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AV och distansmöten 

• Brett utbud av varor och tjänster för 
hantering av ljud, bild, foto, 
distansmöten, videokonferens och 
liknande audiovisuella lösningar som 
möjliggör möten eller 
informationsspridning med hjälp av 
modern teknik i digitalt och/eller 
analogt format. 

• Upphandlingen inkluderar även varor 
och tjänster som möjliggör 
förinspela  information för att spela 
upp den när användaren själv önskar 
det. 

• Varor och tjänster kopplade till nya 
eller befintliga mötes- och 
konferensrum, utbildningssalar, 
hörsalar, scener, väntrum, 
receptioner, vård- och 
omsorgsmiljöer, arbete i hemmet 
eller ifrån andra platser.

• Varor kan anskaffas även som tjänst. 
Exempel på detta kan vara 
videokonferens, webbmötestjänst, 
streamingtjänst samt även 
programvaror i form av molntjänst.



Ramavtalsleverantörerna

• Atea Sverige AB

• AudicomPendax AB

• AVS i Sverige AB

• Dustin Sverige AB

• Foxway AB

• Informationsteknik Scandinavia AB

• Ricoh Sverige AB



Skillnad i Allmänna villkor

Servicenivåavtal, ansvar för Fel

Om Kund och Ramavtalsleverantör i Kontrakt inte 
avtalat annat, ingår Servicenivåavtal under en period 
om två år för Hårdvara räknat från Effektiv 
leveransdag. Servicenivåavtal innefattar att 
Ramavtalsleverantör ska utföra Reparation hos Kund, 
på plats eller om Kund så godkänner på distans. 
För användarnära Hårdvara såsom handhållna kameror 
och dess tillbehör hämtas Hårdvara av 
Ramavtalsleverantör hos Kund för transport till 
reparationsplats, efter Reparation återlämnar 
Ramavtalsleverantör reparerad Hårdvara hos Kund. 
Senast fem Arbetsdagar efter att Kund rapporterat Fel 
till Ramavtalsleverantör ska i Kontrakt avtalad 
funktionalitet vara återställd. 

Reparation av Hårdvara

Om inget annat framgår av Kontraktet ingår 
Reparation under en period om ett år räknat från 
leveransdagen för Hårdvara. 
Om samma fel uppkommer fler än tre gånger under ett 
år ska Hårdvaran bytas ut till ny. 
När utbyte sker ska det anses som en omleverans, 
vilket innebär i praktiken att en ny garantitid och en ny 
tid för Reparation av Hårdvara börja gälla från den nya 
Hårdvarans leveransdag.
Avropsberättigad kan i Avrop ställa krav om Reparation 
av Hårdvara som är äldre än ett år alternativt äldre än 
garantitid. Reparation kan utföras antingen på plats 
alternativt att Hårdvaran skickas in (Inskicksservice). 

Kommande Nuvarande



Avrop

• Att tänka på

Några tankar

• Beskriv ert syfte och mål - vad ni vill uppnå 
med avropet. 

• Beskriv hur befintlig lösning ser ut i dag.

• Ställ krav på funktion, inte produkt - glöm ej 
kompabilitet med befintlig utrustning.

• I införandefasen: ge prioritet till olika delar av 
projektet – vad är det viktigaste och vad kan 
utföras senare.

• I förvaltningsfasen: Prioritera Servicenivåer
Vilka funktioner eller system är de viktigaste.
Hur länge kan funktionen vara borta, trasig. 
Hur och hur snabbt ska fel åtgärdas. 
Kontaktytor mot andra leverantörer.



Omvärldsbevakning

Ta i beräkning

• Komponentbrist

• Leveransförseningar

• Prisförändringar

• Reparationstider

På grund av 

• Pandemier

• Sanktioner

• Force Majeure 



Avrop

• Innan avrop

Några tankar

• Skicka RFI till alla ramavtalsleverantörer

• Boka och genomför RFI:möten

• Gemensam agenda (likabehandla) 

• Planera projektet med tidsbuffert

• Ta i beräkningen personalfrånvaro (t.ex ledighet)



Avrop

• Att tänka på

Några tankar

• Dokumentation: vad ska den innehålla 
och när ska den vara klar.
Ansvar för dokumentation: ska vara 
tydligt hur dokumentationen ska hållas 
aktuell. 

• Funktionen går att anskaffa för eget 
ägande eller som en tjänst.

• Vid kontraktets slut: vad händer med 
Utrustning? När ska utrustningen vara 
borta och lokal återställd? 
Inför nästa upphandling: överlämning 
av dokumentation från förra 
ramavtalsleverantören.



Avrop

• Att tänka på

Några tankar

• Hur ska avtalet förvaltas

• Vem ska förvalta

• Fördelar med avtalet

• Tider för leverans, service, support

• Hur dokumenteras leverans eller 
servis/reparations problem

• Tider för kostnader

• Förlängningar

• När bör en ny upphandling startas

• Leveranstest, Leveransgodkännande, 
dokumentation

• Dokumentation om uppkomna 
problem med avtalet



Allmänna villkor

Vite

• Möjliggörare för leverans

• Lågt belopp

• Ej skadestånd



Karl-Johan Skiver
karl-johan.skiver@kammarkollegiet.se
08-7000799

Arthur Mazur
arthur.mazur@kammarkollegiet.se
08-7000855

www.avropa.se

ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Kontakta oss

mailto:karl-johan.skiver@kammarkollegiet.se
mailto:arthur.mazur@kammarkollegiet.se
http://www.avropa.se/
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