacitet och därmed måste skriva med dem i 

bilagan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  11:14

Nej, transportör behöver inte anges. Eventuella övriga åberopade företag ska dock anges.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 13

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-17  11:31

Under avsnitt 5.2 i Upphandlingsudnerlaget står det att det är möjligt för anbudsgivare att åberopa andra 

företags kapacitet. 

Det står vidare att om anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet så skall anbudsgivaren bifoga en 

bilaga ("Förteckning Åberopade Företag"). 

Eftersom ni gör åtskillnad på underleverantör / åberopande av annat företags kapacitet, önskar vi få det 

förtydligat om även a) underleverantörer skall fyllas in i denna bilaga samt b) om en fristående transportör 

som levererar och distribuerar gods till berörda enheter är att betrakta som underleverantör eller 

åberopande av annat företag, enligt era egna definitioner. 

Kan ni vänligen förtydliga?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  11:30

Svar a): Underleverantörer som är åberopade företag ska anges i bilaga Förteckning åberopade 

företag , t.ex. underleverantör för skåpservice.

Svar b): Se svaret för fråga 12.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 14

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-17  14:44

I upphandlingsunderlaget under avsnitt 4.3 Skåpservice under rubriken Pris skriver ni detta om skåpservice: 

"Ingen inställelseavgift får utgå för avropsberättigades närliggande leveransadresser." 

Vad är er definition av "närliggande"?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  14:44

Med ”närliggande leveransadresser, enligt avsnitt 4.3 Skåpservice under rubriken Pris andra stycket, 

avses övriga leveransadresser som ligger inom 2 km fågelvägen från den första leveransadressen 

(aktuella leveransadressen) hos avropsberättigade – vid ett och samma leveranstillfälle. 

I avsnitt 4.3 Skåpservice rubrik Pris första stycket läggs orden "fr.o.m. inställelse" till före orden "på 

den...". Efter tillägget har rubricerat första stycke följande lydelse:

Pris

Ramavtalsleverantören har rätt att debitera avropsberättigad en inställelseavgift på maximalt 500 SEK 

och en tilläggsavgift på 50 SEK per påbörjad kvart fr.o.m. inställelse på den aktuella 

leveransadressen.

Exempel: 
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Karolinska Institutets leveransadresser ligger inom 2 km fågelvägen från den första leveransadressen 

(aktuell leveransadress). Detta innebär att endast en inställelseavgift på 500 SEK och en tilläggsavgift 

på 50 SEK per påbörjad kvart fr.o.m. den första leveransadressen (aktuella leveransadressen) utgår. 

Inställelseavgiften och tilläggsavgifterna kan uppgå till maximalt 2 500 SEK per leveranstillfälle.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 15

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-17  14:46

Ni skriver i ert upphandlingsdokument att det inte är tillåtet att offerera samma artikel på mer än en position 

förutom vissa undantag. 

I den händelse där den dolda varukorgens kravspecifikation är i princip identisk med en kravspec i den 

öppna varukorgen, alternativt omöjligt att svara med någon annan produkt än en som redan finns i den 

öppna varukorgen, förutsätter vi att det är tillåtet att svara med samma produkt. 

Vänligen bekräfta.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  14:46

Nej, kraven kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 16

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-17  14:49

I upphandlingsdokumentet under avsnitt 3.8 skriver ni att anbudsgivare ej får offerera några andra färger 

avseende samma vara i bilaga Övrigt sortiment. Vi förutsätter att ni med detta, i en förlängning, menar att 

en vara som vi offererat i den öppna varukorgen ej får återfinnas i bilagan för övrigt sortiment. 

Emellertid kan detta vara problematisk, speciellt om kravspecifikationen i den dolda varukorgen visar sig 

vara skriven på ett sätt som gör att det i praktiken är omöjligt att svara med någon annan produkt än den 

som återfinns i den öppna varukorgen. 

Vårt förslag är att produkter som är offererade i den öppna varukorgen tillåts finnas i bilagan för övrigt 

sortiment, dock med exakt samma pris som finns i bilagan för den öppna varukorgen. Utöver det får endast 

samma produkt används i den dolda varukorgen om det i praktiken är omöjligt att svara med något annat 

än samma produkt som redan återfinns i den öppna varukorgen. 

Om Kammarkollegiet anser att det finns andra produkter i anbudsgivarens sortiment som skulle klarat 

kravspecen, alternativt att produkten ej fyller kravspecifikationen eller att det finns andra produkter som 

hade klarat kravspecen som dessutom är tillgängliga på marknaden för alla anbudsgivare att införskaffa, så 

belastas anbudsgivare med belastningspris. 

Godkänns vårt förslag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  14:49

Nej

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 17

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-17  14:52

Bilaga Öppen varukorg - Position 1.80 Skrivunderlägg

Vi förmodar att ni har vänt på måtten och att det ska vara höjd 39-41 cm och bredd 51-54 cm. Stämmer det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-17  14:52

Ja, det är korrekt. För pos. 1.80 Skrivunderlägg ska det istället vara: Längd x bredd: 51-54 x 39-41 

cm.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 18

Mikael Janzon/BIC Nordic AB

2019-05-23  13:33

Gällande Korrigeringsrollers, korrigeringstejp och korrigeringsvätska positioner 2.28-2.35 max antal enheter 
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per förpackning 10 enligt underlag, accepterar ni även förpackningar med 20 enheter per förpackning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-23  13:33

Observera att frågan gäller både obligatoriska (gula) och icke-obligatoriska positioner. Följande gäller.

För de obligatoriska positionerna 2.29, 2.31-2.32 och 2.35 gäller det angivna max antal enheter per 

förpackning i kolumn E i 2019-05-17 Bilaga Öppen varukorg. Om vara med förpackningsstorlek om 20 

st ändå skulle offereras på dessa obligatoriska positioner uppfylls inte kravet på max antal enheter 

och anbudet förkastas.

För de icke-obligatoriska positioner som frågeställningen avser accepteras inte att det offereras 20 

enheter per förpackning istället då avvikelsen från kravet på största tillåtna förpackningsstorleken 

(max antal enheter per förpackning) är för stor. Det är således inte fråga om en vara som i mindre 

omfattning avviker från Kammarkollegiets specifikation vad gäller storlek eller förpackningsstorlek 

enligt avsnitt ”3.5 Utvärdering av öppen varukorg” under rubriken Belastningspris. Om leverantören 

ändå skulle välja att offerera en förpackning på 20 där kravet är 10 respektive 12 max antal enheter 

per förpackning utgår belastningspris för de aktuella positionerna.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 19

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-24  13:33

Avsnitt 3.5 "Utvärdering av öppen varukorg"

Ni skriver. ”Det är inte tillåtet att offerera samma vara på mer än en (1) position, med undantag för position 

2.57-2.61 (bläckpatroner)”. Det finns fler exempel på där detta krav inte med säkerhet kan uppfyllas, 

exempelvis häftklammer som är anpassade till respektive häftapparat. 

När det exempelvis gäller positionerna 2.11 och 2.12 samt 2.16 och 2.17 så är det exakt samma krav som 

ställs på dessa produkter förutom att det i kravspecifikationen på 2.12 och 2.17 också står att de ska ha 

utbytbar patron. Om vi har en produkt med utbytbar patron som uppfyller kraven är det rimligt att vi också 

kan offerera denna produkt på de positioner där detta krav inte finns specificerat. Det är ju en fördel för er 

att fler pennor i ert avtalssortiment har utbytbar patron, inte minst ur miljösynpunkt. Alltså att vi använder 

samma produkt på två positioner här. 

Vi ber er därför godkänna att samma artikelnummer kan användas på fler än en (1) position, i annat fall är 

risken uppenbar att ingen anbudsgivare kommer att godkännas. 

Gör ni dessa ändringar?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-24  13:20

Se informationsmeddelande publicerat 2019-05-24.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 20

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:10

Under punkt 6.15.3 skriver ni följande i er FFU: 

”Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet erlägga en administrationsavgift om 0,7 procent av all 

fakturerad försäljning, d.v.s. fakturavärdet av försålda Varor och Tjänster exklusive mervärdesskatt och 

andra skatter under det att Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.”

Vidare skriver ni följande under punkt 6.6.1: 

”Pris avser pris exklusive mervärdesskatt och andra skatter i den mån inte annat särskilt anges”

Vänligen bekräfta att ni menar ”exklusive mervärdesskatt och andra skatter och avgifter som åläggs 

marknaden av offentliga organ såsom regering och riksdag”. Detta då dessa avgifter tillkommer och 

förändras under avtalets löptid på ett sätt som inte är möjligt för anbudsgivaren förutse och alltså heller inte 

ta höjd för i prissättningen vid anbudsinlämning.

Kan ni bekräfta det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:10

Villkor gällande administrationsavgift kvarstår, se avsnitt Administrationsavgift 6.15.3 

Vi tolkar att er fråga gäller beskattningskompetensen. Beslutande av skatt tillkommer Riksdagen enligt 
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1 kap. 4 § Regeringsformen (1974:152). Någon annan privaträttslig aktör eller liknande kan inte 

besluta om skatt. Villkoret kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 21

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:12

Följande skriver ni under punkt 6.6.1: 

”Pris avser pris exklusive mervärdesskatt och andra skatter i den mån inte annat särskilt anges”. 

Precis som vi påtalade i exemplet gällande administrationsavgift så önskar vi förståelse från er gällande att 

nya avgifter som tillkommer efter anbudsinlämningen och att dessa inte bör inkluderas i de offererade 

priserna. Det är svårt att förutspå lagstadgade avgifter och miljöskatter under en avtalsperiod, speciellt då 

det är möjligt att det politiska läget förändras. När avgifter och miljöskatter ändras och tillkommer behöver 

den vinnande anbudsgivaren uppdatera prisbilden motsvarande avgiften på berörda produkter. På så vis 

bidrar vi till att lagstiftningen får den effekt och förväntan som finns, vilket oftast är direkt relaterat till miljö 

och hälsa. 

Vänligen bekräfta att ni menar ”exklusive mervärdesskatt och andra skatter och avgifter som åläggs 

marknaden av offentliga organ såsom regering och riksdag”. Detta då dessa avgifter tillkommer och 

förändras under avtalets löptid på ett sätt som inte är möjligt för anbudsgivaren förutse och alltså heller inte 

ta höjd för i prissättningen vid anbudsinlämning.

Kan ni bekräfta det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:12

Vi tolkar att er fråga gäller beskattningskompetensen. Beslutande av skatt tillkommer Riksdagen enligt 

1 kap. 4 § Regeringsformen (1974:152). Någon annan privaträttslig aktör eller liknande kan inte 

besluta om skatt. Villkoret kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 22

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:14

Fråga A)

Vi avser att överlåta rättigheter till fakturorna till ett annat koncernbolag, men betalning skall fortsatt ske till 

leverantören under ramavtalet. Skall koncernbolaget tas upp i bilaga Factoringbolag i enlighet med paragraf 

6.11 Factoring? 

Fråga B)

Vi avser att överlåta rättigheter till fakturorna till ett annat koncernbolag, men betalning skall fortsatt ske till 

leverantören under ramavtalet. 

Det som överlåts är den ekonomiska och juridiska rättigheten till fakturan. Det vill säga att fakturan kan 

användas som tillgång ställd som säkerhet för eventuella finansieringsupplägg med tredje part. 

Skall koncernbolaget tas upp i bilaga Factoringbolag i enlighet med paragraf 6.11 Factoring?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:14

Om det är fråga om ett factoringbolag ska bolaget anges i bilaga Factoringbolag. Först under 

ramavtalsperioden kommer Kammarkollegiet ta ställning till frågan om factoring och eventuellt 

godkännande av detta. Se även informationsmeddelande publicerat 2019-05-29.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 23

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-29  15:20

Pos. 5.53 Whiteboardtavla vit

Vår artikel på denna position är i A5 format, dvs 14,8 x 21 cm. Godkänns måttet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:20

Nej, ingen avvikelse tillåts då fråga om obligatorisk position.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 24

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-29  15:20

Pos. 5.54 & 5.55 Whiteboardtavla

Godkänns en silverfärgad yta på dessa positioner?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-29  15:20

Nej

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 25

Maria Arvas/Office Depot Svenska AB

2019-05-31  11:15

Angående fråga 16

Vi tycker inte det är klart angett vad som gäller för Bilaga Övrigt sortiment. Vi ser inte att det i underlaget att 

produkter som är offererade i bilaga öppen varukorg inte får stå med i Bilaga övrigt sortiment. Vi har förstått 

att vi inte får offerera dem men får de inte heller vara med i filen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:15

I upphandlingsdokumentet under avsnitt "3.6 Utvärdering av Övrigt sortiment Kontorsmateriel genom 

dold varukorg" första stycket efter första meningen lägger Kammarkollegiet till:

"Varor som offereras i bilaga Öppen varukorg får vara med i filen bilaga Övrigt sortiment, dock till 

samma pris som i bilaga Öppen varukorg. Om olika pris skulle anges i respektive bilaga gäller det pris 

som angetts i bilaga Öppen varukorg."

Observera!

Vara som offereras i bilaga Öppen varukorg får inte offereras i bilaga Dold varukorg.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 26

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:17

Pos. 5.11 Bordsskylt

Godkänner ni måtten 22 x 7 cm på denna position?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:17

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 27

Mikael Janzon/BIC Nordic AB

2019-05-31  11:18

Post 1.59 Limstift 10-12g, godkänner ni ett limstift med 8,2g innehåll där produkten har 98% naturliga 

ingredienser samt behållaren har 58% återvunnet material?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:18

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 28

Mikael Janzon/BIC Nordic AB

2019-05-31  11:22

Post 1.56-1.57 godkänner ni en avvikelse på antal enheter i förpackningen från 10 till 12 st enheter? 

Föreslaget kontorslim är det enda svanen märkta limmet på marknaden.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:22

Ja, avvikelsen godkänns.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 29

Mikael Janzon/BIC Nordic AB

2019-05-31  11:26

Position 2.43 Godkänner ni minder antal enheter per förpackning 12 st än anbudets förfrågan på 30 st? 

Uppfyller övriga ställda krav samt den har även NF Ecolabel

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:26

Ja, kravet i bilaga Öppen varukorg på ”Max antal enheter per förpackning” anger det antal som är 

maximalt tillåtet per förpackning. För icke-obligatoriska positioner gäller även att varan i mindre 

omfattning kan avvika från Kammarkollegiets specifikation vad gäller storlek eller förpackningsstorlek, 

förutsatt att varans användning och funktion tillgodoses.

Anbudsgivare kan offerera varor som uppfyller kriterier för miljömärkning även på de positioner där 

detta inte särskilt angivits.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 30

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:26

Pos. 6.61 Sträckfilm

Godkänns 270 m på denna position?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:26

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 31

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:29

Listan för övrigt sortiment ska innehålla leverantörens alla produkter som ingår i de 10 varugrupperna och 

säkerställa att ingen artikel av misstag missas så leverantören riskerar att underkännas på en position i den 

dolda varukorgen trots att den egentligen finns i övrigt sortiment. Enligt punkt 3.6 så anges att kapitel 

Tekniska krav ska gälla, tex alla pennor skall klara ISO11798 och RA-FS 2006:4. Avsikten kan ju inte vara att 

listan på övrigt sortiment ska begränsas innanför respektive varugrupp till bara ett fåtal produkter. 

Avser ni med dessa krav att de kraven gäller de artiklar som sedan matchas in i den dolda varukorgen från 

den kompletta listan av alla produkter leverantören har inom de 10 varugrupperna?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:29

Nej, avsnitt "3.6 Utvärdering av Övrigt sortiment Kontorsmateriel genom dold varukorg" i sista stycket 

ska inte tolkas som att det enbart är varor som uppfyller kraven under avsnitt "4.2 Specifika krav" som 

ska offereras i bilaga Övrigt sortiment. Det är viktigt att bilaga Övrigt sortiment innehåller en så stor 

del av sortimentet som möjligt inom de efterfrågade 10 varugrupperna.

Av kapitel 4 Tekniska krav – Kravspecifikation under avsnitt "4.2 Specifika krav" framgår att kraven 

enbart gäller de positioner där det särskilt anges respektive för miljökrav de positioner som är märkta 

med en grön cirkel.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 32

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:31

Position 7.22 Märkmaskin

Dymo har ingen märkmaskin som passar in på kravbeskrivningen. Den märkmaskin vi tror ni eftersöker på 

denna position, Dymo LM420P, har inte Qwerty-tangentbord utan ett ABC-tangentbord. Kan ni ändra kravet 

till ABC-tangentbord?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:31

Kravet på QWERTY-tangentbord kvarstår, men kravet på "handhållen och bärbar" utgår.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 33

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:32

Position 7.7 Dokumentförstörare

Vår artikel på denna position uppfyller alla krav men har en automatisk inmatningsfunktion för upp till 140 

ark 70g A4, dvs en bättre kapacitet än efterfrågad. Kan ni ändra kravspecifikationen till att gälla minst 100 

ark istället för upp till 100 ark?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:32

Dokumentförstörare med större kapacitet än 100 ark kan offereras.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 34

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:33

Position 10.6 Manushållare

Godkänns mått 265 x 375 mm på denna position?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:33

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 35

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:34

Position 2.35 Korrigeringsvätska

Den vattenbaserade produkten som hade påstrykare av skumgummi har slutat att produceras. Idag finns 

det bara påstrykare av penselmodell på vattenbaserade korrigeringsvätskor. Vi ber er därför godkänna 

påstrykare av penselmodell. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:34

Påstrykare av penselmodell godkänns också.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 36

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:45

Positionerna 2.39 och 2.77 Pennor

Ni anger FP som enhet till skillnad mot övriga pennor. Eftersom vi inte kan ange 12 styck i kolumn K (max 1 

får anges) och också ska ange pris per styck i kolumn J känns det som att enheten FP inte borde gälla här 

utan ändras till styck som på övriga pennor. Vi ber er ändra på detta. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:45

Av varans specifikation i kolumn B framgår att det ska finnas 12 stycken pennor i en förpackning. 

Enheten i kolumn D är förpackning för dessa positioner. "Max antal enheter per förpackning" i kolumn 

E avser således 1 förpackning om 12 stycken pennor. Pris i kolumn J ska således anges för en 

förpackning som innehåller 12 pennor. "Antal enheter per offererad förpackning" i kolumn K ska vara 

1.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 37

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:49

Position 2.43 Kulspetspenna

BIC har ingen penna som klarar ISO 11798 Svenskt Arkiv. Kan ni ange en annan referensartikel eller ska vi 

bara bortse från namnet BIC som referensprodukt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:49

Kravet på "av märket BIC eller likvärdig" utgår.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 38

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:50

Positionerna 2.53 och 2.54 Kulspetspenna 

Rött bläck har inte dokumentäkta bläck enligt ISO 12757. Vi ber er ta bort detta krav. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:50

Krav på rött dokumentäkta bläck enligt ISO 12757 utgår för dessa positioner.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 39

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:50

2.67 Märkpenna

Godkänner ni en spetsbredd på 1-5mm vilken ju kan ge linjebredd på 2-5mm beroende på hur man håller 

märkpennan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:50

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 40

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:50

Positionerna 2.82 och 2.86 Whiteboardpenna

Godkänner ni en spetsbredd på 1-3mm vilken ju kan ge linjebredd på 2-4mm beroende på hur man håller 

pennan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:50

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 41

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:51

Positionerna 2.84 och 2.87 Whiteboardpenna

Godkänner ni en spetsbredd på 1-5mm vilken ju kan ge linjebredd på 2-5mm beroende på hur man håller 

pennan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:51

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 42

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:54

Position 3.29 Kollegieblock

Ni frågar efter ett kollegieblock i A5 med plast- eller kartongomslag som ska ha 90 grams papperskvalitet och 

dessutom vara Svanenmärkt. Vi kan inte hitta en produkt som klarar alla dessa krav, dock finns det 

produkter som uppfyller kraven förutom att de är FSC-märkta istället för Svanenmärkta. Kan ni ge oss en 

referensprodukt som helt överensstämmer med era krav eller godkänner ni en FSC-märkt produkt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:54

Ja, FSC-märkning godkänns också för denna position.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 43

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:55

Positionerna 3.47 och 3.52 Postitblock

Detta är dubbletter och då borde en av dessa ta´s bort. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:55

Position 3.47 utgår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 44

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:56

Position 3.55 Post-it-block

Vi anger 150x203mm som storlek. Godkänner ni detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:56

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 45

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:56

Position 3.56 Indexflik

Vi anger 12x45mm som storlek. Godkänner ni detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:56

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 46

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  11:57

Position 3.57 Indexflik

Vi anger 25x45mm som storlek. Godkänner ni detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  11:57

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 47

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  12:04

Position 4.16 Ramar

Godkänner ni 10 som max antal enheter per fp?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  12:04

Ja, kravet på max antal enheter per förpackning ändras från 5 enheter till 10 enheter.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 48

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  12:07

Position 5.3 Anslagstavla

Den nya modellen av denna tavla har en räfflad textilyta istället för skumplast. Godkänner ni textilyta?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  12:07

Ja, kravet ”med självslutande yta av skumgummi eller skumplast” ändras till ”med självslutande yta av 

skumgummi, skumplast eller textilyta”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 49

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  12:12

Position 7.36 Thermorulle

Standard med miljömärkning på thermorullar är FSC, är det denna märkning som avses på denna position?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  12:12

Ja, varan ska uppfylla de kriterier som uppställs för märkning enligt FSC eller likvärdigt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 50

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  12:27

Position 3.63 Flikblock

Godkänner ni 120x240mm som storlek?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  12:27

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 51

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-05-31  12:38

Positionerna 3.59-3.61 Indexflikar

Är prisenheten en fp med 3-5 block eller avser prisenheten och volymen enbart ett block?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-05-31  12:38

Pris lämnas för enhet styck. Styckenheterna för aktuella positioner framgår nedan:

Position 3.59 – Styckenheten är 3 block i tre olika färger i en förpackning, eller monterat på kartongark 

eller liknande. 

Position 3.60 – Styckenheten är 5 block i fem olika färger i en förpackning, eller monterat på 

kartongark eller liknande.

Position 3.61- Styckenheten är 4 block i fyra olika färger i en förpackning, eller monterat på kartongark 

eller liknande.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 52

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-03  13:37

Position 5.18 Kopieringsfilm

Det finns olika typer av kopieringsfilm på marknaden med olika tjocklekar. Kan ni öppna upp för ett spann på 

tjockleken mellan 0,1 – 0,125?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-03  13:37

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 53

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-03  13:39
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Positionerna 7.14 och 7.15 Etikettskrivare 

Efterfrågade etikettskrivare har en maximal utskriftsbredd på 56 mm. Kan ni ändra kravspecifikationen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-03  13:38

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 54

Hanna Larsson/Ergoff Miljö AB

2019-06-05  14:06

Tolkar jag det rätt att för att bli antagen leverantör behöver leverantören svara på samtliga delområden?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-05  14:06

Ja, upphandlingen består av ett anbudsområde - se avsnitt 1.4.3 "Ett anbudsområde".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 55

Maria Arvas/Office Depot Svenska AB

2019-06-10  15:13

För att kunna göra en relevant kalkyl behöver vi veta förhållandet i viktningen mellan dold varukorg och 

öppen varukorg. Mao undrar vi om viktningen mellan öppen och dold varukorg? 

Exempel; öppen varukorg 60% och dold varukorg 40%.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-10  15:13

Enligt upphandlingsdokumenten avsnitt 3.4.2 kommer den dolda varukorgens summerade 

utvärderingspris multipliceras med faktorn 8 för att ge den ett lämpligt utvärderingspris i förhållande 

till den öppna varukorgens utvärderingspris. Modellen är konstruerad så att leverantörerna lämnar de 

mest fördelaktiga priserna i den öppna varukorgen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 56

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-10  15:18

Anser ni att ett koncernbolag som övertar den ekonomiska och juridiska rättigheten till fakturan är att 

betrakta som ett så kallat factoringbolag som skall anges i bilaga Factoringbolag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-10  15:18

Överlåtelse av fakturor förutsätter Kammarkollegiets skriftliga godkännande i förväg, oavsett om det 

är en överlåtelse till ett koncernbolag eller till ett externt bolag, och oavsett om bolaget tas upp i 

Bilaga Factoringbolag eller inte. Notera att även avropsberättigade myndigheters samtycke krävs för 

att överlåta eller belåna fordringar under varje avropsavtal. Om överlåtelse sker till ett moderbolag 

innebär det inte att moderbolaget utgör ett factoringbolag. Moderbolaget behöver därför inte heller 

tas upp i Bilaga Factoringbolag. Bilagan ska förstås som generell information om factoringbolag som i 

förekommande fall avses användas av ramavtalsleverantören. Informationen är tänkt att utgöra 

underlag för Kammarkollegiets och avropsberättigade myndigheters ställningstagande.

Om moderbolaget i nästa led önskar använda sådan överlåten fordran som tillgång ställd som 

säkerhet för eventuella finansieringsupplägg med tredje part är det något som i sin tur kräver 

Kammarkollegiets och avropsberättigade myndigheters skriftliga godkännande. Moderbolaget är vid 

ett sådant upplägg fortfarande inte att anse som factoringbolag. Motsvarande information som i 

Bilaga Factoringbolag kommer vid en sådan situation att efterfrågas avseende det fakturaköpande 

bolaget/factoringbolaget.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 57

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  13:29

2.10 ni kräver Svensk Arkiv på en gelpenna, vi hittar ingen gelpenna som har Svenskt Arkiv bläck.

Kan ni ange referens penna ? eller godkänner ni ISO 27668-2 ?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  13:29

Referensprodukt är Artline 1500 eller likvärdigt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 58

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  13:30

2.15 ni kräver Svensk Arkiv på en gelpenna, vi hittar ingen gelpenna som har Svenskt Arkiv bläck.

Kan ni ange referens penna ? eller godkänner ni ISO 27668-2 ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  13:30

Referensprodukt är Artline 1500 eller likvärdigt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 59

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  13:30

2.19 ni kräver Svensk Arkiv på en gellpenna, vi hittar ingen gellpenna som har Svenskt Arkiv bläck.

Kan ni ange referens penna ? eller godkänner ni ISO 27668-2 ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  13:30

Referensprodukt är Artline 1500 eller likvärdigt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 60

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  13:47

3.52 är det rätt storlek, dubblett med 3.47?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  13:47

Enligt Fråga och svar 43 utgick position 3.47.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 61

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  13:49

6.20 och 6.21 är samma artikel, kan en utgå ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  13:49

Nej, max antal enheter per förpackning skiljer sig åt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 62

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  13:51

8.11 Går det bra med 6LR61 ? eller vilken referens produkt är det.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  13:51

Ja, kravet ”6LF22” ändras till ”6LF22 eller likvärdigt” för position 8.11.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 63

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-11  14:06

Position 5.11 Bordsskylt

Godkänner ni måtten 21 x 7,5 cm på denna position?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:06

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 64

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-11  14:07

Position 9.1 CD/DVD-fodral

Godkänner ni 25/fp på denna position?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:07

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 65

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:12

Position 1.64. Godkänns 70mm bredd på pennkopp av metallnät ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:12

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 66

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:13

Position 1.81 Godkänner ni 500g som vikt på tejphållare bordsmodell?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:13

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 67

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:13

Position 1.83 Godkänns transparent grön tejphållare?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:13

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 68

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:14

Positionerna 2.80 och 2.81 godkänner ni 75mm som längd på reservstift 0,5 och 0,7 ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:14
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Ja, kravet ”Längd: 60 mm” ändras till ”Längd: minst 60 mm” för positionerna 2.80 och 2.81.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 69

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:15

Positionerna 3.14 och 3.15 godkänner ni 70 g som gramvikt ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:15

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 70

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:16

Position 4.48 Godkänner ni 80 micron, lamineringsficka A3 ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:16

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 71

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:17

Position 5.12 godkänner ni 148x105 mm som mått?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:17

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 72

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:18

Positionerna 5.68 och 5.69 Godkänner ni 13 m som längd på indelningstejp?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:18

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 73

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:19

Position 6.17 Godkänner ni 60mm som höjd på Wellomslag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:19

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 74

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:19

Position 6.18 Godkänner ni 120 g som gramvikt?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:19

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 75

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:20

Position 6.19. Godkänner ni 100 g som gramvikt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:20

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 76

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:21

Position 6.21 Godkänner ni 90g som gramvikt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:21

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 77

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:21

Position 6.48 Godkänner ni 120g som gramvikt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:21

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 78

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:23

Positionerna 6.50 och 6.52 Godkänns 52 my som tjocklek?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:23

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 79

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:24

Position 6.63 Godkänns 38x80 som mått på adresslappar?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:24

Kravet ”Otryckt 40x80 mm.” ändras till ” Otryckt 38-40x80 mm.”
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 80

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-11  14:32

Positionerna 7.9 och 7.10, Påsar till dok.förstörare

Eftersom offererade dokumentförstörare har samma storlek på papperskorgen så ber vi er att acceptera 

samma artikelnummer på påsarna till dessa positioner. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:32

Ja, se informationsmeddelande 2019-06-11.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 81

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:33

Position 5.77 Godkänns 1 cm bredd på textilbandet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:33

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 82

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-11  14:33

Position 5.16 Godkänner ni 160g som gramvikt på insticksetiketten?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:33

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 83

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-11  14:34

Position 5.53 Overheadtavla, vit

Enligt den statistik ni själva lämnat ut, är referensprodukten för denna position i A5-format. A5 är ett 

standardformat för denna typ utav tavlor. Den enda skillnaden mellan produkten vi önskar offerera och er 

kravspecifikation är 2 mm, vilket knappast kan vara verksamhetskritiskt. Därför borde ni godkänna en 

produkt i A5, dvs 14,8 x 21 cm. Vårt förslag är att ni antingen godkänner A5-format på positionen alternativt 

att ni uppger referensprodukt som är tillgänglig för alla att köpa. Godkänns detta förslag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:34

Kravet: ”Mått: 20-23x28-31 cm.” utgår och ersätts med följande krav: ”A5-format”

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 84

William Friberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:43

Rättelse av svaret till fråga 83:

Fråga:

Position 5.53 Overheadtavla, vit

Enligt den statistik ni själva lämnat ut, är referensprodukten för denna position i A5-format. A5 är ett 

standardformat för denna typ utav tavlor. Den enda skillnaden mellan produkten vi önskar offerera och er 

kravspecifikation är 2 mm, vilket knappast kan vara verksamhetskritiskt. Därför borde ni godkänna en 

produkt i A5, dvs 14,8 x 21 cm. Vårt förslag är att ni antingen godkänner A5-format på positionen alternativt 

att ni uppger referensprodukt som är tillgänglig för alla att köpa. Godkänns detta förslag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:43
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Rättelse av svar till fråga 83 vad gäller mått enligt nedan. 

”Mått: 15-16,5x21-22,5 cm” utgår och ersätts med följande krav: ”A5-format”

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 85

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-11  14:48

Angående avsnitt 5.6.1.2 så står följande: 

"5.6.1.2 Krav på särskilt tillstånd  

Det ställs inget krav på särskilt tillstånd i den här upphandlingen." 

Kravet är att svara JA i Tendsign, vilket känns fel. Därefter står det att vi skall beskriva åtgärderna. Det 

borde vara att leverantören kan svara JA eller NEJ och om JA svaras krävs det att anbudsgivare beskriver 

åtgärderna. 

Ändrar ni detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-11  14:48

Det är inte ett krav i upphandlingen att inneha ett särskilt tillstånd. Det är inte heller något krav på 

leverantören att fylla i det här avsnittet på ett specifikt sätt. Leverantören kan besvara fråga a) med 

ja respektive nej på fråga b).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 86

Birgitta Engström/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  10:30

Post 72 godkänner ni ett mindre antal enheter per förpackning 12 st i stället för 50? 

Post 66 och 67 godkänner ni ett mindre antal enheter per förpackning 12 st i stället för 50?

Ovanstående frågeställningar har preciserats av leverantören enligt nedan: 

Posterna som förfrågan gäller är positionerna 2.43, 2.44, 2.45 och 2.50 där ni anger antal enheter i 

förpackning med 50 eller 30. Accepterar ni 12 per förpackning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  10:30

Ja, kravet i bilaga Öppen varukorg på ”Max antal enheter per förpackning” anger det antal som är 

maximalt tillåtet per förpackning per position.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 87

Kent Hansson/Lyreco Sverige AB

2019-06-12  15:09

Position 2.43 Vår förpackning är 30 + 6 gratis och pris för 30 st, Kan ni godkänna?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:09

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 88

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:11

Angående svar på fråga 53

På position 7.14 stämmer kravbilden, förutom utskriftsbredden in på Dymo LW450. På position 7.15 

efterfrågas Dymo LW450 Turbo eller likvärdig. På efterföljande positioner 7.16-7.20 efterfrågas etiketter som 

ska passa till båda maskinerna, där kravbilden enbart stämmer in på Dymo. Båda maskinerna har en 

maximal utskriftsbredd på 56 mm, vilket är bekräftat av leverantören. 

Vi föreslår att ni antingen ändrar kravbilden till 56 mm alternativ anger referensprodukt som klarar den 

kravbilden ni har ställt. Godkänns detta förslag?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:11
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Kravet ”Utskriftsbredd upp till 62 mm” ändras till ”Utskriftsbredd upp till 56 mm” för positionerna 7.14 

och 7.15.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 89

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:12

A) Angående avsnitt 6.15.3 skriver ni följande i er FFU:

”Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet erlägga en administrationsavgift om 0,7 procent av all 

fakturerad försäljning, d.v.s. fakturavärdet av försålda Varor och Tjänster exklusive mervärdesskatt och 

andra skatter under det att Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.”

Exempel: Ponera att vi som leverantör säljer produkt X för 6 SEK och vårt inpris är 5 SEK. Vi ingår i avtal med 

er där ni menar att dessa avgifter är inkluderade. Under avtalsperioden inför Regeringen en ny avgift som 

uppgår till 10 SEK. Vi som leverantör går därmed back på en produkt vi säljer till en offentlig kund på grund 

av ett beslut fattat av en offentlig myndighet.

Vi önskar med vår fråga att skapa förståelse för att nya avgifter som tillkommer efter anbudsinlämningen 

inte bör inkluderas i offererade priser. Att förutspå lagstadgade avgifter och miljöskatter som kan tillkomma 

under avtalsperioden är en svår uppgift. När avgifter och miljöskatter ändras och tillkommer behöver 

vinnande anbudsgivare uppdatera prisbilden motsvarande avgiften på berörda produkter. På så vis bidrar vi 

till att lagstiftningen får den effekt och förväntan som finns, vilket oftast är direkt relaterat till miljö och hälsa.

Vänligen bekräfta att ni menar ”exklusive mervärdesskatt och andra skatter och avgifter som åläggs 

marknaden av offentliga organ såsom regering och riksdag”. Detta då dessa avgifter tillkommer och 

förändras under avtalets löptid på ett sätt som inte är möjligt för anbudsgivaren förutse och alltså heller inte 

ta höjd för i prissättningen vid anbudsinlämning.

Kan ni bekräfta det?

B) Angående ert svar på fråga 21 – Vi avser inte med vår fråga att påtala om beskattningskompetensen, 

utan att ni förtydligar vad ni menar med raden ”Priser avser pris exklusive mervärdersskatt och andra 

skatter i den mån inte annat särskilt anges” under avsnitt 6.6.1. 

Så som underlaget är författat kan det innebära att vinnande anbudsgivare skall förutse skatter och avgifter 

som ännu ej är beslutade av vare sig riksdag eller regering och därmed även ta höjd för detta i sin 

prissättning. Som ni säkert förstår har leverantörer av kontorsmateriel ingen inverkan på vilka avgifter och 

skatter som beslutas av offentliga organ och kan därför omöjligen förutspå den typen av kostnader. 

Vi föreslår att ni förtydligar denna punkt så att priser avser pris exklusive mervärdesskatt samt andra 

avgifter och skattar som åläggs marknaden av offentliga organ såsom riksdagen och regeringen. På så vis 

har leverantör rätt att höja pris motsvarande den avgift / skatt som åläggs av offentliga organ. Detta 

innebär att skatterna / avgifterna får den önskade effekt som efterfrågas, men också att priserna blir lägre 

då leverantörer inte behöver ta höjd för avgifter vi inte känner till. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  10:56

A och B) Ramavtalsleverantören har rätt att höja priset på varorna motsvarande tillkommande 

kostnader för skatter och avgifter, som ligger utanför deras kontroll, och som åläggs leverantörer av 

offentliga organ. Kostnader som är avdragsgilla för leverantören betraktas inte som en kostnad i det 

här avseendet. Ändringen sker enligt avsnitt 6.19 Ändringar och tillägg från och med det datum som 

parterna överenskommit. Prishöjningen gäller inte för redan lagda ordrar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 90

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:13

Angående administrationsavgiften så skriver ni att kan komma att höja avgiften från 0,7 % till 1 %. Om ni 

inför denna höjning föreslår vi att leverantör har rätt att höja försäljningspriset motsvarande den höjning 

som görs av administrationsavgiften. 

Godkänns detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  10:44

Om administrationsavgiften höjs under ramavtalsperioden enligt avsnitt 6.15.3 Administrationsavgift 

har Ramavtalsleverantören rätt att höja priserna på varorna som motsvarar höjningen av 

Sida 22 av 24Utskrivet: 2019-06-13  10:48



administrationsavgiften enligt avsnitt 6.15.3 Administrationsavgift och avsnitt 6.19 Ändringar och 

tillägg. Förändringen meddelas Ramavtalsleverantören senast 90 kalenderdagar innan ny 

administrationsavgift börjar gälla. Prishöjningen gäller inte för redan lagda ordrar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 91

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-12  15:15

Position 5.52 Referensartikel önskas på magnet rund 35-40 mm?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:15

Referensartikel är Staples, Whiteboardmagnet, rund, 40 mm, artikelnummer WW-859885.

Kravet ”Samtliga färger, minst 6 olika färger” ändras till ”Samtliga färger, minst 4 olika färger”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 92

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-12  15:16

Position 8.19 Godkänner ni 28 cm som mått på väggur?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:16

Ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 93

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-12  15:17

Position 5.75 Referensartikelnummer önskas på Korthållare i plast svart?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:17

Referensartikel är Cardkeep artikelnummer A0057NF.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 94

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:18

Position 6.44 Cirkulationspåse

Måttet ni efterfrågar har utgått i ert nuvarande avtal och ni har godkänt ersättning med måtten 260x330 

mm. Det är också den artikeln ni har publicerat på avropa.se. (Se Avropa.se – kontor och inredning – 

Förbrukningsvaror – Kontorsmateriel – under rubriken rangordnat avtal finns dokument (7) – prisbilaga i 

excel daterad 2019-05-08 – position 6.46 – cell J48). Det är denna storlek som efterfrågas på marknaden 

eftersom den rymmer mer än den smala. Godkänner ni mått 260x330mm på positionen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:18

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 95

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:19

Position 6.47 Provsäck

Sveriges största tillverkare av dessa provsäckar har i januari 2019 ändrat gramvikten från 130 g till 110 g i 

sin tillverkning, och lagret på den gamla modellen håller på att ta slut. Ändringen är gjord för att spara på 

miljön och minska åtgången på papper. Produkten är tillverkad av kraftpapper av hög kvalité för att stå emot 

fraktskador och slitage. Kan ni godkänna 110 g?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:19

Ja, kravet ”minst 130 g” ändras till ”minst 110 g”.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 96

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-12  15:20

Position 9.9 Referensartikelnummer önskas på Musmatta för optisk mus.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:20

Referensartikel är Lyreco, Musmatta FELLOWES 5933901 Microban svart, art.nr 2.810.423.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 97

Peter Nordborg/AllOffice Nordic AB

2019-06-12  15:20

Position 3.1 och position 3.2 godkänner ni ohålade block?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:20

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 98

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:21

Position 2.77 Stiftpenna

Ni skriver i varans specifikation ”Med fast stiftrör och fjädrande mekanism som förhindrar stiftbrott”. Ett fast 

stiftrör har nackdelen att det sliter på de kläder pennan kommer i kontakt med, exempelvis en innerficka 

eller skjortficka. Ytterst få stiftpennor har fast stiftrör. Vi ber er därför ta bort kravet på fast stiftrör och 

fjädrande mekanism. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:21

Nej.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 99

Staples Sweden AB Anbudsavdelningen/Staples Sweden AB

2019-06-12  15:21

Position 1.75 Sax

Ni kräver att saxen ska tåla autoklavering. Behov av autoklarering finns ju inom sjukvården men vi kan inte 

se att detta behov skulle finnas för de kunder som omfattas av denna upphandling. Vi ber er därför ta bort 

kravet på autoklavering. Gör ni det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-06-12  15:21

Nej.
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