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1 Inledning 
I bilaga pris återfinns villkor för priser, priser för hårdvara som kan beställas enligt 
dynamisk rangordning, priser för vissa specificerade tjänster samt leveranstider. Priser på 
tjänster gäller under hela ramavtalsperioden och är priser för beställningar enligt samtliga 
villkor fastställda samt takpriser som inte får överstigas vid förnyad konkurrensutsättning 
om inte kund anpassar krav på kompetens, tjänstens omfattning och/eller villkor enligt 
allmänna villkor. 
 
Samtliga ingående komponenter ska vara fullt kompatibla med varandra och utgöra en 
fungerande helhet. Delar som inte är specificerade men som krävs för att en hårdvara eller 
ett tillbehör ska fungera på ett fullgott sätt för ändamålet ska ingå i priset. Strömkablar 
och andra nödvändiga kablar, tillbehör och komponenter för en fullt fungerande produkt 
ska ingå i priset. Om exempelvis ett tillbehör eller en tredjeparts programvara krävs för att 
uppfylla ett krav ska dessa ingå i priset. Dokumentation ska ingå för varje hårdvara och 
tillbehör som ingår i avropet och den ska levereras elektroniskt eller i pappersformat samt 
vara författad på svenska eller engelska. Fil med information om MAC-adress, service tag, 
serienummer eller motsvarande ska ingå om inte kund anger annat. Återställningsmedier 
för operativsystem ska ingå om inte kund anger annat. 
 
Hårdvara, tillbehör och reservdelar ska vara fabriksnya, olåsta, tillgängliga på marknaden 
och anpassade efter svenska förhållanden om inte kund specifikt anger annat i sitt avrop. 
Hårdvara och tillbehör ska vara CE-märkta. Varumärkesägarens nödvändiga program och 
verktyg för automatisering av installation och uppdatering av drivrutiner, BIOS (med eller 
utan UEFI) samt Firmware vid OS installation av exempelvis Windows ska 
tillhandahållas. Vid så kallad End of Life eller End of Support ska kund kunna erbjudas att 
uppgradera programvara som ingår i detta ramavtal enligt kontrakt.  

2 Leveranstider 
Miljöhänsyn ska tas gällande leveranser på så sätt att det alternativ med minst negativ 
miljöpåverkan ska användas om inte annat anges vid avropet, exempelvis ska 
flygtransporter i normalfallet undvikas till förmån för tåg. Ramavtalsleverantören ska stå 
för samtliga risker och kostnader förenade med transporten fram till det att leverans är 
lossad och mottagen av kund på angiven plats i Sverige. 

Hårdvara och tillbehör har en leveranstid på maximalt 25 arbetsdagar från och med 
beställning från kund. För hårdvara eller tillbehör i lager hos ramavtalsleverantören, 
hårdvara i dynamisk rangordning samt för tjänster är leveranstiden maximalt 14 
arbetsdagar från och med beställning från kund. Observera att leveranskontroll enligt 
allmänna villkor ska vara genomförd innan avtalad leveransdag. Om 
leveranskontrollperioden är 5 arbetsdagar ska hårdvaran, tillbehöret och/eller tjänsten 
vara på plats hos kund minst 5 arbetsdagar innan avtalad leveransdag. 
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3 Priser 
För beställningar med ett ordervärde under 250 SEK har ramavtalsleverantören rätt att ta 
ut en fraktavgift om 75 SEK.  

3.1 Pris på tjänster 

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

Pris stöldskyddsmärkning med etikett: 50 SEK 

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

Pris för återtag samt omhändertag av emballage: 300 SEK 

3.1.3 Säkerhetskonsulter 
Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda säkerhetskonsulter för rådgivning gällande 
kryptering, antivirus och övriga IT-säkerhetsfrågor. Säkerhetskonsulterna ska vara 
certifierade eller utbildade för säkerhetslösningar för hårdvara 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. Priset gäller 
per timme för denna tjänst och oavsett typ av hårdvara. 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 
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Allmänna villkor. Priset gäller om kund inte i en förnyad konkurrensutsättning anpassar 
kraven på konsulten eller övriga villkor i allmänna villkor. 

Pris per timme säkerhetskonsulter: 1500 SEK 

3.1.4 Tekniker 
Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda tekniker för exempelvis konfiguration, 
anpassning, installation, framtagande, hantering, pålägg och/eller förvaltning av image, 
BIOS och drivrutiner, rådgivning relaterat till ramavtalsområdet, analys av användarkrav, 
support, felsökning etc. Teknikerna ska vara certifierade och/eller utbildade i tjänster till 
hårdvara inom anbudsområdet enligt ovan samt arbetat minst 4 år med dessa tjänster och 
kunna arbeta helt självständigt. Tekniker ska kunna flytande svenska i tal och skrift. 
Tekniker ska minst ha gymnasieexamen från en utbildning som minst omfattar 2500 
gymnasiepoäng. Priset gäller per timme för tekniker och oavsett typ av hårdvara och 
tjänst. Konsulter med mindre erfarenhet får inte levereras till kund om inte kund specifikt 
efterfrågat det i sitt avrop. Priset ska även gälla för tekniker som har mer erfarenhet än 
angivna minimikrav gällande utbildning och yrkesverksam tid. Priset ska gälla på plats 
hos kund eller ramavtalsleverantören samt i övrigt enligt villkor i bilaga Allmänna villkor. 
Priset gäller även för utbildning på plats hos kund samt för samtliga konsulttjänster som 
inte uppenbart kan räknas till säkerhetskonsulttjänster eller som är separat prissatta 
enligt. Priset gäller om kund inte i en förnyad konkurrensutsättning anpassar kraven på 
konsulten eller övriga villkor i allmänna villkor. 

Pris per timme för tekniker: 900 SEK 

3.2 Pris på hårdvara för dynamisk rangordning 

3.2.1 Bärbar dator 1 
 

Varumärke och modell HP Elitebook 835 G7 

Grundpris bärbar dator 1 10 040 SEK 

Totalpris bärbar dator 1 
avancerad 

11 828 SEK 

Tilläggspris för ytterligare 
garantitid, ett år 

617 SEK 

Tilläggspris för docka. Pris 
anges per dator. 

1 010 SEK 

Tilläggspris för extra 
strömadapter.  

145 SEK 

Tilläggspris för sekretessfilter.  430 SEK 
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3.2.2 Bärbar dator 2 
 

Varumärke och modell HP Elitebook 845 G7 

Grundpris bärbar dator 2 9 395 SEK 

Totalpris bärbar dator 2 
avancerad 

11 222 SEK 

Tilläggspris för ytterligare 
garantitid, ett år 

617 SEK 

Tilläggspris för docka. Pris 
anges per dator. 

1 010 SEK 

Tilläggspris för extra 
strömadapter.  

145 SEK 

Tilläggspris för sekretessfilter.  860 SEK 

3.2.3 Bärbar dator 3 
 

Varumärke och modell HP Elitebook 855 G7 

Grundpris bärbar dator 3 11 710 SEK 

Totalpris bärbar dator 3 utökad 13 675 SEK 

Totalpris bärbar dator 3 
avancerad 

15 061 SEK 

Tilläggspris för ytterligare 
garantitid, ett år 

618 SEK 

Tilläggspris för docka.  1 010 SEK 

Tilläggspris för extra 
strömadapter.  

145 SEK 

Tilläggspris för sekretessfilter.  1191 SEK 

3.2.4 Bärbar dator 2i1 
 

Varumärke och modell HP Elitebook x360 830 G8 

Grundpris bärbar dator 2i1 15 794  SEK 

Totalpris bärbar dator 2i1 
avancerad 

17 240 SEK 
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Tilläggspris för ytterligare 
garantitid, ett år 

618 SEK 

Tilläggspris för docka.  1 010 SEK 

Tilläggspris för extra 
strömadapter.  

145 SEK 

Tilläggspris för sekretessfilter.  460 SEK 

3.2.5 Stationär dator 
 

Varumärke och modell HP Elitedesk 805 SFF G6 

Grundpris stationär dator 8 076 SEK 

Totalpris stationär dator 
avancerad 

11 142 SEK 

Tilläggspris för ytterligare 
garantitid, ett år 

240 SEK 

3.2.6 Bildskärmar 
 

Varumärke och modell Philips 242B1/00 Philips 275B1/00 

Grundpris  1 230 SEK 1 950 SEK 

Tilläggspris för ytterligare 
garantitid, ett år 

25 SEK 

Tilläggspris för sekretessfilter.  205 SEK 

3.2.7 Chromebook 
 

 
Varumärke och modell HP Chromebook 11A G8 

Grundpris Chromebook 3 056 SEK 

Totalpris Chromebook 
avancerad 

3 610 SEK 

Tilläggspris för extra 
strömadapter.  

230 SEK 

  



  Datum Sid 7 (9) 
  2021-07-01  
         
  

         
    

 

3.2.8 Tillbehör 
 

  Varumärke/modell Pris per st 

Adapter USB-C till HDMI.  Startech, USB-C to HDMI 124 SEK 

HDMI 1.4 kabel, 2 m. Microconnect, HDMI V2.0 35 SEK 

Displayport kabel 2m. Deltaco DisplayPort-kabel, 2m 50 SEK 

Mus, trådbunden. Deltaco, trådad optisk mus 31 SEK 

Mus, högerhänta, trådlös. Deltaco, trådlös optisk mus 50 SEK 

Mus, vänsterhänta, trådlös. Deltaco, trådlös optisk mus 64 SEK 

Tangentbord, trådbundet. Deltaco tangentbord USB 63 SEK 

Tangentbord, trådlöst. Deltaco, trådlöst tangentbord 125 SEK 

Datorväska 14 tum. Deltaco, Notebookväska, upp till 
14", Nylon, svart 

59 SEK 

Datorväska 15,6 tum. Deltaco, Notebookväska, upp till 
15,6", Nylon, svart 

57 SEK 

Datorryggsäck 14 tum. Targus, CityGear Laptop 
Backpack, svart 

400 SEK 

Datorryggsäck 15,6 tum. Deltaco, Notebookryggsäck, för 
15,6 

97 SEK 

Fodral bärbar dator 1. HP, Reversible 13.3 Sleeve MSD 102 SEK 

Fodral bärbar dator 2. HP, 14.0inch Notebook Sleeve –
Black 

65 SEK 

Fodral bärbar dator 3. Belkin, Neoprene Sleeve 
Notebooks up to 15.6" svart 

91 SEK 

Fodral bärbar dator 2i1. HP, Reversible 13.3 Sleeve 102 SEK 

Fodral Chromebook. Targus, Citygear 11.6IN Laptop 
Sleeve, black 

70 SEK 

Headset trådbundna. Denver, Aux/Bluetooth headset 
noise reduct 

331 SEK 
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Headset trådlösa. Denver, Aux/Bluetooth headset 
noise reduct 

331 SEK 

Hörlurar trådbundna. Denver, Aux/Bluetooth headset 
noise reduct 

331 SEK 

Hörlurar trådlösa. Denver, Aux/Bluetooth headset 
noise reduct 

331 SEK 

Mus ergonomisk för högerhänta, 
trådlös. 

Deltaco, trådlös optisk mus 52 SEK 

Mus ergonomisk för 
vänsterhänta/ambidextriös. 

Cherry, MW 2310 2.0 170 SEK 

Rollermouse rullstav eller 
styrplatta och knappar, trådlös. 

Mousetrapper, Flexible Svart 1800 SEK 

Ergonomiskt tangentbord med 
handlovsstöd. 

Microsoft, Natural Ergonomic 
Keybord 4000 

449 SEK 

Ergonomiskt underarmsstöd. Kenson, Underarmsstöd 
Symmetriskt litet 

310 SEK 

Lås/stöldskydd bärbar dator 1. Deltaco, vajerlås med 
kombinationskod 

121 SEK 

Lås/stöldskydd bärbar dator 2. Deltaco, vajerlås med 
kombinationskod 

121 SEK 

Lås/stöldskydd bärbar dator 3. Deltaco, vajerlås med 
kombinationskod 

121 SEK 

Lås/stöldskydd bärbar dator 2i1. Deltaco, vajerlås med 
kombinationskod 

121 SEK 

Lås/stöldskydd stationär dator. Deltaco, vajerlås med 
kombinationskod 

121 SEK 

USB minne, okrypterad 128 GB. PNY, USB 3.1 
FD128ESTEEL31G-EF 

124 SEK 

USB minne, okrypterad 256 GB. PNY, USB 3.1 Attache 4 256GB, 
Black 

239 SEK 

USB minne, okrypterad 512 GB. PNY, Attaché 4 3.1 512 GB USB 
3.1 

448 SEK 

USB minne, krypterad 128 GB. Sandisk, Cruzer Snap USB Flash 
Drive 128GB 

223 SEK 
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USB minne, krypterad 256 GB. Sandisk, Cruzer Glide USB 
256GB 

506 SEK 

USB minne, krypterad 512 GB. Sandisk , Ultra USB 3.0 Flash 
Drive 512GB 

1030 SEK 

Webbkamera A. Lenovo, 500 FHD WIN Hello 
Webcam 

567 SEK 

Webbkamera B. Lenovo, 500 FHD WIN Hello 
Webcam 

567 SEK 
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