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Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

5. Kravspecifikation anbudsområde Klienter

5.1 Generella krav

5.1.1 Tillhandahålla klienter, tillbehör och tjänster
Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla klienter, tillbehör och tjänster för avrop inom samtliga delar i
anbudsområdet. Anbudsområdet omfattar klienter såsom bärbara datorer, stationära datorer,
bildskärmar, ruggade datorer som uppfyller olika IP klassningar och/eller MIL-STD, tunna klienter
etc. Även programvaror med nära anknytning till klienten ingår samt tillbehör och tjänster kopplade till
klienterna. Klienter ska kunna köpas med eget ägande eller som en tjänst där kund betalar en
periodiserad kostnad för nyttjandet. Se även 1.4.2 för ytterligare information om vad som ingår i
anbudsområdet. Anbudsgivaren ska vara auktoriserad eller certifierad återförsäljare eller likvärdigt (eller
varumärkesägare) för de varumärken som denne kommer att sälja inom ramen för ramavtalet samt om
tillämpligt inneha ett återförsäljar-ID.

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klient och mobiltelefonl… 

5.1.2 Kunskap om klienter, tillbehör och tjänster
Anbudsgivaren bör ha god kunskap om de klienter och tjänster som omfattas av anbudsområdet,
kunskap som erhållits genom att ha genomfört leveranser där kunden är nöjd som helhet då leveransen
motsvarat de krav som ställts och skett enligt tidsplan samt att eventuella incidenter, fel och avvikelser
har hanterats på ett effektivt och förtroendeingivande sätt.

För att påvisa att kriteriet uppfylls och erhålla poäng bör anbudsgivaren till anbudet bifoga ifyllda och
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signerade bilaga Utförande och leverans anbudsområde Klienter, för olika kunder. Anbudsgivaren kan
erhålla poäng för maximalt 6 bilagor, om fler inkommer kommer Kammarkollegiet att stryka bilagor
numrerade 7 och uppåt, eller om numrering saknas att använda slumpmässigt urval för att välja ut de 6
som utvärderas. Leveransen eller avtalet kan vara pågående men leveransgodkännande för hårdvaran
och utförandet av tjänsterna ska ha skett under de tre senaste åren, räknat från sista anbudsdag.
Datum för leveransgodkännande ska anges i bilagan. Tjänsterna ska vara kopplade till den hårdvara
som levererats till kunden. Bilaga Utförande och leverans anbudsområde Klienter ska användas och av
bilagan framgår vilka uppgifter som ska lämnas. Varje bifogad bilaga ska omfatta olika kunder och
samtliga kunder ska intyga att leveransen är utförd och motsvarat de krav som ställts. Bilagorna ska
undertecknas av alla parter och därefter scannas in och bifogas i PDF-format. Leveranser ska ha utförts
av anbudsgivaren eller en underleverantör som är angiven i signerad och bifogad bilaga Underleverantör.
För att erhålla poäng enligt nedan ska vidare bilagorna uppfylla kraven, vara fullständigt ifyllda samt
avse externa leveranser dvs. interna leveranser hos anbudsgivaren samt mellan anbudsgivaren och
dotterbolag, eventuell underleverantör, åberopat företag, konsortiemedlem eller ägare är inte godkända.

Följande typer av klienter bör anbudsgivaren ha god kunskap om och omfattas av bilagorna:

Bärbara datorer
2i1 datorer
Stationära datorer
Tunna klienter
Bildskärmar
Ruggade datorer som minst uppfyller IP52 och klarar MIL-STD-810G gällande fall och
driftstemperatur

Följande typer av tjänster bör ha levererats till klienterna ovan och omfattas av bilagorna:

Installation och/eller konfiguration av klienterna
Stöldskyddsmärkning
Uppackning och omhändertag av emballage med miljöåtervinning
Rådgivning kring mobilitetsfrågor och lösningar för en mobil arbetsplats
Kundtjänst med användarstöd, support, felanmälan, stöd i övriga frågor kring klienter,
programvara och tjänster etc.
Hårdvara som tjänst med periodisk kostnad och utan eget ägande för kund

Anbudsgivaren kan erhålla 100 poäng per typ av hårdvara och tjänst enligt ovan som levererats
samt som omfattas och framgår av bilagorna. Totalt kan maximalt 1200 poäng erhållas varav 600
poäng för typer av hårdvara och 600 poäng för typer av tjänster. Anbudsgivaren kan endast erhålla
poäng för en typ av hårdvara och en typ av tjänst en gång.
Anbudsgivaren bör ha långtgående kunskap i att kunna tillhandahålla kundtjänst. Anbudsgivaren
erhåller 400 poäng om denna typ av tjänst ingått i minst fyra leveranser enligt bifogade bilagor dvs.
till minst fyra olika kunder.
Anbudsgivaren bör ha egen kunskap om den hårdvara och de tjänster som omfattas av
anbudsområdet. Anbudsgivaren erhåller 25 poäng per leverans och bifogad bilaga där denne själv
är avtalspart och har ansvarat för leveranserna. Maximalt 150 poäng kan erhållas.
Anbudsgivaren bör ha kunskap om att hantera stora logistikflöden och stora leveranser av klienter
till enskilda kunder. Den/de anbudsgivare som har levererat högst antal klienter totalt enligt
bifogade bilagor erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har levererat näst högst erhåller 8
poäng. Den/de anbudsgivare som har levererat tredje högst erhåller 6 poäng. Den/de anbudsgivare
som har levererat fjärde högst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har levererat femte
högst erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har levererat sjätte högst erhåller 1 poäng.
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Övriga erhåller 0 poäng. Endast klienter som leveransgodkänts räknas.

a. Bifoga bilagor Utförande och leverans anbudsområde Klienter för
maximalt 6 olika kunder

Bifogad fil

Klienter  

b. Ange hur många olika typer av klienter som levererats enligt
bilagorna

Fasta svarsalternativ. Totalt 6 olika typer av klienter har levererats (600 SEK), Totalt 5 olika
typer av klienter har levererats (498 SEK), Totalt 4 olika typer av klienter har levererats
(402 SEK), Totalt 3 olika typer av klienter har levererats (300 SEK), Totalt 2 olika typer av
klienter har levererats (198 SEK), Totalt 1 typ av klient har levererats (102 SEK), Totalt 0
olika typer av klienter har levererats (0 SEK)

Klienter   600 SEK

c. Ange hur många olika typer av tjänster som levererats enligt
bilagorna

Fasta svarsalternativ. Totalt 6 olika typer av tjänster har levererats (600 SEK), Totalt 5 olika
typer av tjänster har levererats (498 SEK), Totalt 4 olika typer av tjänster har levererats
(402 SEK), Totalt 3 olika typer av tjänster har levererats (300 SEK), Totalt 2 olika typer av
tjänster har levererats (198 SEK), Totalt 1 typ av tjänster har levererats (102 SEK), Totalt 0
olika typer av tjänster har levererats (0 SEK)

Klienter   600 SEK

d. Har kundtjänst levererats till minst 4 olika kunder?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   400 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande egen kunskap?

Fasta svarsalternativ. Ja för 6 bifogade kunder (150 SEK), Ja för 5 bifogade kunder (124,5
SEK), Ja för 4 bifogade kunder (100,5 SEK), Ja för 3 bifogade kunder (75 SEK), Ja för 2
bifogade kunder (49,5 SEK), Ja för 1 bifogad kund (25,5 SEK), Nej, inte för någon av
bifogade kunder (0 SEK)

Klienter   150 SEK

f. Ange totalt antal klienter som levererats och leveransgodkänts enligt
bilagor

Fritext

Klienter  

g. Bifoga eventuell bilaga Underleverantör 

Bifogad fil
Klienter  

5.1.3 Kompatibla komponenter och fabriksnya klienter
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Samtliga ingående komponenter ska vara fullt kompatibla med varandra och utgöra en fungerande
helhet. Delar som inte är specificerade men som krävs för att en klient 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. 

Samtliga klienter, tillbehör och reservdelar ska vara fabriksnya, olåsta, tillgängliga på marknaden och
anpassade efter svenska förhållanden om inte kund specifikt anger annat i sitt avrop. Klienter och
tillbehör ska vara CE-märkta. Dokumentation ska ingå för varje klient och tillbehör som ingår i avropet.
Dokumentationen ska levereras elektroniskt eller i pappersformat och vara författad på svenska eller
engelska. Fil med information om MAC-adress, servicetag, serienummer eller motsvarande ska ingå
om inte kund anger annat.

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.4 Generellt om programvara och tjänster till klienter
Datorer ska vara certifierade för eventuellt medföljande operativsystem. Om ett operativsystem kommer
i två versioner varav en är en så kallad "Home"-version ska denna inte offereras, utan den som är
anpassad och avsedd för användning i företag/organisationer ska offereras. Återställningsmedier för
operativsystem ska ingå om inte kund anger annat. Datorer ska kunna avropas utan installerat
operativsystem och andra programvaror, där så är möjligt enligt respektive varumärkesägare.

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. Även varumärkesägarens lösning för hantering av BIOS inställningar samt lösenord
ska tillhandahållas. 

Verktyg och program ska vara kompatibla med aktuell och kommande versioner av Microsofts System
Center Configuration Manager (SCCM) eller likvärdigt där så är tillämpligt.

Vid så kallad End of Life eller End of Support ska anbudsgivaren kunna erbjuda kund att uppgradera
programvara som ingår i detta ramavtal. Kostnad för detta regleras enligt kontrakt.

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.5 Priser på klienter, tillbehör och tjänster
Anbudsgivarens priser på klienter, tillbehör och tjänster ska vara fasta under ramavtalsperioden enligt de
förutsättningar Kammarkollegiet angivit i upphandlingsdokumenten. Pris ska anges i SEK, exklusive
mervärdesskatt och utan anbudsgivarens egna prisjusteringsklausuler eller reservationer. Priser i kapitel
5.3 gäller för beställningar enligt samtliga villkor fastställda och ska gälla oavsett antal beställda klienter
(upp till 200 st per beställning), tillbehör och tjänster samt oavsett var i Sverige leverans sker till. För
beställningar med ett ordervärde under 250 SEK har ramavtalsleverantören rätt att ta ut en fraktavgift om
75 SEK. Se vidare ramavtalets huvuddokument kapitel 8.5 och 8.6 för vad som gäller för utbyte, priser
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samt valutajustering. 

Det får aldrig tillkomma någon kostnad för eventuell uppackning och omhändertag av emballage
(inklusive miljöåtervinning), utan det ska vara inkluderat i priset för klienter, om inte kund anger annat i
sitt avrop.

Priser på tjänster i kapitel 5.2 blir priser för beställningar enligt samtliga villkor fastställda som gäller
under hela ramavtalsperioden samt takpriser som inte får överstigas vid förnyad konkurrensutsättning
om inte avropsberättigad anpassar allmänna villkor.

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.6 Avrop
Anbudsgivaren ska kontinuerligt bevaka inkommande avrop och beställningar, likabehandla kunder,
besvara samtliga avropsförfrågningar och beställningar och kunna leverera enligt i ramavtalet angivna
förutsättningar. Att inte inkomma med avropssvar och leverera enligt beställningar är grund för vite och
ytterligare sanktioner, se vidare kapitel Ramavtalets huvuddokument kapitel 8.8.

Observera att anbudsgivaren inte äger rätt att överlåta rätten att mottaga eller besvara avrop eller
beställningar till annan part. Anbudsgivaren äger inte heller rätt att överlåta rätten att teckna kontrakt till
annan part. All kommunikation i samband med avrop och med kund under kontraktsperioden ska ske
på svenska om inte kund angett annat. 

Vid avrop enligt förnyad konkurrensutsättning kan kund precisera och ställa krav utifrån detta underlag
samt enligt Kravkatalog och Allmänna villkor. Kund specificerar, utifrån sin organisation och sitt behov,
om ett krav är obligatoriskt eller ett tilldelningskriterium. Anbudsgivaren ska besvara avrop inom den tid
som anges i avropsförfrågan. Alternativa avropssvar ska inte lämnas om inte kund specifikt begär
detta. 

Vid avrop enligt dynamisk rangordning ska anbudsgivaren besvara och bekräfta beställningar från kund
inom två arbetsdagar, räknat från och med att kund skickat dem. Inkommer inte svar inom utsatt tid
äger kund rätt att gå vidare i rangordningen. 

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.7 Leverans
Anbudsgivaren ska kunna leverera klienter, tillbehör och tjänster till kunder i hela
Sverige. Anbudsgivaren ska ha organisation och rutiner för logistik kring leverans av klienter, tillbehör
och tjänster som omfattas av denna upphandling. 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 flygtransporter i normalfallet undvikas till förmån för tåg. 

Anbudsgivaren ska stå för samtliga risker och kostnader förenade med transporten fram till det att
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leverans är lossad och mottagen av kund på angiven plats i Sverige. 

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.8 Leveranstid
Klienter och tillbehör bör ha en leveranstid som inte överstiger 25 arbetsdagar från och med beställning
från kund. Anbudsgivaren erhåller 250 poäng om kriteriet uppfylls.

Om klienten eller tillbehöret finns i lager hos anbudsgivaren samt för tjänster bör leveranstiden inte
överstiga 14 arbetsdagar från och med beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 250 poäng om
kriteriet uppfylls.

Observera att leveranskontroll ska vara genomförd innan avtalad leveransdag. Om
leveranskontrollperioden är 5 arbetsdagar ska klienten, tillbehöret och/eller tjänsten vara på plats hos
kund minst 5 arbetsdagar innan avtalad leveransdag.

a. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid för klienter som inte
överstiger 25 arbetsdagar?

Ja/Nej. Ja önskas

Klienter   250 SEK

b. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid som inte överstiger 14
arbetsdagar för klienter och tillbehör som finns i lager samt tjänster?

Ja/Nej. Ja önskas

Klienter   250 SEK

5.1.9 Garanti
Anbudsgivaren ska tillhandahålla garanti på klienter och tillbehör 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 och kan förlängas om kund anger det vid avrop
eller beställning.  

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.10 Hållbarhet
Klienter som levereras under ramavtalet ska i första hand komma från varumärkesägare som uppfyller
kraven enligt bilaga Hållbarhetsintyg varumärkesägare, om inte kund anger annat i sitt avrop. 

Anbudsgivaren ska ha rutiner för att samla in information, utvärdera och rapportera det hållbarhetsarbete
som varumärkesägare utför relaterade till kraven i intyget och relaterat till de klienter som säljs på
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ramavtalet. Vid uppföljning ska signerat intyg uppvisas från de varumärkesägare vars hårdvara
levererats, alternativt kan dokumentation tillhandahållas för att på annat sätt påvisa att respektive krav
enligt intyget uppfylls. Intyget är ett sätt att påvisa att krav uppfylls gällande hårdvara och ses inte som
ett avtal i sig. Ett signerat intyg kan åberopas under hela ramavtalsperioden och nya intyg från samma
varumärkesägare behöver inte inhämtas löpande. Se vidare ramavtalets huvuddokument kapitel 8.12 för
uppföljning.

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.11 Kundtjänst
Anbudsgivaren ska tillhandahålla personoberoende kundtjänst som talar svenska och som minst är
tillgänglig under arbetsdagar kl. 08.00 - 17.00. 

Kundtjänsten ska tillhandahålla användarstöd, support, felanmälan, stöd i övriga frågor kring klienter,
programvara och tjänster etc. Kundtjänst ska hantera frågor kopplat till kontraktsföremål samt
rapportering, registrering och återrapportering till kund av fel under tid som ramavtalsleverantör ansvarar
för fel enligt Allmänna villkor. Kundtjänst ska kunna kontaktas via telefon, e-post och webbplats.
Kundtjänstpersonal ska ha god kännedom om hårdvara som omfattas av detta ramavtal och ska kunna
lösa enklare ärenden direkt samt vidarebefordra mer komplicerade ärenden inom ramavtalsleverantörs
organisation eller till tredje part för åtgärdande.

Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.1.12 Internetlösning med kundspecifika sidor
Anbudsgivaren bör kunna erbjuda en kundspecifik webbportal med möjlighet till tvåfaktorsautentisering
vid inloggning samt säker överföring av information, som ska kunna kopplas till kundens e-
handelssystem. Om anbudsgivaren inte erbjuder detta kostnadsfritt ska pris utgå per timme enligt pris
för konsulttjänst tekniker. 

Följande funktionalitet bör tillhandahållas kostnadsfritt. Anbudsgivaren erhåller 50 poäng per punkt som
kan tillhandahållas och ytterligare 50 poäng om det ingår kostnadsfritt, maximalt 400 poäng kan
erhållas:

Beställningar: Kunna lägga beställningar på hårdvara, tillbehör och tjänster som ingår i ramavtalet,
se lagersaldon, se leveranstid, erhålla bekräftelse och se leveransinformation samt se fakturor
med specifikationer under kontraktstiden. Kunna se garantitid på levererad hårdvara
Beställningshistorik för avropad hårdvara och tillbehör: Kunna se information om typ av hårdvara
med artikelnummer, serienummer, MAC-adress, beställningsnummer och ordernummer. Kunna se
beställd stöldskyddsmärkning och registrering, se mottagare och leveransadress samt
beställningsdatum och leveransdatum (skeppningsdatum) 
Felanmälan: Göra felanmälan samt se status för mottagen felanmälan, påbörjad felavhjälpning,
beräknad åtgärdstid och avhjälpta fel
Drivrutiner och dokumentation: Se och kunna ladda ner drivrutiner och dokumentation, specifikt
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och avgränsat för avropad hårdvara

a. Beställningar

Fasta svarsalternativ. Funktionen kan tillhandahållas och ingår kostnadsfritt (100 SEK),
Funktionen kan tillhandahållas men kostnad utgår (50 SEK), Funktionen kan inte
tillhandahållas (0 SEK)

Klienter   100 SEK

b. Beställningshistorik

Fasta svarsalternativ. Funktionen kan tillhandahållas och ingår kostnadsfritt (100 SEK),
Funktionen kan tillhandahållas men kostnad utgår (50 SEK), Funktionen kan inte
tillhandahållas (0 SEK)

Klienter   100 SEK

c. Felanmälan

Fasta svarsalternativ. Funktionen kan tillhandahållas och ingår kostnadsfritt (100 SEK),
Funktionen kan tillhandahållas men kostnad utgår (50 SEK), Funktionen kan inte
tillhandahållas (0 SEK)

Klienter   100 SEK

d. Drivrutiner och dokumentation etc

Fasta svarsalternativ. Funktionen kan tillhandahållas och ingår kostnadsfritt (100 SEK),
Funktionen kan tillhandahållas men kostnad utgår (50 SEK), Funktionen kan inte
tillhandahållas (0 SEK)

Klienter   100 SEK

5.1.13 Rådgivning miljö och hållbarhet klienter
Anbudsgivaren bör kunna tillhandahålla rådgivning gällande olika hållbarhetsaspekter i hårdvarans
livscykel såsom energiförbrukning, miljöcertifiering, klimatavtryck, innehåll i hårdvaran i form av
kemikalier och/eller skadliga ämnen, leveranskedjan och sociala krav, eller att välja hårdvara med
hänsyn till reparationsmöjligheter, återvinning, rekonditionering etc. För att kunna tillhandahålla denna
rådgivning bör anbudsgivaren ha djup kunskap och god erfarenhet om dessa hållbarhetsaspekter som
erhålls genom:

1. ett eget hållbarhetsarbete med metoder och stöd som även regelbundet redovisas externt till kunder
och intressenter inklusive en Code of Conduct (riktlinjer för hur verksamheten bedrivs på ett etiskt,
socialt och miljömässigt sätt med krav ner i leveranskedjan för hårdvaran som omfattas av denna
upphandling). Anbudsgivaren erhåller 100 poäng om det egna arbetet beskrivs med metoder och stöd,
Code of Conduct bifogas samt att den senaste publicerade externa redovisningen kring
hållbarhetsarbetet bifogas.

2. ett strukturerat och aktivt utbyte kring hållbarhetsfrågor med varumärkesägare och andra
intressenter. Genom att kontinuerligt erhålla kunskap och delta i att utveckla hållbarhetsarbetet i
branschen genom medlemskap i forum där både varumärkesägare och återförsäljare är medlemmar och
regelbundet träffas såsom RBA, Hållbarhetsrådet på IT-och Telekomföretagen, Joint Audit Cooperation
eller likvärdigt forum där varumärkesägare och återförsäljare regelbundet träffas. Anbudsgivaren erhåller
100 poäng för strukturerat och aktivt utbyte kring hållbarhetsfrågor, kontinuerligt erhållande av kunskap
och deltagande i att utveckla hållbarhetsarbetet i branschen. För att erhålla poäng ska organisation
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som anbudsgivaren är medlem i anges och beskrivas samt bevis för giltigt medlemskap bifogas.

3. anbudsgivaren kan vidare erhålla 100 poäng om rådgivning till kunder gällande hållbarhetsaspekter
kan påvisas enligt nedan. Två kunder kan anges och 50 poäng per kund kan erhållas. För att erhålla
poäng ska följande framgå:

Kund med kontaktperson och kontaktuppgifter. Kunden ska vara vidtalad att Kammarkollegiet kan
komma att kontakta kunden.
Att rådgivningen har skett inom de två senaste åren räknat från sista anbudsdag. Rådgivningen
ska ha genomförts inför val av hårdvara och gällande någon eller några aspekter av hållbarhet i
hårdvarans livscykel såsom energiförbrukning, miljöcertifiering, klimatavtryck, innehåll i hårdvaran i
form av kemikalier och/eller skadliga ämnen, leveranskedjan och sociala krav, att välja hårdvara
med hänsyn till reparationsmöjligheter, återvinning, rekonditionering etc. För att erhålla poäng för
båda kunder ska olika typer av rådgivning genomförts. Exempelvis erhålles ingen poäng för kund 2
om rådgivning till båda omfattat energiförbrukning.  

Maximalt 300 poäng kan erhållas.

a. Uppfylls kriterier enligt punkt 1?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   100 SEK

b. Beskriv det egna arbetet enligt punkt 1

Fritext
Klienter  

c. Bifoga extern redovisning samt andra bilagor kopplade till punkt 1

Bifogad fil
Klienter  

d. Uppfylls kriterier enligt punkt 2?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   100 SEK

e. Ange organisation och beskriv syfte, deltagare och arbetet i den enligt
punkt 2

Fritext

Klienter  

f. Bifoga bevis på medlemskap samt eventuella andra bilagor kopplade till
punkt 2

Bifogad fil

Klienter  
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g. Uppfylls kriterier enligt punkt 3

Fasta svarsalternativ. Ja och två kunder anges (100 SEK), Ja och en kund anges (50
SEK), Nej (0 SEK)

Klienter   100 SEK

h. Ange kund 1 med kontaktperson och kontaktuppgifter (telefon och e-post)

Fritext
Klienter  

i. Ange när rådgivning skett till kund 1

Fritext
Klienter  

j. Ange för kund 1 vilken typ av produkt rådgivningen gällde och beskriv
vilken aspekt av hållbarhet som omfattades av rådgivningen

Fritext

Klienter  

k. Ange kund 2 med kontaktperson och kontaktuppgifter (telefon och e-post)

Fritext
Klienter  

l. Ange när rådgivning skett till kund 2

Fritext
Klienter  

m. Ange för kund 2 vilken typ av produkt rådgivningen gällde och beskriv
vilken aspekt av hållbarhet som omfattades av rådgivningen

Fritext

Klienter  

5.1.14 Rekonditionerad Hårdvara
Anbudsgivaren bör kunna erbjuda kunder möjlighet att avropa rekonditionerade klienter. Kund
specificerar tekniska krav vid avropet. 

Om tjänsten kan erbjudas ska följande minst gälla för den:

klienter ska vara funktionstestade, fullständigt rengjorda invändigt och utvändigt, genomgått
rekonditioneringsåtgärder, fabriksåterställda och installerade med uppgraderingar etc
klienter ska vara så kallade professionella eller företagsprodukter anpassade för den svenska
marknaden om inte kund anger annat i sitt avrop
klienter (PC) ska kunna beställas med Windows 10 Pro om kund önskar
klienter ska inte ha synliga skador såsom sprickor
klienter ska inte använts av tidigare kund i mer än tre år 
klienter som avropas ska omfattas av minst ett års garanti och eventuella batterier tre månaders
garanti
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leveranstiden ska vara högst fem arbetsdagar   

Anbudsgivaren erhåller 100 poäng om tjänsten kan tillhandahållas. Anbudsgivaren kan dessutom
erhålla 100 poäng per punkt nedan som uppfylls. Totalt kan maximalt 400 poäng erhållas. 

Anbudsgivaren bör beskriva hur rekonditionering går till. Ange vilka steg som genomförs i
rekonditioneringen
Anbudsgivaren bör tillhandahålla möjlighet för kund att avropa minst bärbara och stationära
rekonditionerade datorer, samt kunna tillhandahålla minst 200 enheter per år av respektive
klientgrupp. Ange vilken typ av klienter som kan köpas rekonditionerad samt antal per år som kan
tillhandahållas. 
Anbudsgivaren bör ha kunskap, erfarenhet och rutiner för att leverera tjänsten på ett fullgott sätt.
För att verifiera att kriteriet uppfylls anges exempel på två kunder till vilka leverans av
rekonditionerad hårdvara skett till under de senaste två åren räknat från sista anbudsdag.
Kontaktperson med e-post och telefon ska anges till kunden. 50 poäng kan erhållas per kund som
anges och som uppfyller kraven.  

a. Kan kunder erbjudas möjlighet att avropa rekonditionerad
hårdvara?

Ja/Nej. Ja önskas

Klienter   100 SEK

b. Beskriv hur rekonditioneringen går till samt vilka steg genomförs i
rekonditioneringen

Fritext

Klienter  

c. Har anbudsgivaren beskrivit hur rekonditionering går till och med
vilka steg som genomförs?

Ja/Nej. Ja önskas

Klienter   100 SEK

d. Kan både minst 200 stationära och minst 200 bärbara
rekonditionerade datorer avropas per år? 

Ja/Nej. Ja önskas

Klienter   100 SEK

e. Ange vilken typ av klienter som kan avropas samt total kapacitet som kan
levereras per år (i antal per klienttyp)

Fritext

Klienter  

f. Ange kund 1 med kontaktperson och kontaktuppgifter (e-post och telefon)
samt vad som levererats och datum för leverans 

Fritext

Klienter  
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g. Ange kund 2 med kontaktperson och kontaktuppgifter (e-post och telefon)
samt vad som levererats och datum för leverans 

Fritext

Klienter  

h. Uppfylls kriteriet gällande kunder som leverans skett till under de
senaste två åren?

Fasta svarsalternativ. Ja, två kunder (100 SEK), Ja, en kund (50 SEK), Nej (0 SEK)

Klienter   100 SEK

5.2 Tjänster

5.2.1 Hårdvara som tjänst
Hårdvara som tjänst är en kombination av klienter, programvara och tjänster som levereras tillsammans
till en periodiserad kostnad där kund betalar för nyttjanderätten. Kund specificerar i avropet kraven på
klienterna samt vilka eventuella programvaror och tjänster, installationer och konfigurationer som ska
ingå. Avtalstiden regleras enligt kontrakt och är i normalfallet 36 månader för Klienter. Observera att
villkor enligt bilaga Allmänna villkor gäller för hårdvara som tjänst.

Anbudsgivaren bör kunna tillhandahålla Hårdvara som tjänst även med minst följande valbara delar
(anbudsgivaren erhåller 50 poäng per punkt som uppfylls, maximalt 150 poäng kan erhållas):

Skalbar lösning, uppåt och nedåt i antal enheter med återföljande kostnadsändring enligt pris i
kontrakt samt enligt av kund angivna parametrar i avropet
Säkerhetslösningar såsom antivirus, kryptering, säkerhetskopiering, larm vid säkerhetshot och
incidenter etc. 
En kontaktyta för helheten, inklusive att fakturering utgår från Ramavtalsleverantören, med en
dedikerad kontaktperson tillhandahålls inom ramen för tjänsten utan extra kostnad.
Kontaktpersonen ska ha väletablerade kommunikationsvägar inom anbudsgivarens organisation
samt till varumärkesägare och eventuella underleverantörer. Personen ska vidare kunna hantera
frågor inom hållbarhet, teknik, fabrikskonfigurationer, felrapportering och eskaleringar, fakturor etc.
Kontakt ska kunna ske via e-post och telefon, återkoppling ska ske inom två arbetsdagar.
Kontaktpersonen ska ha minst ett års dokumenterad erfarenhet av tidigare uppdrag som ansvarig
för organisationer av motsvarande storlek.

a. Uppfylls kriteriet gällande skalbar lösning?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   50 SEK

b. Uppfylls kriteriet gällande säkerhetslösningar?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   50 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande kontaktyta för helheten?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   50 SEK
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5.2.2 Stöldskyddsmärkning
Anbudsgivaren ska kunna erbjuda stöldskyddsmärkning av klienter och tillbehör. Kunden ska kunna
välja ingravering eller etikett. Etiketten för stöldskyddet ska 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 (såsom etiketten, arbetet och registrering). Anbudsgivaren
ska ange ett pris per hårdvara för denna tjänst som gäller oavsett typ av klient eller tillbehör. Observera
att detta pris endast utvärderas enligt kapitel 3.1.

a. Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Ange pris för stöldskyddsmärkning per klient/tillbehör

Prisfält
Klienter  

5.2.3 Återtag av uttjänta produkter
Anbudsgivaren ska erbjuda återtag av uttjänt hårdvara och tillbehör. Med detta menas att anbudsgivaren
hämtar uttjänt hårdvara och tillbehör hos kund och säkerställer att de rekonditioneras och säljs eller
återvinnes. Information på lagringsmedia ska inte gå att återskapa. Kunden ska kunna välja om
lagringsmedia ska raderas med Blancco eller likvärdigt eller förstöras. Anbudsgivare ska för kund
beskriva hur kunds information som lagrats i uttjänt produkt förstörs. Certifikat och intyg för hur uttjänta
produkter tas omhand och återvinns på ett miljömässigt sätt samt hur information förstörs ska kunna
uppvisas. Kund har rätt att erhålla ersättning för produkter som rekonditioneras och säljs vidare enligt
överenskommelse mellan parterna. För hårdvara som inte kan rekonditioneras får anbudsgivaren ta ett
pris per hårdvara för återtag, radering eller destruktion av lagringsmedia samt återvinning. Ett pris anges
och gäller oavsett produkt. Observera att detta pris endast utvärderas enligt kapitel 3.1.

a. Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Ange pris per produkt för återtag

Prisfält
Klienter  

5.2.4 Reparation
Anbudsgivaren ska kunna erbjuda reparation av klienter och tillbehör även efter att varumärkesägarens
garanti gått ut. Det ska vidare finnas tillgång till reservdelar (såsom hårddiskar, minne och/eller
batterier) under minst fem år efter en leverans. 
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Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

5.2.5 Säkerhetskonsulter
Anbudsgivaren ska kunna erbjuda säkerhetskonsulter för rådgivning gällande kryptering, antivirus och
övriga IT-säkerhetsfrågor. Säkerhetskonsulterna ska vara certifierade eller utbildade för
säkerhetslösningar för klienter samt kunna flytande svenska i tal och skrift. Säkerhetskonsulterna ska
minst ha gymnasieexamen från en utbildning som minst omfattar 2500
gymnasiepoäng. Säkerhetskonsulterna ska vidare arbetat minst 4 år som säkerhetskonsult och kunna
arbeta helt självständigt. Anbudsgivaren ska ange ett pris per timme för denna tjänst som gäller oavsett
typ av klient. Konsulter med mindre erfarenhet får inte levereras till kund om inte kund specifikt
efterfrågat det i sitt avrop. Priset ska även gälla för säkerhetskonsulter som har mer erfarenhet än
angivna minimikrav. Priset ska gälla på plats hos kund eller ramavtalsleverantören samt i övrigt enligt
villkor i bilaga Allmänna villkor. 

Observera att detta pris endast utvärderas enligt kapitel 3.1. 

a. Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Ange pris per timme för säkerhetskonsulter

Prisfält
Klienter  

5.2.6 Tekniker
Anbudsgivaren ska kunna erbjuda tekniker för exempelvis konfiguration, anpassning, installation,
framtagande, hantering, pålägg och/eller förvaltning av image, BIOS och drivrutiner, rådgivning relaterat
till anbudsområdet, analys av användarkrav, support, felsökning etc. 

Teknikerna ska vara certifierade och/eller utbildade i tjänster till klienter 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. Anbudsgivaren ska ange ett pris per timme för tekniker som gäller
oavsett typ av klient 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 samt för samtliga konsulttjänster som inte uppenbart kan räknas till
säkerhetskonsulttjänster eller som är separat prissatta enligt kapitel 5.2. 

Priset utvärderas enligt följande. Den/de anbudsgivare som har lägst pris per timme erhåller 5 poäng.
Den/de anbudsgivare som har näst lägst pris per timme erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har
tredje lägst erhåller 3 poäng. Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 2 poäng. Den/de
anbudsgivare som har femte lägst erhåller 1 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller
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0,5 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

Anbudsgivaren ska ange hur många timmar per år som kan tillhandahållas inom anbudsområdet med
tekniker som minst uppfyller kunskaps- och erfarenhetskraven enligt ovan. Minst 8500 timmar ska
kunna tillhandahållas per år, vilket motsvarar ca fem heltidstjänster. Observera att angivet antal timmar
omfattas av leveransplikt och levereras inte detta (efter beställning eller avrop av kund) utgår vite enligt
ramavtalet, se vidare ramavtalets huvuddokument kapitel 8.8. Det totala antalet timmar som kan
tillhandahållas kan komma att utvärderas enligt kapitel 3.1.   

Anbudsgivaren ska ange om denne själv kan tillhandahålla angivet antal timmar eller behöver stödja sig
på underleverantör för att uppfylla kravet. En eventuell underleverantör ska vara angiven, med antalet
timmar denne ger anbudsgivaren förfogade över samt det totala antalet tillgängliga timmar, i bilaga
Underleverantör.

a. Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Ange pris per timme för tekniker

Prisfält
Klienter  

c. Antal totalt antal timmar som kan tillhandahållas per år

Fritext
Klienter  

d. Kan minst 8500 timmar tillhandahållas per år?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

e. Kan anbudsgivaren tillhandahålla antalet timmar själv?

Ja/Nej
Klienter  

f. Bifoga eventuell bilaga Underleverantör 

Bifogad fil
Klienter  

5.3 Klienter och tillbehör för beställning enligt dynamisk rangordning
Klienter och tillbehör som offereras och som kan beställas via ramavtalet ska förutom respektive krav i
detta kapitel även uppfylla samtliga krav i kapitel 5. Se exempelvis 5.1.7-5.1.8 för leverans och
leveranstid och 5.1.9 för garanti. Se även bilaga Allmänna villkor, samtliga villkor fastställda för
avtalsvillkor som gäller vid beställning. En klient/tillbehör kan alltid vara bättre än angivna prestandakrav
och uppfylla senare standarder, generationer och versioner etc. Inom varje kategori kan ett antal olika
klienter och tillbehör offereras som säljs på den svenska marknaden. Med olika avses olika modeller
och/eller från olika varumärkesägare. Även tjänster enligt kapitel 5.2 kan beställas via dynamisk
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rangordning. Kund kan välja att endast köpa ett tillbehör eller en tjänst.

Klienterna ska ha funktioner för tillgänglighet och stöd för personer med funktionsnedsättning såsom
exempelvis möjlighet att förstora vad som visas på skärmen samt möjlighet att ändra hur färger visas för
färgblinda eller personer med synnedsättningar etc. 

De uppgraderingar i form av tillägg som finns ska vara fristående på så sätt att en kund kan fritt välja att
beställa inget, ett eller flera av tilläggen. Kund kan även välja att köpa tillägg såsom docka och
strömadapter etc. utan klient. Observera att modellbeteckning och varumärkesägare får ändras i och
med ett tillägg gällande RAM-minne, processor och hårddisk etc, dock ska detta då anges av
anbudsgivaren och grundkraven ska uppfyllas. 

Samtliga klienter ska levereras med strömadapter 240 V. Krävs övriga eventuella adaptrar för att
uppfylla ett krav (där så är tillåtet framgår av respektive krav) ska även denna ingå i priset. 

För att påvisa att krav är uppfyllda ska anbudsgivaren bifoga dokumentation där så efterfrågas och där
det framgår att respektive krav är uppfyllda. Verifikationer på att krav är uppfyllda kan utgöras av
varumärkesägarens officiella och publicerade produktblad, certifikat, intyg från oberoende tester eller
signerade intyg från varumärkesägare. Se vidare kapitel 3.1-3.2. 

5.3.1 Hållbarhetskrav klienter
För samtliga klienter (datorer och bildskärmar) som offereras ska kraven enligt Bilaga hållbarhetsintyg
varumärkesägare vara uppfyllda. Anbudsgivaren ska ange vilka varumärkesägares klienter som offereras
i kapitel 5.3 och bifoga signerade bilagor för dessa varumärkesägare eller annan dokumentation som
tydligt visar att varje krav är uppfyllt. 

a. Ange vilka varumärkesägares klienter som offereras

Fritext
Klienter  

b. Uppfylls kraven enligt Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

c. Bifoga signerade Bilagor hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation som visar att kraven uppfylls

Bifogad fil

Klienter  

5.3.2 Bärbar dator 1

5.3.2.1 Obligatoriska krav på bärbar dator 1
Anbudsgivaren ska erbjuda en bärbar dator som minst uppfyller följande grundkrav:

Skärm: minst 12,5 tum och upp till och med 13,5 tum, antireflex, upplösning minst 1920x1080
Vikt: Högst 1,4 kg inklusive batteriet
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Processor: Intel i5 gen. 8, AMD Ryzen 5 vPRO eller likvärdig
Hårddisk: minst 256 GB SSD
RAM-minne: minst 8 GB 
Svenskt tangentbord (integrerat, bakbelyst) med Integrerad styrplatta/pinne för att kontrollera
muspekare
WiFi: Dual band med stöd för minst 802.11 n/ac 
Nätverkskort: Gigabit ethernet (RJ45 port integrerad eller adapter)
Integrerad smartkortsläsare som ska vara SC kompatibel och Microsoft certifierade eller likvärdigt
Trusted Plattform Module, TPM 2.0 eller senare
Integrerad bluetooth: minst v. 5.0
Integrerad kamera och mikrofon
Hörlursutgång och mikrofoningång 3,5 mm (kan vara kombinerat i en kontakt)
Minst en HDMI v 1.4 eller senare eller en DisplayPort
Minst en USB-C v. 3.1 eller senare som kan ladda batteri i dator
Minst två USB portar v. 3.1 eller senare
Ska vara dockningsbar via varumärkesägarens egna USB-C docka eller likvärdigt
Datorn ska vara av så kallad professionell- eller företagsmodell, d.v.s produktserier som främst
vänder sig till större företag och organisationer med en livscykel på minst 15 månader samt stöd
för vPro och TPM eller likvärdigt.

Bärbar dator 1 ska kunna uppgraderas och beställas med följande tillägg: 

Avancerad: Intel i7 8:e gen./AMD Ryzen 7 vPRO (eller likvärdig), minst 512 GB SSD samt minst
16 GB RAM-minne
Ytterligare garantitid, utöver den ursprungliga på tre år, ska kunna beställas av kund i upp till ett år
Docka med USB-C med stöd för minst två skärmar, minst två DisplayPort och/eller HDMI,
nätverkskontakt RJ45 med stöd för Gigabit Ethernet, minst två USB-portar v 3.1 eller senare. Den
ska kunna ladda ansluten dator och stödja PXE-Boot, tillhörande strömadapter ska inkluderas 
Extra strömadapter/laddare till datorn, 240V (utöver den som ingår)
Sekretessfilter fristående eller inkluderad funktion i datorn. Endast personer som befinner sig
framför skärmen ska kunna se dess innehåll skarpt. 

Två modellbeteckningar/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt
nedan. 

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 1
grund

Fritext

Klienter  

Klienter och mobiltelefoner Dnr 23.3-8108-19

Sida 17/52



d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 1
avancerad

Fritext

Klienter  

e. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls för bärbar dator 1 

Bifogad fil
Klienter  

f. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.2.2 Prisuppgifter bärbar dator 1
Följande priser ska anges för bärbar dator 1 enligt 5.3.2.1:

Grundpris för bärbar dator 1 
Totalpris för bärbar dator 1 avancerad (i7 8:e gen./Ryzen 7vPro eller likvärdigt, 512GB SSD, 16GB
RAM-minne)
Tilläggspris per dator för ytterligare garantitid. Ett pris ska anges per år och adderas till priset för
datorn som en engångskostnad. Ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 1
Tilläggspris per dator för docka, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 1
Tilläggspris för extra strömadapter, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 1
Tilläggspris för sekretessfilter, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 1 

Priset för samtliga datorer adderas för utvärdering. För varje dator adderas priset med priset för
tilläggen. Utvärderingspriset blir (grundpris + ett års ytterligare garanti + en docka + en extra
strömadapter + ett sekretessfilter) + (totalpris avancerad + ett års ytterligare garanti + en docka + en
extra strömadapter +ett sekretessfilter ).

Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för bärbar dator 1 

Prisfält
Klienter  

b. Ange totalpris för bärbar dator 1 avancerad

Prisfält
Klienter  
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c. Ange tilläggspris ytterligare garantitid 

Prisfält
Klienter  

d. Ange tilläggspris för docka

Prisfält
Klienter  

e. Ange tilläggspris för extra strömadapter

Prisfält
Klienter  

f. Ange tilläggspris för sekretessfilter

Prisfält
Klienter  

5.3.2.3 Tilldelningskriterier bärbar dator 1
Priset för bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör inkludera installerat operativsystem
Windows 10 Pro 64-bit.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet.
Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör inkludera en utökad garanti för batterier på så sätt
att de ska klara minst 1000 laddningscykler med en återstående minimikapacitet på 75%.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan
erhållas.  

Bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven och inneha märkning enligt Den Blå
ängeln, EU Blomman, TCO Certified gen. 8 eller annan likvärdig miljömärkning som granskas och
godkänns av en oberoende tredjepart. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller
kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör minst uppfylla kraven på energieffektivitet enligt
Energy Star v. 6.1 för datorer eller likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener
enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt
20 poäng kan erhållas. 

Strömkablar och förpackningsmaterial till Bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör vara
halogenfria, dvs. uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan
erhållas.  

Bärbar dator 1 i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av återvunnet material samt
andelen återvunnet material i datorn bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet och där andelen redovisas. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  
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Förpackningsmaterialet till Bärbar dator 1 med utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå
av återvunnet material samt kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per
utförande som uppfyller kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 1 bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
krav 5.3.2.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande batterier? Ange i kommentarsfält
vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

b. Uppfylls kriteriet gällande Windows Pro 64-bit? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande miljömärkning? Ange i kommentarsfält
vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

d. Uppfylls kriteriet gällande energieffektivitet motsvarande Energy
Star? Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller
kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande gränsvärden för halogener i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK
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g. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet
samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

h. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
utföranden som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

i. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK

j. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  

k. Bifoga eventuella dokument 

Bifogad fil
Klienter  

5.3.3 Bärbar dator 2

5.3.3.1 Obligatoriska krav på bärbar dator 2
Anbudsgivaren ska erbjuda en bärbar dator som minst uppfyller följande grundkrav:

Skärm: minst 14 tum och upp till och med 14,5 tum, antireflex, upplösning minst 1920x1080
Vikt: Högst 1,6 kg inklusive batteriet
Processor: Intel i5 gen. 8, AMD Ryzen 5 vPRO eller likvärdig
Hårddisk: minst 256 GB SSD
RAM-minne: minst 8 GB
Svenskt tangentbord (integrerat, bakbelyst) med Integrerad styrplatta/pinne för att kontrollera
muspekare
WiFi: Dual band med stöd för minst 802.11n/ac 
Nätverkskort: Gigabit ethernet (RJ45 port integrerad eller adapter)
Integrerad smartkortsläsare som ska vara SC kompatibel och Microsoft certifierade eller likvärdigt
Trusted Plattform Module, TPM 2.0 eller senare
Integrerad bluetooth: minst v. 5.0
Integrerad kamera och mikrofon
Hörlursutgång och mikrofoningång 3,5 mm (kan vara kombinerat i en kontakt)
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Minst en HDMI v 1.4 eller senare eller en DisplayPort
Minst en USB-C v. 3.1 eller senare som kan ladda batteri i dator
Minst två USB portar v. 3.1 eller senare
Ska vara dockningsbar via varumärkesägarens egna USB-C docka eller likvärdigt
Datorn ska vara av så kallad professionell- eller företagsmodell, dvs. produktserier som främst
vänder sig till större företag och organisationer med en livscykel på minst 15 månader samt stöd
för vPro och TPM eller likvärdigt.

Bärbar dator 2 ska kunna uppgraderas och beställas med följande tillägg: 

Avancerad: Intel i7 gen. 8/AMD Ryzen 7 vPRO (eller likvärdig), minst 512 GB SSD samt minst 16
GB RAM-minne
Ytterligare garantitid, utöver den ursprungliga på tre år, ska kunna beställas av kund i upp till ett år
Docka med USB-C med stöd för minst två skärmar, minst två DisplayPort och/eller HDMI,
nätverkskontakt RJ45 med stöd för Gigabit Ethernet, minst två USB-portar v 3.1 eller senare. Den
ska kunna ladda ansluten dator och stödja PXE-Boot, tillhörande strömadapter ska inkluderas
Extra strömadapter/laddare till datorn, 240V (utöver den som ingår)
Sekretessfilter fristående eller inkluderad funktion i datorn. Endast personer som befinner sig
framför skärmen ska kunna se dess innehåll skarpt. 

Två modellbeteckningar/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt
nedan. 

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 2
grund

Fritext

Klienter  

d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 2
avancerad

Fritext

Klienter  

e. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls för bärbar dator 2

Bifogad fil
Klienter  
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f. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.3.2 Prisuppgifter bärbar dator 2
Följande priser ska anges för bärbar dator 2 enligt 5.3.3.1:

Grundpris för bärbar dator 2 
Totalpris för bärbar dator 2 avancerad (i7 8:e gen./Ryzen 7vPro eller likvärdig, 512GB SSD, 16GB
RAM-minne)
Tilläggspris per dator för ytterligare garantitid. Ett pris ska anges per år och adderas till priset för
datorn som en engångskostnad. Ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 2
Tilläggspris per dator för docka, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 2
Tilläggspris för extra strömadapter, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 2
Tilläggspris för sekretessfilter, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 2 

Priset för samtliga datorer adderas för utvärdering. För varje dator adderas priset med priset för
tilläggen. Utvärderingspriset blir (grundpris + ett års ytterligare garanti + en docka + en extra
strömadapter + ett sekretessfilter ) + (totalpris avancerad + ett års ytterligare garanti + en docka + en
extra strömadapter + ett sekretessfilter).

Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för bärbar dator 2

Prisfält
Klienter  

b. Ange totalpris för bärbar dator 2 avancerad

Prisfält
Klienter  

c. Ange tilläggspris ytterligare garantitid 

Prisfält
Klienter  

d. Ange tilläggspris för docka

Prisfält
Klienter  

e. Ange tilläggspris för extra strömadapter

Prisfält
Klienter  
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f. Ange tilläggspris för sekretessfilter

Prisfält
Klienter  

5.3.3.3 Tilldelningskriterier bärbar dator 2
Priset för bärbar dator 2 i utförande grund och avancerad bör inkludera installerat operativsystem
Windows 10 Pro 64-bit.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet.
Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 2 i utförande grund och avancerad bör minst uppfylla kraven på energieffektivitet enligt
Energy Star v. 6.1 för datorer eller likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Strömkablar och förpackningsmaterial till Bärbar dator 2 i utförande grund och avancerad bör vara
halogenfria, dvs. uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan
erhållas.  

Bärbar dator 2 i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener
enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 2 i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av återvunnet material samt
andelen återvunnet material i datorn bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet och där andelen redovisas. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Förpackningsmaterialet till Bärbar dator 2 i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av
återvunnet material samt kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per
utförande som uppfyller kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 2 bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
krav 5.3.3.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande energieffektivitet motsvarande Energy
Star? Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller
kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK
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b. Uppfylls kriteriet gällande Windows 10 Pro 64-bit? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

d. Uppfylls kriteriet gällande gränsvärden för halogener i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet
samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
utföranden som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

g. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK

h. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  

i. Bifoga eventuella dokument 

Bifogad fil
Klienter  

5.3.4 Bärbar dator 3
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5.3.4.1 Obligatoriska krav på bärbar dator 3
Anbudsgivaren ska erbjuda en bärbar dator som minst uppfyller följande grundkrav:

Skärm: minst 15,6 tum och upp till och med 16 tum, antireflex, upplösning minst 1920x1080
Vikt: Högst 2 kg inklusive batteriet
Processor: Intel i5 gen. 8, AMD Ryzen 5 vPRO eller likvärdig
Hårddisk: minst 256 GB SSD
RAM-minne: minst 8 GB 
Svenskt tangentbord (integrerat, bakbelyst) med Integrerad styrplatta/pinne för att kontrollera
muspekare
WiFi: Dual band med stöd för minst 802.11n/ac 
Nätverkskort: Gigabit Ethernet (RJ45 port integrerad eller adapter)
Integrerad smartkortsläsare som ska vara SC kompatibel och Microsoft certifierade eller likvärdigt
Trusted Plattform Module, TPM 2.0 eller senare
Integrerad bluetooth: minst v. 5.0
Integrerad kamera och mikrofon
Hörlursutgång och mikrofoningång 3,5 mm (kan vara kombinerat i en kontakt)
Minst en HDMI v 1.4 eller senare eller en DisplayPort
Minst en USB-C v. 3.1 eller senare som kan ladda batteri i dator
Minst två USB portar v. 3.1 eller senare
Ska vara dockningsbar via varumärkesägarens egna USB-C docka eller likvärdigt
Datorn ska vara av så kallad professionell- eller företagsmodell, d.v.s produktserier som främst
vänder sig till större företag och organisationer med en livscykel på minst 15 månader samt stöd
för vPro och TPM eller likvärdigt.

Bärbar dator 3 ska kunna uppgraderas och beställas med följande tillägg: 

Utökad: Intel i7 gen. 8/AMD Ryzen 7 vPRO (eller likvärdig) samt RAM-minne 16 GB
Avancerad: Intel i7 gen. 8 /AMD Ryzen 7 vPRO (eller likvärdig), minst 512 GB SSD samt minst 32
GB RAM-minne
Ytterligare garantitid, utöver den ursprungliga på tre år, ska kunna beställas av kund i upp till ett år
Docka med USB-C med stöd för minst två skärmar, minst två DisplayPort och/eller HDMI,
nätverkskontakt RJ45 med stöd för Gigabit Ethernet, minst två USB-portar v 3.1 eller senare. Den
ska kunna ladda ansluten dator och stödja PXE-Boot, tillhörande strömadapter ska inkluderas.  
Extra strömadapter/laddare till datorn, 240V (utöver den som ingår)
Sekretessfilter fristående eller inkluderad funktion i datorn. Endast personer som befinner sig
framför skärmen ska kunna se dess innehåll skarpt. 

Tre modellbeteckningar/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt
nedan. 

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  
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b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 3
grund

Fritext

Klienter  

d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 3
utökad 

Fritext

Klienter  

e. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator 3
avancerad

Fritext

Klienter  

f. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls för bärbar dator 3

Bifogad fil
Klienter  

g. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.4.2 Prisuppgifter bärbar dator 3
Följande priser ska anges för bärbar dator 3 enligt 5.3.4.1:

Grundpris för bärbar dator 3
Totalpris för bärbar dator 3 utökad (i7 8:e gen./Ryzen 7vPro eller likvärdig, 16GB RAM-minne)
Totalpris för bärbar dator 3 avancerad (i7 8:e gen./Ryzen 7vPro eller likvärdig, 512GB SSD, 32GB
RAM-minne)
Tilläggspris per dator för ytterligare garantitid. Ett pris ska anges per år och adderas till priset för
datorn som en engångskostnad. Ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 3
Tilläggspris per dator för docka
Tilläggspris för extra strömadapter
Tilläggspris för sekretessfilter, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 3 

Priset för samtliga tre datorer adderas för utvärdering. För varje dator adderas priset med priset för
tilläggen. Utvärderingspriset blir (grundpris + ett års ytterligare garanti + en docka + en extra
strömadapter + ett sekretessfilter ) + (totalpris utökad + ett års ytterligare garanti + en docka + en
extra strömadapter + ett sekretessfilter ) + (totalpris avancerad + ett års ytterligare garanti + en docka
+ en extra strömadapter + ett sekretessfilter).

Klienter och mobiltelefoner Dnr 23.3-8108-19

Sida 27/52



Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för bärbar dator 3

Prisfält
Klienter  

b. Ange totalpris för bärbar dator 3 utökad 

Prisfält
Klienter  

c. Ange totalpris för bärbar dator 3 avancerad

Prisfält
Klienter  

d. Ange tilläggspris ytterligare garantitid 

Prisfält
Klienter  

e. Ange tilläggspris för docka

Prisfält
Klienter  

f. Ange tilläggspris för extra strömadapter

Prisfält
Klienter  

g. Ange tilläggspris för sekretessfilter

Prisfält
Klienter  

5.3.4.3 Tilldelningskriterier bärbar dator 3
Priset för bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör inkludera installerat
operativsystem Windows 10 Pro 64-bit.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller
kriteriet. Maximalt 30 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör inkludera en utökad garanti för batterier på
så sätt att de ska klara minst 1000 laddningscykler med en återstående minimikapacitet på 75%.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 30 poäng kan
erhållas.  

Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör uppfylla kraven och inneha märkning enligt
Den Blå ängeln, EU Blomman, TCO Certified gen. 8 eller annan likvärdig miljömärkning som granskas
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och godkänns av en oberoende tredjepart. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller
kriteriet. Maximalt 30 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör minst uppfylla kraven på energieffektivitet
enligt Energy Star v. 6.1 för datorer eller likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet. Maximalt 30 poäng kan erhållas.  

Strömkablar och förpackningsmaterial till Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör
vara halogenfria, dvs. uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 30 poäng kan
erhållas.  

Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör uppfylla kraven gällande gränsvärden för
halogener enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet.
Maximalt 30 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör till viss andel bestå av återvunnet material
samt andelen återvunnet material i datorn bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande
som uppfyller kriteriet och där andelen redovisas. Maximalt 30 poäng kan erhållas.  

Förpackningsmaterialet till Bärbar dator 3 i utförande grund, utökad och avancerad bör till viss andel
bestå av återvunnet material samt kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng
per utförande som uppfyller kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng.
Maximalt 30 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 3 bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
krav 5.3.4.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande batterier? Ange i kommentarsfält
vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

b. Uppfylls kriteriet gällande Windows 10 Pro 64-bit? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande miljömärkning? Ange i kommentarsfält
vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK
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d. Uppfylls kriteriet gällande energieffektivitet motsvarande Energy
Star? Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller
kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej, inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej, inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande gränsvärden för halogener i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej, inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

g. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet
samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej, inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

h. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
utföranden som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (30 SEK), För två utföranden (20,1 SEK),
För ett utförande (9,9 SEK), Nej, inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   30 SEK

i. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK

j. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  

k. Bifoga eventuella dokument

Bifogad fil
Klienter  
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5.3.5 Bärbar dator 2i1

5.3.5.1 Obligatoriska krav på bärbar dator 2i1
Anbudsgivaren ska erbjuda en bärbar dator som minst uppfyller följande grundkrav:

Skärm: minst 12 tum och upp till och med 14 tum, pekskärm, antireflex, upplösning minst
1920x1080
Vikt: Högst 1,4 kg inklusive batteri och tangentbord
Processor: Intel i5 gen. 7, AMD Ryzen 5 vPRO eller likvärdig
Hårddisk: minst 256 GB SSD
RAM-minne: minst 8 GB
Svenskt tangentbord, integrerat, bakbelyst och avtagbart 
Aktiv penna, laddningsbar med skriv och pekskärmsfunktionalitet anpassad till tillverkarens 2i1
dator
WiFi: stöd för minst 802.11 n/ac
Trusted Plattform Module, TPM 2.0 eller senare
Integrerad bluetooth: minst v. 4.2
Integrerad kamera och mikrofon
Integrerat WWAN 4G
Minst två portar varav minst en USB-C v. 3.1 eller senare
Ska vara dockningsbar via varumärkesägarens egna USB-C docka eller likvärdigt

Bärbar dator 2i1 ska kunna uppgraderas och beställas med följande tillägg: 

Avancerad: Intel i7 gen. 7, AMD Ryzen 7 vPRO (eller likvärdig) samt minst 16 GB RAM-minne
Ytterligare garantitid, utöver den ursprungliga på tre år, ska kunna beställas av kund i upp till ett år
Docka med USB-C med stöd för minst två skärmar, minst två DisplayPort och/eller HDMI,
nätverkskontakt RJ45 med stöd för Gigabit Ethernet, minst två USB-portar v 3.0 eller senare. Den
ska kunna ladda ansluten dator och stödja PXE-Boot, tillhörande strömadapter ska inkluderas. 
Extra strömadapter/laddare till datorn, 240V (utöver den som ingår)
Sekretessfilter fristående eller inkluderad funktion i datorn. Bibehållen pekfunktion. Endast
personer som befinner sig framför skärmen ska kunna se dess innehåll skarpt. 

Två modellbeteckningar/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt
nedan. 

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  
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c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator
2i1 grund

Fritext

Klienter  

d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bärbar dator
2i1 avancerad

Fritext

Klienter  

e. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls för bärbar dator 2i1

Bifogad fil
Klienter  

f. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.5.2 Prisuppgifter bärbar dator 2i1
Följande priser ska anges på bärbar dator 2i1 enligt 5.3.5.1:

Grundpris för bärbar dator 2i1
Totalpris för bärbar dator 2i1 avancerad (i7 7e gen./Ryzen 7 vPro eller likvärdig, 16GB RAM-minne)
Tilläggspris per dator för ytterligare garantitid. Ett pris ska anges per år och adderas till priset för
datorn som en engångskostnad. Ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 2i1 
Tilläggspris per dator för docka
Tilläggspris extra strömadapter 
Tilläggspris för sekretessfilter, ett pris anges och gäller för samtliga bärbar dator 2i1 

Priset för samtliga datorer adderas för utvärdering. För varje dator adderas priset med priset för
tilläggen. Utvärderingspriset blir (grundpris + ett års ytterligare garanti + en docka + en extra
strömadapter + ett sekretessfilter ) + (totalpris avancerad + ett års ytterligare garanti + en docka + en
extra strömadapter + ett sekretessfilter ).

Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för bärbar dator 2i1

Prisfält
Klienter  
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b. Ange totalpris för bärbar dator 2i1 avancerad

Prisfält
Klienter  

c. Ange tilläggspris ytterligare garantitid 

Prisfält
Klienter  

d. Ange tilläggspris för docka

Prisfält
Klienter  

e. Ange tilläggspris för extra strömadapter

Prisfält
Klienter  

f. Ange tilläggspris för sekretessfilter

Prisfält
Klienter  

5.3.5.3 Tilldelningskriterier bärbar dator 2i1
Priset för bärbar dator 2i1 i utförande grund och avancerad bör inkludera installerat operativsystem
Windows 10 Pro 64-bit.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet.
Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 2i1 i utförande grund och avancerad bör ha en Integrerad smartkortsläsare som är vara SC
kompatibel och Microsoft certifierad eller likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Strömkablar och förpackningsmaterial till Bärbar dator 2i1 i utförande grund och avancerad bör vara
halogenfria, dvs. uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.

Bärbar dator 2i1 i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener
enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 2i1 i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av återvunnet material samt
andelen återvunnet material i datorn bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet och där andelen redovisas. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Förpackningsmaterialet till Bärbar dator 2i1 i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av
återvunnet material samt kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per
utförande som uppfyller kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator 2i1 bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
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beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
krav 5.3.5.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande integrerad smartkortsläsare? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

b. Uppfylls kriteriet gällande Windows 10 Pro 64-bit? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

d. Uppfylls kriteriet gällande gränsvärden för halogener i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet
samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
utföranden som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

g. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK
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h. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  

i. Bifoga eventuella dokument 

Bifogad fil
Klienter  

5.3.6 Stationär dator

5.3.6.1 Obligatoriska krav på stationär dator
Anbudsgivaren ska erbjuda en stationär dator som minst uppfyller följande grundkrav:

Typ: SFF eller mindre
Processor: Intel i5 gen. 9, AMD Ryzen 5 vPRO eller likvärdig 
Ram-minne: minst 16 GB med möjlighet att utöka 
Hårddisk: minst 256 GB SSD 
Nätverkskort: Gigabit Ethernet
Optisk läsare, intern eller inkluderad som externt tillbehör, DVDRW 
Säkerhet: Trusted Plattform Module TPM 2.0 eller senare eller likvärdigt 
Portar: HDMI eller DisplayPort samt minst 4 stycken USB 3.1 eller senare 
Svenskt tangentbord, trådbundet, numerisk del 
Mus, trådbunden, optisk avläsning, scrollfunktion
Datorn ska vara av så kallad professionell- eller företagsmodell, d.v.s produktserier som främst
vänder sig till större företag och organisationer med en livscykel på minst 15 månader samt stöd
för vPro och TPM eller likvärdigt.

Stationär dator ska kunna uppgraderas och beställas med följande tillägg: 

Avancerad: Intel i7 gen. 9/AMD Ryzen 7 vPRO (eller likvärdig) samt minst 32 GB RAM-minne, 512
GB SSD
Ytterligare garantitid, utöver den ursprungliga på tre år, ska kunna beställas av kund i upp till ett
år 

Två modellbeteckningar/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt
nedan. 

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  
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c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på stationär dator

Fritext
Klienter  

d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på stationär dator
avancerad

Fritext

Klienter  

e. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls för stationär dator

Bifogad fil
Klienter  

f. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.6.2 Prisuppgifter stationär dator
Följande priser ska anges för stationär dator enligt 5.3.6.1:

Grundpris för stationär dator
Totalpris för stationär dator avancerad (i7 8:e gen./Ryzen 7vPro eller likvärdig, 32GB RAM-minne,
512 GB SSD)
Tilläggspris per dator för ytterligare garantitid. Ett pris ska anges per år och adderas till priset för
datorn som en engångskostnad. Ett pris anges och gäller för samtliga stationär dator.

Priset för samtliga datorer adderas för utvärdering. För varje dator adderas priset med priset för
tilläggen.  Utvärderingspriset blir (grundpris + ett års ytterligare garanti ) + (totalpris avancerad + ett års
ytterligare garanti).

Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för stationär dator

Prisfält
Klienter  

b. Ange totalpris för stationär dator avancerad

Prisfält
Klienter  

Klienter och mobiltelefoner Dnr 23.3-8108-19

Sida 36/52



c. Ange tilläggspris ytterligare garantitid 

Prisfält
Klienter  

5.3.6.3 Tilldelningskriterier stationär dator
Priset för Stationär dator i utförande grund och avancerad bör inkludera installerat operativsystem
Windows 10 Pro 64-bit.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet.
Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Stationär dator i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven och inneha märkning enligt Den Blå
ängeln, EU Blomman, TCO Certified gen. 8 eller annan likvärdig miljömärkning som granskas och
godkänns av en oberoende tredjepart. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller
kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Stationär dator i utförande grund och avancerad bör minst uppfylla kraven på energieffektivitet enligt
Energy Star v. 6.1 för datorer eller likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Strömkablar och förpackningsmaterial till Stationär dator i utförande grund och avancerad bör vara
halogenfria, dvs. uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan
erhållas.  

Stationär dator i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener
enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Stationär dator i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av återvunnet material samt
andelen återvunnet material i datorn bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet och där andelen redovisas. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Förpackningsmaterialet till Stationär dator i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av
återvunnet material samt kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per
utförande som uppfyller kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Stationär dator bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
krav 5.3.6.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande miljömärkning? Ange i kommentarsfält
vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK
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b. Uppfylls kriteriet gällande Windows 10 Pro 64-bit? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande energieffektivitet Energy Star? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

d. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande gränsvärden för halogener i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet
samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

g. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
utföranden som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

h. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK

i. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  
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j. Bifoga eventuella dokument 

Bifogad fil
Klienter  

5.3.7 Bildskärmar

5.3.7.1 Obligatoriska krav på Bildskärmar
Anbudsgivaren ska erbjuda två bildskärmar som minst uppfyller följande grundkrav:

Bildskärm 1

Skärm: minst 23 tum och upp till och med 25 tum, upplösning minst 1920x1080
Antal färger: minst 16.7 Miljoner
Ljusstyrka: minst 250 cd/m2
Displayport v. 1.2 eller senare
HDMI v 2.0 eller senare
Minst en USB 3.0 eller senare
Stativ med: höjdjustering, pivot, tilt och vridbarhet
Displayport kabel eller HDMI kabel ska inkluderas

Bildskärm 2

Skärm: minst 26 tum och upp till och med 28 tum, upplösning minst 2560x1440
Antal färger: minst 16.7 Miljoner
Ljusstyrka: minst 250 cd/m2
Displayport v. 1.2 eller senare
HDMI v. 2.0 eller senare 
Minst en USB 3.0 eller senare
Stativ med: höjdjustering, pivot, tilt och vridbarhet
Displayport kabel eller HDMI kabel ska inkluderas

Bildskärmarna ska kunna beställas med följande tillägg: 

Ytterligare garantitid, utöver den ursprungliga på tre år, ska kunna beställas av kund i upp till ett år
Sekretessfilter anpassade till bildskärmens storlek, endast personer som befinner sig framför
skärmen ska kunna se dess innehåll skarpt. Eventuell pekfunktion ska bibehållas.

Två modellbeteckningar/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt
nedan.

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  
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c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bildskärm 1

Fritext
Klienter  

d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare på bildskärm 2

Fritext
Klienter  

e. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls för bildskärmarna

Bifogad fil
Klienter  

f. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.7.2 Prisuppgifter bildskärmar
Följande priser ska anges för bildskärmar enligt 5.3.7.1:

Grundpris för bildskärm 1
Grundpris för bildskärm 2
Tilläggspris per bildskärm för ytterligare garantitid. Ett pris ska anges per år och adderas till priset
för bildskärmen som en engångskostnad. Ett pris anges och ska gälla oavsett bildskärm
Tilläggspris sekretessfilter, ett pris anges och gäller oavsett storlek på bildskärmen

Priset för samtliga bildskärmar adderas för utvärdering. För varje bildskärm adderas priset med priset
tillägg ett års ytterligare garantitid och sekretessfilter. Utvärderingspriset blir (grundpris bildskärm 1 +
ett års ytterligare garanti +ett sekretessfilter) + (grundpris bildskärm 2 + ett års ytterligare garanti + ett
sekretessfilter) 

Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för bildskärm 1

Prisfält
Klienter  

b. Ange grundpris för bildskärm 2

Prisfält
Klienter  
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c. Ange tilläggspris ytterligare garantitid 

Prisfält
Klienter  

d. Ange tilläggspris sekretessfilter

Prisfält
Klienter  

5.3.7.3 Tilldelningskriterier bildskärmar
Bildskärm 1 och 2 bör uppfylla kraven och inneha märkning enligt Den Blå ängeln, EU Blomman, TCO
Certified gen. 8 eller annan likvärdig miljömärkning som granskas och godkänns av en oberoende
tredjepart. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per bildskärm som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng
kan erhållas.  

Bildskärm 1 och 2 bör uppfylla kraven på energieffektivitet enligt Energy Star v. 7.1 bildskärmar eller
likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per bildskärm som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng
kan erhållas.  

Strömkablar och förpackningsmaterial till Bildskärm 1 och 2 bör vara halogenfria, dvs. uppfylla kraven
gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per
bildskärm som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Bildskärm 1 och 2 bör till viss andel bestå av återvunnet material samt andelen återvunnet material i
bildskärmen bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per bildskärm som uppfyller kriteriet och
där andelen redovisas. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Förpackningsmaterialet till Bildskärm 1 och 2 bör till viss andel bestå av återvunnet material samt
kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per bildskärm som uppfyller
kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng. Maximalt 20 poäng kan
erhållas.  

Bildskärm 1 och 2 bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
krav 5.3.7.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande miljömärkning? Ange i kommentarsfält
vilken/vilka bildskärmar som uppfyller kriteriet

Klienter   20 SEK
vilken/vilka bildskärmar som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för båda bildskärmarna (20 SEK), För en bildskärm (10 SEK), Nej
inte för någon bildskärm (0 SEK)

b. Uppfylls kriteriet gällande energieffektivitet enligt Energy Star?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka bildskärmar som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för båda bildskärmarna (20 SEK), För en bildskärm (10 SEK), Nej,
inte för någon bildskärm (0 SEK)

Klienter   20 SEK
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c. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka bildskärmar som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för båda bildskärmarna (20 SEK), För en bildskärm (10 SEK), Nej,
inte för någon bildskärm (0 SEK)

Klienter   20 SEK

d. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material? Ange i
kommentarsfält vilken/vilka bildskärmar som uppfyller kriteriet samt
andel

Fasta svarsalternativ. Ja för båda bildskärmarna (20 SEK), För en bildskärm (10 SEK), Nej,
inte för någon bildskärm (0 SEK)

Klienter   20 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
bildskärmar som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för båda bildskärmarna (20 SEK), För en bildskärm (10 SEK), Nej,
inte för någon bildskärm (0 SEK)

Klienter   20 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK

g. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  

h. Bifoga eventuella dokument 

Bifogad fil
Klienter  

5.3.8 Bärbar dator Chromebook

5.3.8.1 Obligatoriska krav bärbar dator Chromebook
Anbudsgivaren ska erbjuda en bärbar dator som minst uppfyller följande grundkrav:

Skärm: minst 11,6 med upplösning minst 1366*768 
Vikt: Högst 1,6 kg inklusive batteri 
Processor: minst dubbelkärnig 
Hårddisk: minst 32 GB SSD 
RAM-minne: minst 4 GB 
Svenskt tangentbord integrerat med pekplatta eller likvärdigt 
WiFi: minst 802.11ac  
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Integrerad Bluetooth: minst v. 4.2
Integrerad kamera och mikrofon
Hörlursutgång och mikrofoningång (kan vara kombinerat i en kontakt)
Minst en USB 3.1 eller senare samt minst en USB-C 3.1 eller senare som kan ladda batteri i
dator
Operativsystem: Chrome OS eller likvärdig

Datorn ska kunna uppgraderas eller beställas med följande tillägg: 

Avancerad: minst 8 GB RAM-minne och 64 GB SSD
Extra strömadapter/laddare till datorn, 240V (utöver den som ingår) 

Modellbeteckning/produktnamn och varumärkesägare samt kravuppfyllnad ska anges enligt nedan. 

a. Uppfylls de obligatoriska kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

b. Kan tillägg beställas av kund?

Ja/Nej. Ja krävs
Klienter  

c. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare för grund

Fritext
Klienter  

d. Ange modellbeteckning/produktnamn/varumärkesägare för avancerad

Fritext
Klienter  

e. Bifoga dokumentation som visar att kraven uppfylls

Bifogad fil
Klienter  

f. Är signerad Bilaga hållbarhetsintyg varumärkesägare eller annan
dokumentation bifogad för varumärkesägaren enligt 5.3.1

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

5.3.8.2 Prisuppgifter bärbar dator Chromebook
Följande priser ska anges på bärbar dator Chromebook enligt 5.3.8.1:

Grundpris för bärbar dator 
Totalpris för bärbar dator avancerad (8GB RAM-minne och 64 GB SSD)
Tilläggspris extra strömadapter 
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Priset för samtliga datorer adderas för utvärdering. För varje dator adderas priset med priset för tillägget.
Utvärderingspriset blir (grundpris +  en extra strömadapter) + (totalpris avancerad + en extra
strömadapter).

Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 10 poäng. Den/de anbudsgivare som har
näst lägst utvärderingspris erhåller 8 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje lägst erhåller 6 poäng.
Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har femte lägst
erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 1 poäng. Övriga erhåller 0 poäng.

a. Ange grundpris för bärbar dator Chromebook

Prisfält
Klienter  

b. Ange totalpris för bärbar dator Chromebook avancerad

Prisfält
Klienter  

c. Ange tilläggspris för extra strömadapter 

Prisfält
Klienter  

5.3.8.3 Tilldelningskriterier bärbar dator Chromebook
Bärbar dator i utförande grund och avancerad bör minst uppfylla kraven på energieffektivitet enligt
Energy Star v. 6.1 för datorer eller likvärdigt. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Strömkablar och förpackningsmaterial till Bärbar dator Chromebook i utförande grund och avancerad bör
vara halogenfria, dvs. uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener enligt IEC 61249-2-21.
Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt 20 poäng kan
erhållas.  

Bärbar dator i utförande grund och avancerad bör uppfylla kraven gällande gränsvärden för halogener
enligt IEC 61249-2-21. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som uppfyller kriteriet. Maximalt
20 poäng kan erhållas.  

Bärbar dator i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av återvunnet material samt
andelen återvunnet material i datorn bör redovisas. Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per utförande som
uppfyller kriteriet och där andelen redovisas. Maximalt 20 poäng kan erhållas.  

Förpackningsmaterialet till Bärbar dator i utförande grund och avancerad bör till viss andel bestå av
återvunnet material samt kunna återvinnas till minst 90 %.  Anbudsgivaren erhåller 10 poäng per
utförande som uppfyller kriteriet. Andelen återvunnet material ska anges för att erhålla poäng. Maximalt
20 poäng kan erhållas.

Bärbar dator Chromebook bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från
och med beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

För att erhålla poäng ska uppfyllande av kriterier framgå antingen av tidigare bifogad dokumentation till
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krav 5.3.8.1 eller av dokumentation som bifogas till detta avsnitt. 

a. Uppfylls kriteriet gällande energieffektivitet motsvarande Energy
Star? Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller
kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

b. Uppfylls kriteriet gällande strömkablar och förpackningsmaterial?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

c. Uppfylls kriteriet gällande gränsvärden för halogener i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

d. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i klienten?
Ange i kommentarsfält vilken/vilka utföranden som uppfyller kriteriet
samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

e. Uppfylls kriteriet gällande andel återvunnet material i
förpackningsmaterialet? Ange i kommentarsfält vilken/vilka
utföranden som uppfyller kriteriet samt andel

Fasta svarsalternativ. Ja för samtliga utföranden (20 SEK), För ett utförande (10 SEK), Nej,
inte för något utförande (0 SEK)

Klienter   20 SEK

f. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK

g. Framgår uppfyllande av tidigare bifogad dokumentation? Om ja ange i
vilken, om nej bifoga dokument nedan

Fritext

Klienter  
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h. Bifoga eventuella dokument 

Bifogad fil
Klienter  

5.3.9 Tillbehör

5.3.9.1 Tillbehör klienter
Följande tillbehör ska kunna tillhandahållas till offererade klienter inom anbudsområdet. Ett pris per
styck samt varumärke och modellbenämning anges. 

Adapter USB-C till HDMI
HDMI 2.0 kabel, 2 m 
Displayport kabel 2m
Mus, optisk avläsning, scrollfunktion, trådbunden. 
Mus, optisk avläsning, scrollfunktion, högerhänta, trådlös. 
Mus, optisk avläsning, scrollfunktion, vänsterhänta, trådlös. 
Tangentbord, svenskt, numerisk del, trådbundet. 
Tangentbord, svenskt, numerisk del, trådlöst. 
Datorväska (grå eller svart, med handtag och axelrem) anpassad till bärbara datorer upp till 14
tum.  
Datorväska (grå eller svart med handtag och axelrem) anpassad till bärbara datorer upp till 15,6
tum.  
Datorryggsäck (grå eller svart med vadderade axelremmar) anpassad till bärbara datorer upp till 14
tum  
Datorryggsäck (grå eller svart med vadderade axelremmar) anpassad till bärbara datorer upp till
15,6 tum 
Fodral för bärbar dator 1 (sleeve, grå eller svart i tyg) 
Fodral för bärbar dator 2 (sleeve, grå eller svart i tyg) 
Fodral för bärbar dator 3 (sleeve, grå eller svart i tyg) 
Fodral för bärbar dator 2i1 (sleeve, grå eller svart i tyg) 
Fodral för bärbar dator Chromebook (sleeve, grå eller svart i tyg) 
Headset med mikrofon, on- eller over-ear trådbundna med aktiv brusreducering.  
Headset med mikrofon, on- eller over-ear trådlösa med aktiv brusreducering.  
Hörlurar on- eller over-ear trådbundna med aktiv brusreducering.  
Hörlurar on- eller over-ear trådlösa med aktiv brusreducering.  
Mus, optisk eller laser  avläsning, scrollfunktion, ergonomisk för högerhänta, trådlös 
Mus, optisk eller laser avläsning, scrollfunktion, ergonomisk, trådlös, för
vänsterhänta/ambidextriös  
Rollermouse, rullstav eller styrplatta och knappar, trådlös, med handlovsstöd
Ergonomiskt tangentbord med handlovsstöd. 
Ergonomiskt underarmsstöd för fäste i skrivbord
Lås/stöldskydd (säkerhetskabel och lås, om plats för säkerhetslås finns på bärbar dator ska
stöldskydd som passar till detta offereras) till bärbar dator 1. 
Lås/stöldskydd (säkerhetskabel och lås, om plats för säkerhetslås finns på bärbar dator ska
stöldskydd som passar till detta offereras) till bärbar dator 2. 
Lås/stöldskydd (säkerhetskabel och lås, om plats för säkerhetslås finns på bärbar dator ska
stöldskydd som passar till detta offereras) till bärbar dator 3. 
Lås/stöldskydd (säkerhetskabel och lås, om plats för säkerhetslås finns på bärbar dator ska
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stöldskydd som passar till detta offereras) till bärbar dator 2i1. 
Lås/stöldskydd (låsbox) till offererade stationära datorer. Ett pris anges och gäller oberoende
stationär dator.
USB minne 3.0, okrypterad minst 128 GB. 
USB minne 3.0, okrypterad minst 256 GB. 
USB minne 3.0, okrypterad minst 512 GB. 
USB minne 3.0, krypterad minst 128 GB. 
USB minne 3.0, krypterad minst 256 GB. 
USB minne 3.0, krypterad minst 512 GB. 
Webbkamera A, minst uppfyller upplösning 1920*1080, inbyggd mikrofon, sekretesslutare, HD-
video, automatisk fokus.
Webbkamera B, minst uppfyller upplösning 1280*720, inbyggd mikrofon, sekretesslutare, HD-
video, automatisk fokus  

Priserna utvärderas på så sätt att samtliga prisuppgifter för en styck adderas till ett
utvärderingspris. Den/de anbudsgivare som har lägst utvärderingspris erhåller 5 poäng. Den/de
anbudsgivare som har näst lägst utvärderingspris erhåller 4 poäng. Den/de anbudsgivare som har tredje
lägst erhåller 3 poäng. Den/de anbudsgivare som har fjärde lägst erhåller 2 poäng. Den/de anbudsgivare
som har femte lägst erhåller 1 poäng. Den/de anbudsgivare som har sjätte lägst erhåller 0,5 poäng.
Övriga erhåller 0 poäng.   

Tillbehören bör finnas i lager, dvs. leveranstiden bör inte överstiga 14 arbetsdagar från och med
beställning från kund. Anbudsgivaren erhåller 5 poäng om kriteriet uppfylls.

a. Uppfylls kravet att kunna tillhandahålla tillbehören samt respektive
tillbehörs krav?

Ja/Nej. Ja krävs

Klienter  

b. Ange pris på adapter USB-C till HDMI (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

c. Ange pris på HDMI 2.0 kabel 2m (ange varumärke och modellbenämning i
kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

d. Ange pris på Displayport kabel 2m (ange varumärke och modellbenämning
i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  
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e. Ange pris på trådbunden mus (ange varumärke och modellbenämning i
kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

f. Ange pris på trådlös mus högerhänta (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

g. Ange pris på trådlös mus vänsterhänta (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

h. Ange pris på trådbundet tangentbord (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

i. Ange pris på trådlöst tangentbord (ange varumärke och modellbenämning i
kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

j. Ange pris på datorväska upp till 14 tum (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

k. Ange pris på datorväska upp till 15,6 tum (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

l. Ange pris på datorryggsäck upp till 14 tum (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

m. Ange pris på datorryggsäck upp till 15,6 tum (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  
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n. Ange pris på fodral till bärbar dator 1 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

o. Ange pris på fodral till bärbar dator 2 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

p. Ange pris på fodral till bärbar dator 3 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

q. Ange pris på fodral till bärbar dator 2i1 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

r. Ange pris på fodral till bärbar dator Chromebook (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

s. Ange pris på headset, on- eller over-ear trådbundna (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

t. Ange pris på headset, on- eller over-ear trådlösa (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

u. Ange pris på hörlurar, on- eller over-ear trådbundna (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

v. Ange pris på hörlurar, on- eller over-ear trådlösa (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  
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w. Ange pris på mus ergonomisk för högerhänta (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

x. Ange pris på mus ergonomisk för vänsterhänt/ambidextriös (ange
varumärke och modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

y. Ange pris på Rollermouse (ange varumärke och modellbenämning i
kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

z. Ange pris på ergonomiskt tangentbord (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

aa. Ange pris på ergonomiskt underarmsstöd (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ab. Ange pris på lås/stöldskydd till bärbar dator 1 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ac. Ange pris på lås/stöldskydd till bärbar dator 2 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ad. Ange pris på lås/stöldskydd till bärbar dator 3 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ae. Ange pris på lås/stöldskydd till bärbar dator 2i1 (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

Klienter och mobiltelefoner Dnr 23.3-8108-19

Sida 50/52



af. Ange pris på lås/stöldskydd till stationär dator (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ag. Ange pris på USB minne okrypterad 128 GB (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ah. Ange pris på USB minne okrypterad 256 GB (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ai. Ange pris på USB minne okrypterad 512 GB (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

aj. Ange pris på USB minne krypterad 128 GB (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

ak. Ange pris på USB minne krypterad 256 GB (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

al. Ange pris på USB minne krypterad 512 GB (ange varumärke och
modellbenämning i kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

am. Ange pris på Webbkamera A (ange varumärke och modellbenämning i
kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  

an. Ange pris på Webbkamera B (ange varumärke och modellbenämning i
kommentarsfält)

Prisfält

Klienter  
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ao. Uppfylls kriteriet gällande leveranstid?

Ja/Nej. Ja önskas
Klienter   5 SEK
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