
Frågor och svar

Köpare Upphandling

Rakelutrustning som produkt och tjänstStatens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

Namn:Köpare:

Josefine MonforsHandläggare: Referensnr: 23.3-2271-2017
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E-post:

Upphandlande enheten

2017-06-12  09:57Datum:

Till:Från:

Privat fråga

Punkt 4.1.16 i del 4 kravspecifikation rör användargränssnittet på terminalen. Denna punkt stänger ute viss 

utrustning från att kunna avropas med stöd av ramavtalet, med följden att ramavtalet inte kommer kunna 

åberopas i maximal utsträckning. Utrustningen i fråga uppfyller däremot alla andra krav och godkännanden 

för användning i RAKEL. Borde inte användarorganisationerna helt själva få definiera önskat 

användargränssnitt för att möjliggöra maximalt utnyttjande av ramavtalet?

Baserat på ovanstående yrkar vi för att kravet stryks.

Från:

Datum:

Till:

Privat svar 2017-06-12  09:57

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Hej 

Tack för din fråga och att du uppmärksammat oss på detta. Innan vi kan ta ställning till din fråga skulle 

vi vilja be dig precisera vilken/-a punkter i avsnitt 4.1.16 eller på vilket sätt avsnittet stänger ute er 

utrustning.

Tack!

Mvh,

Josefine

Alla

2017-06-15  14:29Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Daniel Melin/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

En fråga avseende kravet 4.1.16; Teckenfönster och indikeringar, har inkommit till Statens inköpscentral:

”Punkt 4.1.16 i del 4 kravspecifikation rör användargränssnittet på terminalen. Denna punkt stänger ute viss 

utrustning från att kunna avropas med stöd av ramavtalet, med följden att ramavtalet inte kommer kunna 

åberopas i maximal utsträckning. Utrustningen i fråga uppfyller däremot alla andra krav och godkännanden 

för användning i RAKEL. Borde inte användarorganisationerna helt själva få definiera önskat 

användargränssnitt för att möjliggöra maximalt utnyttjande av ramavtalet? Baserat på ovanstående yrkar vi 

för att kravet stryks.”

Statens inköpscentrals svar:

Kravet 4.1.16 gällande teckenfönster och indikeringar måste i sin helhet uppfyllas av minst en av 

anbudsgivarens Rakelterminaler. Däremot kan de avropsberättigade myndigheterna kravställa annorlunda 

på användargränssnittet utifrån bilaga Kravkatalog.

Alla

2017-06-19  10:01Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Josefine Monfors/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

På grund av Tendsigns funktionalitet kan krav på att en fil ska bifogas förekomma även i de fall där det inte 

är relevant för en viss anbudsgivare. För att kunna lämna in anbud utan att Tendsign varnar för ofullständigt 

ifyllt anbud föreslår Statens inköpscentral att ni bifogar en tom fil döpt till ”Ej tillämpligt” i de fall Tendsign 

kräver en bifogad fil som enligt er bedömning inte är obligatorisk för ert anbud.
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