Bilaga Pris
Klient- och mobiltelefonlösningar
Dnr. 23.3-13124-20:001
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1 Inledning
I bilaga pris återfinns villkor för priser, priser för hårdvara som kan beställas enligt
dynamisk rangordning, priser för vissa specificerade tjänster samt leveranstider. Priser på
tjänster gäller under hela ramavtalsperioden och är priser för beställningar enligt samtliga
villkor fastställda samt takpriser som inte får överstigas vid förnyad konkurrensutsättning
om inte kund anpassar krav på kompetens, tjänstens omfattning och/eller villkor enligt
allmänna villkor.
Samtliga ingående komponenter och tillbehör ska vara fullt kompatibla med varandra och
utgöra en fungerande helhet. Delar som inte är specificerade men som krävs för att en
hårdvara eller ett tillbehör ska fungera på ett fullgott sätt för ändamålet ska ingå i priset.
Strömkablar och andra nödvändiga kablar, tillbehör och komponenter för en fullt
fungerande produkt ska ingå i priset. Om exempelvis ett tillbehör eller en tredjeparts
programvara krävs för att uppfylla ett krav ska dessa ingå i priset. Dokumentation ska
ingå för varje hårdvara och tillbehör som ingår i avropet och den ska levereras elektroniskt
eller i pappersformat samt vara författad på svenska eller engelska. Fil med information
om MAC-adress, service tag, serienummer eller motsvarande ska ingå om inte kund anger
annat. Återställningsmedier för operativsystem ska ingå om inte kund anger annat.
Hårdvara, tillbehör och reservdelar ska vara fabriksnya, olåsta, tillgängliga på marknaden
och anpassade efter svenska förhållanden om inte kund specifikt anger annat i sitt avrop.
Hårdvara och tillbehör ska vara CE-märkta. Varumärkesägarens nödvändiga program och
verktyg för automatisering av installation och uppdatering av drivrutiner, BIOS (med eller
utan UEFI) samt Firmware vid OS installation av exempelvis Windows ska
tillhandahållas. Vid så kallad End of Life eller End of Support ska kund kunna erbjudas att
uppgradera programvara som ingår i detta ramavtal enligt kontrakt.
Garanti avser varumärkesägarens garanti. Garanti på hårdvara och tillbehör ska
tillhandahållas i enlighet med bilaga allmänna villkor. Även delar och funktioner som
ingår enligt produktblad och liknande men som inte är specificerade av Kammarkollegiet
eller kund ingår i garantin. Garantiåtgärder kan utföras av varumärkesägaren. Garantin
för klienter gäller tre år från och med effektiv leveransdag om inte annat anges i
avropsförfrågan. Garantin för mobiltelefoner och surfplattor gäller två år från och med
effektiv leveransdag om inte annat anges i avropsförfrågan. Om en eventuell
leveranskontrollperiod påverkar längden på garanti från en varumärkesägare kortas de två
åren med samma antal dagar leveranskontrollperioden varit. Ramavtalsleverantören ska
kunna verifiera detta i generella avtal och skrivningar från varumärkesägaren. Är
garantin för hårdvaran i något avseende mer generös mot kund än vad som följer enligt
bilaga allmänna villkor och avsnitt fel ska ramavtalsleverantör i sådant avseende ansvara
för minst samma garantitid och garantivillkor som respektive varumärkesägare
tillhandahåller.

2 Leveranstider
Miljöhänsyn ska tas gällande leveranser på så sätt att det alternativ med minst negativ
miljöpåverkan ska användas om inte annat anges vid avropet, exempelvis ska
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flygtransporter i normalfallet undvikas till förmån för tåg. Ramavtalsleverantören ska stå
för samtliga risker och kostnader förenade med transporten fram till det att leverans är
lossad och mottagen av kund på angiven plats i Sverige.
Hårdvara och tillbehör har en leveranstid på maximalt 25 arbetsdagar från och med
beställning från kund. För hårdvara eller tillbehör i lager hos ramavtalsleverantören,
hårdvara i dynamisk rangordning samt för tjänster är leveranstiden maximalt 14
arbetsdagar från och med beställning från kund. Observera att leveranskontroll enligt
allmänna villkor ska vara genomförd innan avtalad leveransdag. Om
leveranskontrollperioden är 5 arbetsdagar ska hårdvaran, tillbehöret och/eller tjänsten
vara på plats hos kund minst 5 arbetsdagar innan avtalad leveransdag.

3 Priser
För beställningar med ett ordervärde under 250 SEK har ramavtalsleverantören rätt att ta
ut en fraktavgift om 75 SEK.

3.1 Pris på tjänster
3.1.1 Tjänster för enrollment

Ramavtalsleverantören ska vara auktoriserad återförsäljare eller motsvarande för den
hårdvara som säljs under ramavtalet samt minst kunna erbjuda enrollment tjänster för
Android Zero Touch, Apple Enhetsregistreringsprogrammet (tidigare DEP) och Samsung
Knox KME. Tilläggspris gäller per hårdvara och oavsett typ av hårdvara (som kan
registreras enligt tjänsten). Priset adderas till hårdvaran vid beställning.
Apple Enhetsregistreringsprogrammet: 0 SEK
Android Zero Touch: 0 SEK
Samsung Knox: 0 SEK

3.1.2 Stöldskyddsmärkning med etikett

Etiketten vara tillverkad i ett riv- och petsäkert material och ska appliceras med lim som
omöjliggör borttagande utan synbar åverkan. Priset ska inkludera allt avseende
stöldskyddsmärkning med etikett (såsom etiketten, arbetet och registrering). Pris gäller
per hårdvara och gäller oavsett typ av hårdvara eller tillbehör.
Pris stöldskyddsmärkning med etikett: 40 SEK
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3.1.3 Återtag av uttjänt hårdvara

Ramavtalsleverantören hämtar uttjänt hårdvara och tillbehör hos kund och säkerställer
att den rekonditioneras och säljs eller återvinnes. Information på lagringsmedia ska inte gå
att återskapa, kund ska kunna välja om lagringsmedia ska raderas med Blancco eller
likvärdigt eller förstöras och kund ska vidare erhålla en beskrivning om hur lagrad
information raderas eller förstörs. Vidare ska certifikat och intyg kunna uppvisas för hur
uttjänt hårdvara och/eller tillbehör tas omhand. Kund har rätt att erhålla ersättning för
hårdvara och tillbehör som rekonditioneras och säljs vidare enligt överenskommelse mellan
parterna. För hårdvara som inte kan rekonditioneras får ramavtalsleverantören ta ett pris
per hårdvara för återtag, radering eller destruktion av lagringsmedia samt återvinning.
Priset gäller oavsett typ av hårdvara eller tillbehör.
Pris för återtag: 70 SEK

3.1.4 Uppackning och omhändertag av emballage

Ramavtalsleverantören ska i samband med leverans av hårdvara och/eller tillbehör kunna
erbjuda uppackning och omhändertag av emballage (inklusive miljöåtervinning). Pris gäller
per hårdvara och/eller tillbehör för uppackning och omhändertag av emballage (inklusive
miljöåtervinning) oavsett typ av hårdvara eller tillbehör.
Pris för uppackning och omhändertag av emballage: 45 SEK

3.1.5 Tekniker

Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda tekniker för exempelvis konfiguration,
anpassning, installation, framtagande, hantering, pålägg och/eller förvaltning av image,
BIOS och drivrutiner, rådgivning relaterat till ramavtalsområdet, analys av användarkrav,
support, felsökning etc. Teknikerna ska vara certifierade och/eller utbildade i tjänster till
hårdvara inom anbudsområdet enligt ovan samt arbetat minst 4 år med dessa tjänster och
kunna arbeta helt självständigt. Tekniker ska kunna flytande svenska i tal och skrift.
Tekniker ska minst ha gymnasieexamen från en utbildning som minst omfattar 2500
gymnasiepoäng. Priset gäller per timme för tekniker och oavsett typ av hårdvara och
tjänst. Konsulter med mindre erfarenhet får inte levereras till kund om inte kund specifikt
efterfrågat det i sitt avrop. Priset ska även gälla för tekniker som har mer erfarenhet än
angivna minimikrav gällande utbildning och yrkesverksam tid. Priset ska gälla på plats
hos kund eller ramavtalsleverantören samt i övrigt enligt villkor i bilaga allmänna villkor.
Priset gäller även för utbildning på plats hos kund. Priset gäller om kund i en förnyad
konkurrensutsättning inte anpassar kraven på konsulten eller övriga villkor i allmänna
villkor. Minst 10 500 timmar ska kunna tillhandahållas per år.
Pris per timme för tekniker: 595 SEK
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3.2 Pris på hårdvara för dynamisk rangordning
Den laddare som ska levereras med hårdvara ska vara varumärkesägarens. Detta gäller
även för de in-ear hörlurar som ska levereras med mobiltelefoner och surfplattor enligt
avsnitt. Om en varumärkesägare inte har det i sitt sortiment ska hörlurar som är fullt
kompatibla och som rekommenderas av varumärkesägaren till deras hårdvara levereras.
Skyddsfilm som kan beställas till mobiltelefoner och surfplattor ska vara av glas.

3.2.1 Mobiltelefon 1

Varumärke och modell,
mobiltelefon 1A
Varumärke och modell,
mobiltelefon 1B
Grundpris mobiltelefon 1A

Apple iPhone SE 64GB (2 gen)

Grundpris mobiltelefon 1B

8 321 SEK

Totalt pris 1A med
lagringsutrymme minst 128 GB
Totalt pris 1B med
lagringsutrymme minst 128 GB
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, endast tillbehöret
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, tillbehöret och
montering

4 945 SEK

3.2.2 Mobiltelefon 2

Apple iPhone 12 64GB
4 485 SEK

8 780 SEK
50 SEK
100 SEK

Varumärke och modell,
mobiltelefon 2A
Varumärke och modell,
mobiltelefon 2B

Samsung Galaxy S21 Enterprise Edition 128GB

Grundpris mobiltelefon 2A

7 325 SEK

Grundpris mobiltelefon 2B

7 575 SEK

Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, endast tillbehöret
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, tillbehöret och
montering

50 SEK

Samsung Galaxy S20+ 5G Enterprise Edition
128GB

100 SEK
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3.2.3 Mobiltelefon 3

Varumärke och modell,
mobiltelefon 3
Grundpris mobiltelefon 3

Fairphone 3

Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, endast tillbehöret
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, tillbehöret och
montering

51 SEK

3.2.4 Surfplatta 1

3 611 SEK

103 SEK

Varumärke och modell
surfplatta 1A
Varumärke och modell
surfplatta 1B
Grundpris surfplatta 1A

Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB (8 gen)

Totalt pris 1A, lagringsutrymme
minst 128 GB
Tilläggspris 4G surfplatta 1A

4 048 SEK

Grundpris surfplatta 1B

7 752 SEK

Totalt pris 1B, lagringsutrymme
minst 256 GB
Tilläggspris 4G surfplatta 1B

8 620 SEK

Tilläggspris aktiv penna
surfplatta 1A
Tilläggspris aktiv penna
surfplatta 1B
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, endast tillbehöret
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, tillbehöret och
montering

834 SEK

3.2.5 Surfplatta 2

Varumärke och modell
surfplatta 2A
Varumärke och modell
surfplatta 2B
Grundpris surfplatta 2A

Apple 11-inch iPad Pro Wi‑Fi 128GB (2 gen)
3 329 SEK

4 408 SEK

9 922 SEK

1 138 SEK
141 SEK
192 SEK

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi 64GB
Samsung Galaxy Tab S7 WiFi 128GB
3 042 SEK

Sid 6 (11)

Datum
2021-09

Grundpris surfplatta 2B

5 997 SEK

Tilläggspris 4G surfplatta 2A

3 626 SEK

Tilläggspris 4G surfplatta 2B

6 585 SEK

Tilläggspris aktiv penna
surfplatta 2A
Tilläggspris aktiv penna
surfplatta 2B
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, endast tillbehöret
Tilläggspris skyddsfilm för
glas/display, tillbehöret och
montering

239 SEK
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288 SEK
139 SEK
189 SEK

3.2.6 Reparation av glas/display

Priset för tjänsten gäller per mobiltelefon och surfplatta nedan och ska inkludera ny
display, övriga eventuella reservdelar, arbetet och samtliga transporter. Åtgärdstiden ska
vara högst fem arbetsdagar, annars utgår vite enligt avsnitt fel i bilaga allmänna villkor.
Priset ska gälla för samtliga produkter inom kategorin och även likvärdiga.
Mobiltelefon 1

3 000 SEK

Mobiltelefon 2

3 300 SEK

Surfplatta 1

5 886 SEK

Surfplatta 2

2 500 SEK

3.2.7 Tillbehör mobiltelefoner och surfplattor
Micro-SD minneskort 64 GB till
mobiltelefon och surfplatta
Micro-SD minneskort 128 GB till
mobiltelefon och surfplatta
Micro-SD minneskort 256 GB till
mobiltelefon och surfplatta
Fodral (svart eller genomskinlig),
skydd för baksida, för mobiltelefoner

Varumärke/modell

Pris

Verbatim Premium 64 GB

61 SEK

Samsung Evo plus 128 GB

124 SEK

Samsung Evo plus 256 GB

299 SEK

1A Estuff clear soft case for
iphone 7/8/SE (2020)
1B Estuff clear soft case for
iphone 12/12 pro
2A Estuff Samsung Galaxy
S21 5G soft case

22 SEK
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2B Estuff clear soft case
Samsung Galaxy S20+/ S20+
5G
Fodral (svart eller grå), skydd för
fram och baksida, för mobiltelefoner

Fodral (grå eller svart), skydd för
baksida, för surfplattor

Fodral surfplattor (grå eller svart),
skydd för fram och baksida, vikbar,
kan fungera som stativ

Komplett laddare, anpassad för
mobiltelefon 1.

Komplett laddare, anpassad för
mobiltelefon 2.

Komplett laddare, anpassad för
mobiltelefon 3.

Komplett laddare, anpassad för
surfplattor 1.

1A Tolerate wallet case
Iphone 7/8/SE blk bulk
1B Tolerate wallet case
Iphone 12/12 PRO blk bulk
2A Tolerate wallet case
Samsung S21 blk bulk
2B Tolerate wallet case
Samsung S20+ blk bulk
3 Tolerate wallet case
Fairphoe 3 blk bulk
1A Tolerate tpu case Ipad
10,2 blk bulk
1B Tolerate tpu case Ipad
PRO 11 blk bulk
2A Tolerate tpu case
Samsung tab S6 lite blk bulk
2B Tolerate tpu case
Samsung Tab S7 blk bulk
1A estuff folio case Ipad 10.2
(2019) - black
1B estuff magnetcase Ipad
PRO 11 (2020) - black
2A speck balance folio
Samsung Galaxy TAB S6 lite
(2020) black
2B speck balance folio
Samsung Galaxy tab S7
black
Deltaco USB wall charger,
USB-A, 2,4A, INCL. 1 M
USB-A to lightning

87 SEK

Deltaco USB wall charger, 1X
USB-A, fast charging 24 W,
white +
Deltaco USB 2.0 kabel, TYP
A - TYP C hane, 1M, svart
Deltaco USB wall charger, 1X
USB-A, fast charging 24 W,
white + Deltaco USB 2.0
kabel, TYP A - TYP C hane,
1M, svart
Deltaco USB wall charger, 1X
USB-A, fast charging 24 W,
white + Epzi mulitladdare,
USB-C, lightning, micro
USB, USB-A, 1M, vit

90 SEK

87 SEK

187 SEK

106 SEK

90 SEK

115 SEK
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Komplett laddare, anpassad för
surfplattor 2.
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Deltaco USB wall charger, 1X
USB-A, fast charging 24 W,
white + Deltaco USB 2.0
kabel, TYP A - TYP C hane,
1M, svart
1A + 1B EASY DIST IN-EAR
headphone lightning
2A + 2B EASY DIST IN-EAR
headphone USB-C
3 STREETZ IN-EAR hörlurar
med mikrofon 3.5 MM
1A+2 A STREETZ IN-EAR
hörlurar med mikrofon 3.5
MM
1B + 2B EASY DIST IN-EAR
headphone USB-C
STREETZ IN-EAR BT
hörlurar med mikrofon, svart

90 SEK

Hörlurar on- eller over-ear,
brusreducering, trådlösa för
mobiltelefon och surfplatta

JLAB AUDIO STUDIO ANC
Wireless on ear

512 SEK

Skyddsfodral mobiltelefon, ruggad,
skydd mot fall, skärmskydd,
bibehållen funktion

1A Tolerate armor Iphone
7/8/SE black bulk+
1A Tolerate glass screen
protector Iphone 6/6S/7/8/SE
bulk
1B Tolerate armor Iphone
12/12 pro black bulk+
1B Tolerate glass screen
protector Iphone 12/12 pro
bulk
2A Tolerate armor Samsung
S21 black bulk+
2A Tolerate glass screen
protector Samsung S21 bulk
2B Tolerate armor air
Samsung S20+ transparent
bulk+
2B Tolerate glass screen
protector Samsung S20+
Bulk
3 Tolerate eco case Fairphone
3 charcoal black+
3 Tolerate glass screen
protector Fairphone 3 bulk
1A Estuff Apple Ipad 10.2
(2019/2020) Wombat
defender
1B UAG rugged case Ipad
PRO 11 (2nd gen, 2020)

185 SEK

Hörlurar in-ear, trådbundna, för
mobiltelefon

Hörlurar in-ear, trådbundna, för
surfplatta

Hörlurar in-ear, trådlösa för
mobiltelefon och surfplatta

Skyddsfodral surfplatta, ruggad,
skydd mot fall, skärmskydd,
bibehållen funktion

109 SEK

109 SEK

64 SEK

157 SEK
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Tangentbord, svenskt/nordiskt, för
surfplatta 1

2A Estuff Samsung Galaxy
tab S6 lite Wombat defender
case
2B Estuff Samsung Galaxy
TAB S7 Wombat defender
case
Zagg universal keyboard
Bluetooth KB Nordic

Tangentbord, svenskt/nordiskt, för
surfplatta 2

Zagg universal keyboard
Bluetooth KB Nordic

3.2.8 Bärbar dator 1
Varumärke och modell

HP, EliteBook 835 G7

Grundpris bärbar dator 1

6 996 SEK

Totalpris bärbar dator 1
avancerad
Tilläggspris för docka. Pris
anges per dator.
Tilläggspris för extra
strömadapter.
Tilläggspris för sekretessfilter.

8 051 SEK

3.2.9 Bärbar dator 2

1 045 SEK
205 SEK
139 SEK

Varumärke och modell

Lenovo, ThinkPad T14

Grundpris bärbar dator 2

7 406 SEK

Totalpris bärbar dator 2
avancerad
Tilläggspris för docka. Pris
anges per dator.
Tilläggspris för extra
strömadapter.
Tilläggspris för sekretessfilter.

8 403 SEK
1 313 SEK
147 SEK
150 SEK
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185 SEK
185 SEK
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3.2.10 Rekonditionerad dator

Hårdvaran ska vara funktionstestad, fullständigt rengjord invändigt och utvändigt,
genomgått rekonditioneringsåtgärder, fabriksåterställd och installerad med
uppgraderingar etc. Klienter ska vara så kallade professionella eller företagsprodukter
anpassade för den svenska marknaden med svenska/nordiska tangentbord etc. om inte
kund anger annat. Datorer ska kunna beställas med Windows 10 Pro och detta ska ingå i
priset för klienten. Hårdvaran ska vara i bra skick med normalt slitage och ska inte ha
synliga skador såsom sprickor, repor etc. Klienter ska haft maximalt en tidigare ägare
(kund) och ska inte använts av tidigare kund i mer än tre år. Hårdvaran som avropas ska
omfattas av minst ett års garanti och eventuella batterier tre månaders garanti.
Ramavtalsleverantören ansvarar för och tillhandahåller garantin. Ansvar för fel,
åtgärdstider och viten regleras enligt bilaga allmänna villkor. Leveranstiden är högst fem
arbetsdagar. Varumärkesägare och modell kan variera under ramavtalsperioden utifrån
tillgänglighet.
Rekonditionerad bärbar dator som minst uppfyller följande: Skärm 12,5 tum -14 tum,
antireflex, Högst 1,6 kg inklusive batteriet, Intel i5 minst gen. 7 eller likvärdig, minst 256
GB SSD, minst 8 GB RAM, integrerad Bluetooth minst v. 4.1, svenskt/nordiskt
tangentbord, nätverkskort och trådlöst nätverkskort minst Wi-Fi 5. Pris: 7 000 SEK

3.2.11 Bildskärmar
Varumärke och modell

Philips 241B8QJEB/00

Philips 272B8QJEB/23

Grundpris

1 331 SEK

1 971 SEK

Tilläggspris för sekretessfilter.

484 SEK

3.2.12 Tillbehör Klienter
Varumärke/modell

Pris

Mus, höger eller vänsterhänta,
trådlös.
Tangentbord, trådlöst.

Targus - mus - 2.4 GHz

56 SEK

Gearlab G200 Wireless Keyboard
Nordic

84 SEK

Datorväska bärbar dator 1 och 2

Deltaco NV-805 - Notebook-väska

84 SEK

Fodral bärbar dator 1 och 2

Deltaco NV-803 - Fodral för
bärbar dator

40 SEK

