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4. Kravspecifikation

4.1 Synundersökning
Anbudsgivaren ska tillse att fackmannamässigt utförd synundersökning genomförs av legitimerad
optiker.
 
Se även punkt 6.17.1 i Ramavtalets huvuddokument avseende Kammarkollegiets uppföljningsrätt. 
 
Vid synundersökningen ska en bedömning göras om arbetstagarens eventuella privata glasögon kan
fungera tillfredsställande som bildskärmsglasögon. I de fall synundersökningen visar att arbetstagaren
inte är i behov av bildskärmsglasögon betalar avropsberättigad myndighet endast för
synundersökningen.
 
Om resultatet av synundersökningen visar att det behövs kompletterande synundersökning av
ögonläkare, med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, ska anbudsgivaren remittera arbetstagaren
till ögonläkare. Kostnaden för remitteringen ska ingå i kostnaden för synundersökningen.
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Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende
synundersökning?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.2 Optiker
Samtliga optiker ska vara legitimerade enligt de krav som framgår av 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659). Uppgift om optikerns legitimation ska finnas i Socialstyrelsens register över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende optiker?

Ja/Nej. Ja krävs
Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.3 Tillgänglighet och öppettider
Optikerbutikerna ska vara öppna dagtid varje arbetsdag, med arbetsdag avses helgfri måndag till fredag.
 
Personalen i optikerbutikerna ska kunna kommunicera på svenska språket i både tal och skrift.
 
Arbetstagare hos avropsberättigade myndigheter ska kunna boka tid via telefon, e-post, webbsida eller
direkt i butiken.
 
Personalen i optikerbutikerna ska ha god kännedom om innehållet i tecknat ramavtal samt ha kunskap
om varor och tjänster som omfattas av ramavtalet.

Accepterar anbudsgivare ovanstående krav avseende tillgänglighet och
öppettider?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.4 Optikerbutiker på huvudorter och övriga orter
Anbudsgivaren ska vara representerad med optikerbutiker i minst 35 av nedan angivna orter. 
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Arboga, Arvidsjaur, Boden, Borlänge, Borås, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg
(minst 2 butiker), Halmstad, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga,
Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Kristinehamn, Kungsbacka, Köping, Lidköping, Linköping,
Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Mora, Norrköping, Nyköping, Piteå, Sandviken, Skellefteå, Skövde,
Stockholm (minst 6 butiker), Strängnäs, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Trollhättan, Umeå, Uddevalla,
Uppsala, Varberg, Visby, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik och
Östersund.
 
Det är optikerbutikens postadressort som avgör om butiken anses vara lokaliserad på respektive ort.
Anbudsgivaren ska fylla i och bifoga bilaga huvudorter och övriga orter, flik huvudorter.
 
Utöver huvudorterna kan anbudsgivaren ange ytterligare orter där anbudsgivaren finns representerad
med optikerbutik. Dessa orter kan anbudsgivaren ange i bilaga huvudorter och övriga orter, flik övriga
orter.

a. Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende Huvudorter
och övriga orter?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

b. Har anbudsgivaren fyllt i och bifogat bilaga Huvudorter och övriga
orter?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.5 Bågar för bildskärmsglasögon/arbetsglasögon
Anbudsgivaren ska tillhandahålla bildskärmsglasögon. Med bildskärmsglasögon avses sådana
glasögon som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrift, Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).
 
Anbudsgivaren ska erbjuda minst 30 stycken olika bågmodeller för bildskärmsglasögon som ska passa
flera olika ansiktsformer. Av dessa 30 bågmodeller ska minst tio (10) vara herrbågar och minst tio (10)
vara dambågar. Observera att olika färgvarianter och storlekar av samma modell inte räknas som olika
modeller.

Det i punkt 4.12 lämnade priset för glasögonbågar till bildskärmsglasögon ska gälla samtliga bågar
som erbjuds enligt denna punkt.
 
Samtliga erbjudna bågar ska uppfylla kraven i EU:s nickeldirektiv.
 
Samtliga erbjudna bågar ska återfinnas i anbudsgivarens ordinarie sortiment och ska finnas som prover
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i butik. Därtill ska reservdelar finnas att tillgå i butik.

Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende bågar för
bildskärmsglasögon

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.6 Bågar för skyddsglasögon
Anbudsgivaren ska tillhandahålla skyddsglasögon. Med skyddsglasögon avses CE-märkta
skyddsglasögon enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Utförande av personlig utrustning (AFS 1996:7).
 
Anbudsgivaren ska erbjuda minst fem (5) stycken olika bågmodeller för skyddsglasögon i minst fem (5)
olika storlekar totalt. Observera att olika färgvarianter och storlekar av samma modell inte räknas som
olika modeller.
 
Anbudsgivaren ska erbjuda minst en (1) modell för skyddsglasögon i minst fem (5) olika storlekar där
skalmens tjocklek uppfyller kraven i Bilaga Skalmstorlek.
 
Det i punkt 4.13. lämnade priset för glasögonbågar till skyddsglasögon ska gälla samtliga bågar som
erbjuds enligt denna punkt.

Samtliga erbjudna bågar ska uppfylla kraven i EU:s nickeldirektiv. 

Samtliga erbjudna skyddsglasögon ska vara CE-märkta.

Samtliga erbjudna bågar ska återfinnas i anbudsgivarens ordinarie sortiment och ska finnas som prover
i butik. 

Samtliga erbjudna bågar ska ha sidoskydd.

Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende bågar för
skyddsglasögon?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.7 Extra glasögon
Anbudsgivaren ska tillhandahålla extra glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som
krav att följa Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) avseende regler för sjöfart.
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Sjögående personal med behov av synkorrigering har krav på sig att bära glasögon eller kontaktlinser i
tjänsten. Enligt TSFS 4 kap 3 § har de även krav på sig att ha tillgång till reservglasögon i tjänsten.

Reservarbetsglasögonen ska ha likvärdig standard avseende synkorrigering som de ordinarie
glasögonen/kontaktlinserna. Kostnader för extra ytbehandlingar, såsom fotokromatiska glas betalas av
arbetstagaren.

En specifikation ska medfölja fakturan, där arbetstagarens egna tilläggsval (såsom kostnader för
glasögonbågar utöver standardsortiment samt extra ytbehandlingar) redovisas.

För denna tjänst ska anbudsgivaren tillhandahålla en rabattsats om 30 %.

Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende extra glasögon?

Ja/Nej. Ja krävs
Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.8 Glas
Anbudsgivaren ska tillhandahålla glas av materialtyperna plast och mineral.

Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende glas?

Ja/Nej. Ja krävs
Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.9 Slipningar och ytbehandlingar
Anbudsgivaren ska tillhandahålla glas med följande slipningar:
 
- Enkelslipade glas som är arbetsanpassade. Med enkelslipade glas avses glas med en styrka över
hela glaset.
- Närprogressiva glas. Med närprogressiva glas avses glas som ger flexibelt seende på alla avstånd från
40 -150 cm.
- Rumsprogressiva glas. Med rumsprogressiva glas avses glas som ger flexibelt seende på alla avstånd
från 40 - 400 cm.
- Skyddsglasögon enligt gällande EU-direktiv samt enligt AFS 2001:3.
 
Samtliga glas ska vara hårdhets- och antireflexbehandlade. Om mineralglas används ska dessa vara
antireflexbehandlade. 
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Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende slipningar och
ytbehandlingar?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.10 Hämtning av glasögon (leverans)
Anbudsgivaren ska leverera bildskärmsglasögon inom tio (10) arbetsdagar och skyddsglasögon inom
femton (15) arbetsdagar efter att synundersökning genomförts, om inget annat har överenskommits
med avropsberättigad myndighet. Med arbetsdag avses helgfri måndag till fredag.
 
Anbudsgivaren ska, om inget annat överenskommits, meddela per telefon, e-post eller SMS att
glasögonen är klara.
 
I samband med att de färdiga glasögonen levereras ska personal i optikerbutiken tillse att glasögonen
justeras så att de passar bäraren av glasögonen. Därtill ska anbudsgivaren informera om handhavande
och skötsel av glasögonen samt den garanti som gäller för glasögonen.
 
Samtliga glasögon ska levereras med hårt fodral och putsduk vilket ska ingå i offererade priser.
 
Personalen i optikerbutikerna ska vid behov efterjustera glasögonbågar samt byta skalmtoppar och
sadlar på glasögon köpta på detta ramavtal. Detta ska vara kostnadsfritt.

Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav avseende hämtning av
glasögon?

Ja/Nej. Ja krävs

Glasögon (1)  

Svar

Ja

4.11 Pris synundersökning
Samtliga priser ska fyllas i och anges i SEK. Priset för synundersökning ska enbart omfatta
synundersökning.

Pris synundersökning

Prismatris. 1 rader
Glasögon (1)  

Slutsumma prismatris (SEK)

1 600 000,00
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Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet
(SEK)

Totalpris
(SEK)

Ange pris för en (1) st
synundersökning.

16 000 st 100,00 1 600 000,00

4.12 Priser bildskärmsglasögon
Samtliga priser ska fyllas i och anges i SEK.

De lämnade priserna ska gälla oavsett om materialtyp plast eller mineral används i
bildskärmsglasögonen. 

I samtliga lämnade priser ska följande ingå: 
- Kostnad för montering i båge samt övriga arbetskostnader 
- Hårt fodral och putsduk

Pris avseende bildskärmsglasögon

Prismatris. 4 rader
Glasögon (1)  

Slutsumma prismatris (SEK)

6 805 000,00

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet
(SEK)

Totalpris
(SEK)

Pris ska anges för en
(1) st båge.

15 000 st 208,00 3 120 000,00

Pris ska anges för
ofärgade enkelslipade
standard/lagerglas +/-
6/2 dioptrier. Priser
avser ett (1) par.

4 000 st 99,00 396 000,00

Pris ska anges för
närprogressiva glas.
Priser avser ett (1)
par.

5 000 st 299,00 1 495 000,00

Pris ska anges för
rumsprogressiva glas.
Priset avser ett (1)
par.

6 000 st 299,00 1 794 000,00
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4.13 Priser skyddsglasögon
Samtliga priser ska fyllas i och anges i SEK.

De lämnade priserna ska gälla oavsett om materialtyp plast eller mineral används i
bildskärmsglasögonen. 

I samtliga lämnade priser ska följande ingå: 
- Kostnad för montering i båge samt övriga arbetskostnader 
- Hårt fodral och putsduk

Priser avseende skyddsglasögon

Prismatris. 4 rader
Glasögon (1)  

Slutsumma prismatris (SEK)

130 340,00

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet
(SEK)

Totalpris
(SEK)

Pris ska anges för en
(1) st båge.

420 st 268,00 112 560,00

Pris ska anges för
ofärgade enkelslipade
standard/lagerglas +/-
6/2 dioptrier. Priset
avser ett (1) par.

100 st 149,00 14 900,00

Pris ska anges för
närprogressiva glas.
Priset avser ett (1)
par.

140 st 9,00 1 260,00

Pris ska anges för
rumsprogressiva glas.
Priset avser ett (1)
par.

180 st 9,00 1 620,00

4.14 Krav på e-handel

4.14.1 Krav på elektronisk order
Anbudsgivaren ska senast vid ramavtals ikraftträdande kunna ta emot en elektronisk order enligt minst
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ett av följande alternativ. För beskrivning av standarder se SFTI.

1. Via rekvisitionsblankett som avropsberättigad tillhandahåller
2. Sveorder
3. Via avropsberättigads leverantörsportal eller genom att ta emot order i fri form via e-post. (Med

leverantörsportal menas en webbaserad portal som är ansluten till avropsberättigads e-
handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att ta emot order.

a. Uppfyller anbudsgivaren krav på elektronisk order?

Ja/Nej. Ja krävs
02 SIC Docsmall (1)  

Svar

Ja

b. Ange upplysningsvis vilket/vilka av alternativen som
anbudsgivaren kommer att kunna tillämpa:

Fritext

02 SIC Docsmall (1)  

1.Via rekvisitionsblankett som avropsberättigad tillhandahåller

4.14.2 Krav på elektroniskt ordererkännande, ordersvar eller
orderbekräftelse
Anbudsgivaren ska senast vid ramavtals ikraftträdande kunna sända ordererkännande, ordersvar eller
orderbekräftelse enligt minst ett av följande alternativ. För beskrivning av standarder se SFTI.

1. Sveordersvar
2. Via avropsberättigads leverantörsportal eller i fri form genom att sända via e-post. (Med

leverantörsportal menas en webbaserad portal som är ansluten till en avropsberättigads e-
handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att sända ordererkännande, ordersvar,
orderbekräftelse.)

a. Uppfyller anbudsgivaren krav på
ordererkännande/ordersvar/orderbekräftelse?

Ja/Nej. Ja krävs

02 SIC Docsmall (1)  

Svar

Ja
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b. Ange vilket/vilka av alternativen som anbudsgivaren kommer
att kunna tillämpa:

Fritext

02 SIC Docsmall (1)  

Via avropsberättigads leverantörsportal eller i fri form genom att sända via e-post. (Med
leverantörsportal menas en webbaserad portal som är ansluten till en avropsberättigads e-
handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att sända ordererkännande, ordersvar,
orderbekräftelse.)

4.14.3 Krav på elektronisk faktura
Anbudsgivaren ska senast vid ramavtals ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura enligt minst ett
av följande alternativ. För beskrivning av standarder se SFTI.

1. Svefaktura
2. Via avropsberättigads leverantörsportal. (Med leverantörsportal menas en webbaserad portal som

är ansluten till avropsberättigads e-handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att
sända fakturor.

a. Uppfyller anbudsgivaren krav på elektronisk faktura?

Ja/Nej. Ja krävs
02 SIC Docsmall (1)  

Svar

Ja

b. Ange upplysningsvis vilket/vilka av alternativen som
anbudsgivaren kommer att kunna tillämpa:

Fritext

02 SIC Docsmall (1)  

2.Via avropsberättigads leverantörsportal. (Med leverantörsportal menas en webbaserad portal som
är ansluten till avropsberättigads e-handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att
sända fakturor.
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