Frågor och svar
Köpare

Upphandling
Namn:

Möbler och inredning

Handläggare:

Statens inköpscentral vid
Kammarkollegiet
Mattias Ek

Referensnr:

23.3-8004-18

Telefon:

+46 8 7000725

Beskrivning:

Upphandling av ramavtal avseende möbler och
inredning.

E-post:

Mattias.Ek@kammarkollegiet.se

Köpare:

Publikt informationsmeddelande

Datum:

Från:

Till:

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-04-01 13:33
Alla

Rättelse avsnitt 6.3.1. Utformningskrav för typfall - Bord, typfall B11.
Står. Diameter: min 1400 mm.
Ska stå. Diameter: min 1200 mm.
Publikt informationsmeddelande

Datum:

Från:

Till:

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-04-03 11:02
Alla

Rättelse avsnitt 6.4.1 Utformningskrav för typfall - Sängar, typfall B12
Står. Material/utförande: Resårbottensäng i trä/metall, bäddmadrass i polyeter med tjocklek min 50 mm,
madrassöverdrag i bomull, avtagbart, tvättbart i minst 60ºC, ben i valfritt material.
Ska stå. Material/utförande: Resårbottensäng i trä/metall, bäddmadrass i polyeter med tjocklek min 50 mm,
madrassöverdrag i bomull eller en blandning av bomull och polyester, avtagbart, tvättbart i minst 60ºC, ben i
valfritt material.
Publikt informationsmeddelande

Datum:

Från:

Till:

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-04-04 09:32
Alla

Rättelse avsnitt 19.6.4 Prisjustering
Står. Priser för Varor och tillbehör i Ramavtalsleverantörens produktlista/produktlistorna får justeras högst
en (1) gång per år. Nya priser ska gälla minst 12 månader i taget.
Ska stå. Priser för Varor och tillbehör i Ramavtalsleverantörens produktlista/produktlistorna får justeras
högst en (1) gång per år. Första prisjusteringen får begäras tidigast 1 januari 2020. Nya priser ska gälla
minst 12 månader i taget.
Publikt informationsmeddelande

Datum:

Från:

Till:

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-04-23 09:31
Alla

Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö.
7.2.1 Utformningskrav för typfall - Textilier. Vad gäller tygets blandning för typfall C3 och C5 godtar
Kammarkollegiet en tolerans på +/- 5 procentenheter.
Publikt informationsmeddelande

Datum:

Från:

Till:

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-04-24 10:06
Alla

Förtydligande av svar på fråga 75 avseende anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer. Krav 4.4.16
Energieffektiva ljuskällor LED.
Observera att kravet endast omfattar tillämpbara varor i anbudsområde G.
Publikt informationsmeddelande

Datum:

Från:

Till:

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2019-04-24 21:16
Alla

Vänligen notera att sista dagen för att ställa frågor har passerats.
Se avsnitt 2.6.1 Frågor och svar om upphandlingsdokumenten. "Sista dag för att ställa frågor är 2019-04-23
. Frågor ställda senare kommer inte att besvaras."

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 1 av 23

1 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-24 16:22
Alla

I vissa typfall, t.ex. C1, G1, I1 m.fl. finns bara en rad att fylla i. Innebär det att enbart en produkt per typfall
får lov att offereras?
Publikt svar

Datum:

2019-03-26 10:37

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, anbudsgivare ska i prisbilagan specificera vilket typfall som offereras på respektive position. Detta
innebär att en (1) vara ska offereras per rad.

2 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-25 13:26
Alla

•
I anbudsområde A så kräver ni att man som leverantör måste ha 100% av typfallen för att kunna
medverka. Inom området efterfrågar ni en relativt stor bredd av olika typfall så som förvaring till skrivbord,
skärmväggar och ljudabsorbenter. Ni skriver också att ni avser att anta minst fem leverantörer per
sortimentsområde om ni får in så pass många anbud. För att ge fler leverantörer chansen att medverka inom
Anbudsområde A, och på det sättet öka konkurrensen och ge era myndighetsbeställare ett större urval av
leverantörer att välja emellan, kan ni acceptera att man som anbudsgivare uppnår och klarar kraven på
minst 50% av beskrivna typfall istället för 100%?
Publikt svar

Datum:

2019-03-26 10:37

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet kvarstår. Anbudsgivare måste uppfylla kraven för samtliga typfall i respektive anbudsområde.

3 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-25 13:42
Alla

I anbudsområde B ”Möten och paus”, i typfall B9 och b10, kräver ni att bordsskivan skall ha ett laminat
ytskikt. Laminat är ett väldigt kostnadsdrivande ytskikt som framförallt används på ytor med extremt högt
slitage som i köksskåp, köks bänkskivor mm. Många arbetsbord och skrivbord avsedda för offentliga miljöer
är idag tillverkade med ett melamin ytskikt. Melamin är ett tillräckligt starkt ytskikt som dessutom inte är lika
kostnadsdrivande. Kan ni tänka acceptera att ytskikten på borden i typfall b9 och b10 även kan vara
melamin?
Publikt svar

Datum:

2019-03-26 10:38

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Med laminat avses, i denna upphandlingen, antingen direktlaminat (melamin-ytskikt) eller
högtryckslaminat.

4 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-27 14:49
Alla

Detta är en följdfråga till fråga 1: I nuvarande upphandling finns i många fall ett antal fler produkter att välja
på i prislistorna än enbart en produkt per typfall. Hur är det tänkt i denna upphandling?
Publikt svar

Datum:

2019-03-28 10:13

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen läs Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt 19.5 Varor, för mer information.

5 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-29 07:15
Alla

19.5.1 Produktlista
När Ramavtal tecknats ska ramavtalsleverantör upprätta en eller flera produktlista/produktlistor per
delområde.
Ska priserna i dessa produktlistor vara bruttopriser?

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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Publikt svar

Datum:

2019-03-29 12:23

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-03-28 16:27
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja.

6 Publik fråga
Från:

Till:

I anbudsområde L hittar jag inga krav gällande leveransvilkor. Vilka leveransvilkor skall gälla för:
1. Typfall
2. Avrop med särskild fördelningsnyckel
3. Förnyad konkurrensutsättning
Publikt svar

Datum:

2019-03-29 12:24

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Leveransvillkoren regleras av Allmänna Villkor. För mer information, läs avsnitt 20.19 Leverans.

7 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-29 07:16
Alla

4.3.1 Officiella prislistor – bruttoprislistor / 19.5.1 Produktlista
Under punkt 19.5.1 framgår att efter ramavtal tecknats ska Ramavtalsleverantör upprätta en eller flera
produktlistor inom 30 dagar och Ramavtalsleverantör ska bifoga prislista/prislistor för de varor och/eller
tillbehör som läggs till i produktlistorna.
Kan vi utgå från att anbudsgivare till anbudet enligt punkt 4.3.1 endast bifogar prislistor för offererade
produkter i anbudet och att resterande prislistor endast bifogas i samband med att produktlistorna
upprättas efter tecknat avtal?
Publikt svar

Datum:

2019-03-29 10:13

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-03-29 07:16
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja.

8 Publik fråga
Från:

Till:

4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor
Av upphandlingsdokumentet framgår att de prislistor som ska bifogas ska vara anbudsgivarens officiella
prislista och får inte vara skapade unikt för Kammarkollegiet. Med publicerad offentligt tillgänglig prislista
avses t ex bruttoprislista, listprislista, åf-prislista eller motsvarande. På förekommen anledning ber vi om en
bekräftelse om att detta innebär att det inte är tillåtet att prislistorna innefattar ett adderat påslag från
anbudsgivaren i syfte att höja det pris som offererade rabatter beräknas på.
Publikt svar

Datum:

2019-03-29 10:14

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Bruttolista/listprislista/åf-prislista eller motsvarande ska användas även mot övriga kunder, dvs. den
ska inte vara upprättad unikt för Kammarkollegiet. Se avsnitt 4.3.1.

9 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-29 10:52
Alla

Av 4.2.2 framgår att ni accepterar Möbelfaktaintyg som bevis för uppfyllande av de tekniska kraven.
Under 4.3.3 skriver ni att anbudsgivare i ruta Förklaring/kommentar även kan ange om offererat typfall är
Möbelfaktamärkt.
Vi önskar reda ut hur nedan fält i prisbilagan ska ifyllas.
Fälten Rapport nr/Certifikat nr, Rapportdatum och Provningslaboratorium, kan anbudsgivare hänvisa till
Möbelfaktaintyg eller skall hänvisning ske till rapport/certifikat där kravuppfyllnad och provningslaboratorium
framgår?
Publikt svar

Datum:

2019-04-01 10:16

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det med att ange att ett Möbelfaktaintyg finns. Anbudsgivare
Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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kan då ange detta i fältet "Förklaring/Kommentar".

10 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-29 07:18
Alla

18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning - parametrar
12. Livscykelkostnad
Det framgår av Upphandlingsmyndighetens generella LCC-verktyg att detta verktyg är främst anpassat att
användas vid behovsanalys.
Denna typ av verktyg för att räkna fram ett helhetspris för en vara används inte i möbelbranschen utan
används mest frekvent i belysningsbranschen.
Kan vi utgå från att denna parameter endast ska användas vid avrop med förnyade konkurrensutsättningar
på belysning?
Publikt svar

Datum:

2019-03-29 10:57

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Upphandlingsmyndighetens generella LCC-verktyg är främst anpassat för en behovsanalys, men kan
även användas i en utvärdering av avropssvar. Detta LCC-verktyg möjliggör att avropsberättigad kan
ta hänsyn till fler beståndsdelar av den totala kostnaden för en vara än bara inköpspris. När det gäller
avrop med förnyad konkurrensutsättning av inredningsarmaturer eller arbetsplatsarmaturer så kan
Avropsberättigad använda LCC-verktyget för inomhusbelysning.

11 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-01 09:24
Alla

Typfall A4
Av krav framgår att pris ska anges i enlighet med respektive fabrikats aktuella officiella prislista i bilaga
prisbilaga. En produkt kan finnas i ett otal olika varianter (utförande och/eller mått) och det är helt enkelt
inte möjligt att i prislistan ange alla dessa olika varianter. Kan anbudsgivare hänvisa till produkt i prislista
men ange modifierat (i förhållande till prislistan) utförande/pris i prisförklaring?
Publikt svar

Datum:

2019-04-01 10:41

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det står Anbudsgivare fritt att välja vilken vara (och i vilket utförande) denne vill offerera i respektive
typfall förutsatt att den offererade varan uppfyller samtliga krav för typfallet. Pris ska framgå av den
officiella prislistan.

12 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-01 10:55
Alla

Typfall A1-A5
Ni skriver Material/utförande: Fanér/massivt trä/laminat.
Kan typfallen prissättas i laminatutförande?
Publikt svar

Datum:

2019-04-01 12:01

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, om ni med ”laminatutförande” menar laminat så som det anges i svar på fråga 3.

13 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-03-29 07:17
Alla

18.1.2.2 Särskild fördelningsnyckel – parametrar / 18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning - parametrar
2. Varans hållbarhet
Ni har angett Varans hållbarhet som en parameter att använda vid avrop genom särskild fördelningsnyckel
och förnyad konkurrensutsättning.
Under parameter Varans hållbarhet anges att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU
Ecolabel, ÖKO-Tex eller likvärdig.
Många produkter i branschen innehar inte miljöcertifiering men uppfyller kriterierna för nämnda
miljöcertifieringar.
Kan vi utgå från att produkter som uppfyller kriterierna kan verifieras med oberoende tredjepartcertifikat och
att det kan likställas som likvärdigt.
Förtydligande önskas under punkt 2.Varans hållbarhet

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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Publikt svar

Datum:

2019-03-29 10:26

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Om krav på varans hållbarhet ställs som en parameter i samband med avrop så ska dessa krav
kontrolleras av avropsberättigad. Att via ett oberoende tredjepartscertifikat verifiera att en vara
uppfyller kraven för en viss miljöcertifiering brukar i upphandlingssammanhang räcka för att visa att
varan är "likvärdig" en vara som innehar miljöcertifieringen. Men då kraven för parametrarna i avrop
utformas, kontrolleras och följs upp av avropsberättigade kan Kammarkollegiet inte yttra sig om vad
samtliga avropsberättigade kommer bedöma vara likvärdigt.

14 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-01 13:08
Alla

Typfall B2. Vi önskar en närmare beskrivning eller en skiss för att förstå måtten.
Publikt svar

Datum:

2019-04-02 09:39

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Exempel på konfigurationer:
2 st långa sektioner där åtminstone den ena sektionen ska vara minst 2000 mm. Dessa två sektioner
innefattar även hörnet, som ingår i den ena sektionen.
2 st långa sektioner där åtminstone den ena sektionen ska vara minst 2000 mm samt 1 st
hörnsektion.

15 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-02 09:51
Alla

Typfall A4
a) Gäller breddmåttet den ena förvaringsenheten? D.v.s en totalbredd om 1600 mm för de bägge enheterna.
b) Skall i så fall toppskivan täcka bägge enheterna?
Publikt svar

Datum:

2019-04-02 10:56

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

a) Breddmåttet gäller per förvaringsenhet dvs. totalt 1600 mm, +/- 20 %, för de bägge enheterna.
b) Ja korrekt uppfattat, ingen delad toppskiva.

16 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-02 13:22
Alla

I anbudsområde B " Möte och Paus" så finns det ett område som heter Våningssängar vi hittar Krav B13
men inget Typfall B13.
I prisbilagen finns typfall B 1 - 12. Hur gör vi med B13?
Vi önskar ett förtydligande på detta.
Publikt svar

Datum:

2019-04-02 13:33

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ni behöver inte fylla i krav B13 i bilaga Prisbilaga. Krav B13 är ett övrigt tekniskt krav enbart för
våningssängar och ska endast besvaras i Tendsign om anbudsgivaren avser att erbjuda
våningssängar. Det finns inget typfall för våningssängar och kravet ska inte vara med i bilaga
Prisbilaga, rad 258 i flik Anbudsområde B i bilaga Prisbilaga utgår således

17 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-02 13:59
Alla

Kravspecifikation D Arkiv och magasin.
Om anbudslämnaren uppfyller krav D1 enligt 8.2.3 Tekniska krav -Kompaktarkiv. Ska även krav D3 och krav
D4 testas?

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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Publikt svar

Datum:

2019-04-02 14:31

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Observera avsnitt 4.2.2 Standarder, stycke 2 ”Vad gäller tekniska krav för textilier/skinn, textila
mattor samt tekniska krav D3 och D4 för chassi och hyllställ för kompaktarkiv accepterar
Kammarkollegiet egenprovningar genomförda av anbudsgivaren eller tillverkaren.”

18 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-01 22:38
Alla

Fråga med hänvisning till 1.4.4 Flera anbud från samma företagsstruktur
Det är vanligt förekommande att inredningsföretag inom samma koncern arbetar inom begränsade
geografiska områden. De konkurrerar inte med varandra i Förnyade konkurrenser då de marknadsför sig och
verkar inom separata geografiska områden. Anledningen till att de lämnar in separata anbud är
begränsningen att fakturera från olika bolag inom samma koncern. Godtar ni att bolag inom samma koncern
med samma sortiment antingen kan lämna ett anbud tillsammans och fakturerar från respektive bolag och
inte endast från avtalstecknande bolag? Alternativt godkänner ni att de lämnar in separata anbud men inte
konkurrerar med varandra vid förnyade konkurrenser inom ramavtalet?
Publikt svar

Datum:

2019-04-03 15:45

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Enligt EU-domstolen i mål C-531/16 får en upphandlade myndighet inte godta flera anbud som lämnas
från samma koncern eller annan företagskonstellation, om det 1) föreligger ett kontrollförhållande
(pga. ägandeskap eller rösträtt av en viss omfattning på bolagsstämmor osv.) mellan anbudsgivarna
och 2) kopplingarna mellan anbudsgivarna medfört att anbuden inte upprättats/lämnats självständigt
och oberoende av varandra.
Om anbudsgivaren genom koncerngemenskap eller annan intressegemenskap har anknytning till en
annan leverantör som lämnar anbud i samma anbudsområde i denna upphandling rekommenderar
Kammarkollegiet därför att anbudsgivaren i anbudet redovisar ägarförhållandena inom
företagsgruppen samt lämnar en deklaration att anbuden är självständiga, att de upprättats
oberoende av varandra samt att inbördes sekretess upprätthålls i samband med upphandlingen och
under ramavtalsperioden, även i förhållande till gemensamt moderbolag. Om t.ex. samma personer
sitter i styrelsen för anbudsgivarna, så får styrelsen inte vara inblandad i anbudsgivning.
Anbudsgivaren ska på Kammarkollegiets begäran kunna visa att anbudet lämnats oberoende och
självständigt.
Ramavtalsvillkoren ska alltid följas. Av ramavtalet följer att det är ramavtalsleverantören som ska
fakturera avropsberättigad.

19 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-01 22:36
Alla

Fråga med hänvisning till 1.4.4 Flera anbud från samma företagsstruktur
Det är vanligt förekommande att det inom samma koncern finns både producerande företag/Varumärken och
återförsäljare samt att dessa bolag arbetar med olika sortiment och erbjudande till Kammarkollegiet.
Godtar ni att bolag inom samma koncern men med olika sortiment lämnar in anbud?
Publikt svar

Datum:

2019-04-03 15:48

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-03 14:51
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 18.

20 Publik fråga
Från:

Till:

Typfallen
Ni skriver på flera av typfallen under Material/utförande olika alternativ på materialersättning, ex
Fanér/massivt trä/laminat. Skall offererade produkter finnas i samtliga efterfrågade utföranden och offererat
pris täcka samtliga alternativ? Eller är avsikten att det räcker om ett av alternativen finns och det står
anbudsgivaren fritt att offerera och prissätta endast ett av dessa, ex laminat?
Publikt svar

Datum:

2019-04-04 08:01

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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Det räcker att offerera ett av de angivna alternativen (exempelvis fanér eller massivt trä eller laminat eller en kombination av dessa alternativ) för typfallet. Anbudsgivaren väljer själv vilket alternativ man
offererar.

21 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-03 15:02
Alla

Fråga 8 behandlar bruttoprislistan som beskrivs under avsnitt 4.3.1 och frågan besvaras med att
bruttoprislistan ska vara den officiella som går ut till alla och inte får vara speciellt utformad för
Kammarkollegiet. Jag vill minnas att samma regel gällde under föregående upphandling men när jag kollar
prislistorna på avropa.se ser jag att dessa för samma leverantör skiljer sig mellan varandra. Exempelvis
priserna som ges av X AB direkt och det som ges av X AB genom Y AB. Är detta inom ramen för vad som är
tillåtet? Dvs. att en leverantör kan ha ett pris som skiljer sig från det som ges av en annan leverantör för
samma produkt.
Publikt svar

Datum:

2019-04-04 07:56

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

De produktlistor som du hittar på vår hemsida avropa.se är nettoprislistor och anbudsgivarnas
rabatter är avdragna på bruttopriset. Om det skulle vara så att leverantörerna i ditt exempel ovan har
samma pris i sina respektive officiella bruttoprislistor kan de ha lämnat olika rabattsatser (i anbudet)
så att nettopriserna skiljer sig åt.

22 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-05 08:14
Alla

a) Godtas officiell bruttoprislistor med priser omräknade med fast växelkurs från annan valuta än SEK? Hur
redovisas i så fall vald växelkurs?
b) Vid tillfälle för prisuppdatering (1 gång per år) under avtalstiden för bruttoprislistor med omräknade priser
från annan valuta, får avtalsleverantören lämna in önskemål om justering av fast växelkurs?
Publikt svar

Datum:

2019-04-05 09:07

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

a) Se avsnitt 19.5.1. "Pris för samtliga Varor och tillbehör i produktlistan/produktlistorna ska motsvara
pris i den/de officiella prislistan/prislistorna. Lämnade rabatter ska tydligt framgå av
Produktlistan/Produktlistorna. Priserna ska vara i SEK."
Priserna ska vara omräknade av anbudsgivare vid varje tillfälle en prisjustering eller ändring av
sortiment sker. Detta innebär att bruttoprislistan (med angiven rabatt) som ska användas mot
avropsberättigad alltid ska vara i SEK.
b) Se avsnitt 19.6.4. "Orsak till önskad prisjustering inklusive motivering som styrker eventuell
prisjustering ska inkomma till Kammarkollegiet. Prisjustering kan bero på förändrade kostnader för
råvaror, leveranser, produktion, lagerhållning m. m."
Ja, förändring av valutakurser kan vara en anledning till prisjustering, dock endast 1 gång per år.

23 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-05 08:28
Alla

Då detta ramavtal tecknas för Sverige som helhet och inte delas upp per region eller annat sätt geografisk.
Hur bedöms mindre företags tekniska- och yrkesmässiga kapacitet utifrån möjligheten att utföra uppdrag
nationellt om de exempelvis endast finns etablerade på en ort?
Publikt svar

Datum:

2019-04-05 09:04

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 17.6.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. "Anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga
personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att ramavtal och
kontrakt ska kunna fullgöras enligt upphandlingsdokumenten."
Se avsnitt 19.8.2 Avropssvar. "Ramavtalsleverantören ska alltid lämna Avropssvar på en
Avropsförfrågan. Underlåtenhet att lämna Avropssvar vid upprepade tillfällen kan resultera i att
bestämmelserna i avsnitt Avtalsbrott och påföljder, blir tillämpliga."
Se även avsnitt 19.3.1 Begrepp med förklaringar. "Avropssvar avses det svar som
Ramavtalsleverantören lämnar på en Avropsförfrågan. Med Avropssvar avses även svar till
Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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Kammarkollegiet och Avropsberättigad att Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda efterfrågad Vara
eller Tjänst."

24 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-05 14:55
Alla

4.2.1 Typfall
Kan typfall offereras till lägre pris än den offererade produktens pris i den officiella prislistan minus generell
rabattsats?
Publikt svar

Datum:

2019-04-05 16:34

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej inte i ramavtalsupphandlingen.
Erhåller anbudsgivare ramavtal så kan dock ramavtalsleverantör vid avrop som föregås av förnyad
konkurrensutsättning offerera andra priser.

25 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-05 15:36
Alla

Angående 4.2.3 Produktblad:
Är avsikten att produktblad skall bifogas på samtliga produkter i bilagd prislista eller enbart på produkter
enligt angivna typfall?
Publikt svar

Datum:

2019-04-05 16:28

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-08 10:49
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till anbudet ska produktblad endast bifogas för offererade typfall.

26 Publik fråga
Från:

Till:

Typfall A5
Är hyllplan att likställa med bottenhyllplanet i respektive förvaringsfack?
Publikt svar

Datum:

2019-04-08 12:56

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-04 15:04
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja.

27 Publik fråga
Från:

Till:

19.14 Underleverantörer
Om anbudsgivare använder återförsäljare som utför vissa tjänster enligt punkt 20.10.3 och 20.10.4 så
uppfattar vi att denne anses vara underleverantör, är det korrekt uppfattat?
Publikt svar

Datum:

2019-04-04 15:42

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-04 15:07
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

a) Ja, det är korrekt.

28 Publik fråga
Från:

Till:

17.2 Åberopande av andra företags kapacitet
a) Vi uppfattar att lämna avropssvar enligt punkt 19.14.3, att utföra leveranser av produkter eller att utföra
andra tjänster enligt punkt 20.10 inte utgör sådana resurser som omfattas av krav på teknisk och
yrkesmässig kapacitet enligt punkt 17.6.4. Är det korrekt?
b) Om svaret är ja, uppfattar vi att exempelvis anbudsgivarens återförsäljare som utför denna typ av
deltjänster i avtalet inte utgör Åberopade företag enligt punkt 17.2 och därmed inte heller behöver anges i
Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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bilagan Åberopade företag. Är det korrekt?
c) Vi uppfattar också att Åberopade företag, som enbart åberopas för att styrka teknisk och yrkesmässig
kapacitet enligt punkt 17.6.4 inte omfattas av kraven i 17.6.2, d.v.s. inte omfattas av kravet på god
ekonomisk och finansiell ställning. Är det korrekt?
Publikt svar

Datum:

2019-04-04 15:41

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

a) Ja, det är korrekt, såvida underleverantören inte även åberopats av anbudsgivaren för uppfyllande
av upphandlingens kapacitetskrav.
b) Ja, det är korrekt, såvida underleverantören inte även åberopats av anbudsgivaren för uppfyllande
av upphandlingens kapacitetskrav.
c) Nej, det är inte korrekt. Av upphandlingsdokumentet avsnitt 17.6.2 framgår att kraven gällande
ekonomiska och finansiell ställning även omfattar åberopat företag.

29 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-08 15:09
Alla

I Krav Anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer typfall G1 anges att armaturen ska kunna monteras stabilt på
ett skrivbord med platta eller skruvfäste. Avses här både platta och skruvfäste eller är det antingen platta
eller skruvfäste?
Publikt svar

Datum:

2019-04-08 15:09

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-09 07:15
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det avses antingen platta eller skruvfäste.

30 Publik fråga
Från:

Till:

I er textdel “Allmänt – 4.2.2 Standarder” så beskriver ni vad för typ av dokumentation och eventuella intyg
som ni kräver för att intyga de standarder som ni hänvisar till kopplat till varje enskilt typfall. Vi har svårt att
tolka vad för typ av dokumentation som ni önskar med anbudet, dess innehåll och omfattning och vad ni i
detta fall menar med ”standarder”. Ni skriver ” Provningsrapporter behöver inte bifogas med anbudet. Om
Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som
Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald
standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet.”. Vad är standarden ni hänvisar
till, är det en standard typ ”SS-EN 16139:2013” eller är standarden typ Möbelfakta? Har vi uppfattat vi det
rätt att om man testat möblerna enligt en specifik standard, tex ”Standard: SS-EN 16139:2013* Möbler för
offentlig miljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet” så behöver man inte sända med
nåt dokument som styrker det, oavsett om man är certifierad enligt Möbelfakta eller ej?
Publikt svar

Datum:

2019-04-09 11:06

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Är möblerna testade enligt angiven teknisk standard i upphandlingsdokumentet så räcker det att i
bilaga Prisbilaga ange:
- Rapport nr/Certifikat nr.
- Rapportdatum.
- Provningslaboratorium.
Se även avsnitt 4.2.2 Standarder "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav
med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i
anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska
biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska,
norska eller engelska."

31 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-09 09:00
Alla

Följdfråga på ert svar på fråga 14 gällande typfall B2.
Ni efterfrågar 2 st långa sektioner där den ena sektionen skall vara minst 2000 mm inklusive hörndel.
Hur lång skall den andra sektionen minst vara exklusive hörn?
Publikt svar

Datum:

2019-04-09 11:06

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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Den andra delen är inte specificerad i typfallet för att anbudsgivare ska ha möjlighet att offerera
exempelvis en divandel, tvåsitsdel, tresitsdel eller liknande.

32 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-09 08:36
Alla

Typfall A10-A13
Skall typfallen prissättas inklusive kopplingsbeslag/fästen?
Publikt svar

Datum:

2019-04-09 11:06

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 20.10.2 Montering och installation efter leverans. "Montering i funktionsdugligt skick ska
ingå i ramavtalspriset för Varor i samtliga delområden, där annat ej anges. Med funktionsdugligt skick
avses t.ex. att bordsskiva monteras på sitt stativ eller på sina ben, att bordsskärm monteras på
bordsskiva, att förvaringsenhet går att använda för förvaring, att en soffa har sina ben monterade,
etc."

33 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-08 17:02
Alla

I avsnitt 20.10.2 Montering och installation efter leverans står: Montering i funktionsdugligt skick ska ingå i
ramavtalspriset för Varor i samtliga delområden, där annat ej anges.
När det gäller produkter i kategorierna G respektive H, skall montering av lamporna ingå, t.ex. upphängning i
tak eller montering för placering på skrivbord, eller är det beställarens ansvar att montera lamporna utan
hjälp av leverantören?
Publikt svar

Datum:

2019-04-09 11:06

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Utplacering (t ex upphängning i tak eller placering på skrivbord) av armaturer i funktionsdugligt skick
ingår inte montering.

34 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-09 11:52
Alla

Typfall B11.
Ni skriver att bordet skall ha ett pelarunderrede. Vi önskar ett förtydligande av vad ni godkänner som
pelarunderrede.
Godkänner ni tex. ett bord med 4 sammanbundna ben, benstativet är inskjutna under bordsskivan från dess
ytterkant?
Publikt svar

Datum:

2019-04-09 12:21

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Med pelarbord avses ett bord med pelare/stativ monterad i mitten av bordsskivans undersida.
Stativ/pelare ska inte påverka hur man placerar stolar runt bordet. Personer ska kunna sitta i en stol
utan att få problem med att sitta p.g.a. ett stativ/pelare som är i vägen.

35 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-09 13:54
Alla

Gällande anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö; vilken typ av sömnad ska ingå i
kvadratmeterpriset? Påsömnadsglid, wave eller veckband?
Publikt svar

Datum:

2019-04-09 13:59

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kvadratmeterpriset avser enbart textil. Sömnad offereras separat vid avrop, se avsnitt 20.10.3 Övriga
tjänster.

36 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

Krav K5 skall uppfyllas enligt kravspecifikation för textila mattor.
Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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2019-04-10 08:04
Alla

I Prisbilaga K finns inge plats att ange svar från anbudslämnare.
Tacksam för förtydligande.
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 08:13

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det är korrekt. Tekniskt krav K5 gäller matplattor. Det finns inget typfall avseende mattplattor och
kravet kan inte besvaras i bilaga Prisbilaga. Kravet ska endast besvaras i Tendsign. Mattplattor kan
erbjudas, i de produktlistor som ska skapas efter ramavtalstecknande, om kravet uppfylls.

37 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-10 11:21
Alla

Typfall B1
Ni skriver att soffan skall ha armstöd, kan offererad soffa vara försedd med träarmstöd?
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 11:44

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det är i typfallet inte specificerat vilket material/utförande armstöd ska ha. Kravet är att soffan ska ha
armstöd.

38 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-10 11:10
Alla

I kravspecifikation A - Arbetsplats och förvaring så står det:
Material/utförande: Fanér/massivt trä/laminat.
Anses lackerad yta likvärdig med fanér/massivt trä/laminat om det uppfyller era tekniska krav som tex
Möbelfakta
Gäller detta i så fall generellt för hela förfrågan oberoende av paket.
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 11:43

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I anbudsområde A - Arbetsplats och förvaring kan typfallen A1, A2, A3, A4, A5, A6 ha en lackerad yta
så länge samtliga krav uppfylls.
Kravet gäller inte generellt för alla anbudsområden, eller "paket" som frågeställaren skriver.

39 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-10 12:09
Alla

Detta är en följdfråga till fråga 33. Om lampan levereras omonterad, t.ex. att plattan ligger separat i paketet
med själva lampfoten, så att man behöver skruva fast plattan med lampfoten, skall leverantören montera
detta eller kan man anse att mottagaren skall montera det själv? Andra fall kan vara lampskärmar som skall
fästas på lampfot.
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 12:16

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

De exempel som nämns är inte att anse som montering i funktionsdugligt skick enligt avsnitt 20.10.2
Montering och installation efter leverans.

40 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-10 16:11
Alla

B8 + B9 + B10 – Borden får ha en svängd form i bordsändarna innebär det att avsluten kan vara grundare
än djup 1100 mm
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 16:35

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, borden får ha en elliptisk form.

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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41 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-10 16:14
Alla

Följdfråga till fråga/svar 38
Gäller detta även typfall I4 AV Möbler
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 16:33

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-10 16:36
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja det gör det.

42 Publik fråga
Från:

Till:

11.2.2.2 Belysningsstyrka
"Minst 300 lux i medelvärde över hela skrivbordet"
Hur definieras "skrivbordet"? Gäller detta enbart för typfallen?
Publikt svar

Datum:

2019-04-10 16:56

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Med skrivbordet avses skrivbordsytan. De tekniska kraven i avsnitt 11.2.2 Tekniska krav gäller för
samtliga varor i anbudsområdet.

43 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-11 08:28
Alla

Följdfråga till svar 9
När produkt är Möbelfaktamärkt så räcker det att ange att ett Möbelfaktaintyg finns och detta ska anges i
fältet ”Förklaring/Kommentar”
Ska övriga fälten Rapport nr/Certifikat nr, Rapportdatum och Provningslaboratorium lämna tomma i dessa fall
eller ska certifikat nr på Möbelfaktaintyget anges i fältet ”Rapport nr/ Certifikat nr”?
Förtydligande önskas vilka fält som ska fyllas i om varan är Möbelfaktamärkt.
Publikt svar

Datum:

2019-04-11 08:36

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det att man i fältet "Förklaring/Kommentar" anger att ett
Möbelfaktaintyg finns.

44 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-11 13:26
Alla

Hänvisning till typfall B2 modulsoffa och fråga 31:
Vänligen utveckla beskrivningen av typfallet då det inte tydligt framgår vad som menas med "Hörnsektion
samt minst två raka sektioner".
1) Har vi uppfattat er rätt att soffan ska bestå av (minst) 3 moduler: 1 hörndel, 1 högerdel samt 1 vänsterdel
där minimimåttet på den ena sidodelen är 2000 mm?
2) Är måttet 2000 mm inklusive hörndelen?
3) Kan höger alternativt vänsterdelen vara uppdelad i flera sektioner/moduldelar eller ska det vara en hel
sektion/modul?
Publikt svar

Datum:

2019-04-11 13:46

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1) Det har i svar på fråga 14 förtydligats att typfallet även kan bestå av två moduler/delar/sektioner
om hörnet ingår i någon av modulerna.
2) Ja minimimåttet 2000 mm kan även innefatta hörndelen om hörnet ingår i någon av modulerna.
3) Det går bra att ha flera moduler/delar/sektioner än två. Dock ska en av
modulerna/delarna/sektionerna (med eller utan hörn) vara minst 2000 mm.

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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45 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-12 08:18
Alla

I utformningskrav för typfall E4 anges djup 550mm. Innebär det skåpets djup utan sittbänk?
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 09:21

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-12 10:42
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja det stämmer.

46 Publik fråga
Från:

Till:

Kompletterande fråga till ert svar på fråga 30. Tolkar vi det rätt, att om man alltså provat en produkt enligt
t.ex. standarden SS-EN 16139:2013 så behöver man bara sända med Rapportnr./Certifikatnr,
Rapportdatum, Provningslaboratorium, inga övriga dokument eller bevis, är det rätt uppfattat?
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 10:59

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 30. "Är möblerna testade enligt angiven teknisk standard i upphandlingsdokumentet
så räcker det att i bilaga Prisbilaga ange:
- Rapport nr/Certifikat nr.
- Rapportdatum.
- Provningslaboratorium."
Om tekniskt krav är uppfyllt genom att ha testat en möbel enligt angiven teknisk standard i
upphandlingsdokumentet så behöver således inga dokument sändas med i anbudet.
Se även avsnitt 4.2.2 Standarder "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav
med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i
anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska
biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska,
norska eller engelska."

47 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-12 09:59
Alla

Anbudsområde F Utemöbler
Typfall F5 - Soffa/bänk
Går det bra att offerera soffa/bänk som inte har armstöd?
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 10:55

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, samtliga utformningskrav ska vara uppfyllda. Se avsnitt 4.2.1 Typfall. "Vara som offereras för ett
typfall ska uppfylla samtliga krav, dvs. både utformningskrav och tekniska krav."

48 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-12 09:56
Alla

Angående typfall A9. Bordet ska vara av typ D justerbart bord. Vi önskar ett förtydligande om bordet ska
vara anpassat för endast sittande arbete eller för endast stående arbete eller för både sittande/stående
arbete.
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 10:54

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Bordet ska vara anpassat för sittande arbete. Typfall A9 är ett arbetsbord Typ D enligt kravställd
standard, dvs. limited adjustable or limited selectable.

49 Publik fråga

Datum:

Från:

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Till:
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2019-04-12 08:25
Alla

I utformningskrav för Typfall E1, E2, E3 samt E5. Står det i material/utförande: Benstativ.
Är 120mm höga plåtben med ställbar fot ett godkänt alternativt?
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 09:18

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ben/benstativ godkänns så länge kraven i upphandlingsdokumentet uppfylls.

50 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-11 11:33
Alla

Följdfråga till fråga 42
I 11.2.1 definieras "arbetsyta" till 60 x 60 cm, men det finns inte någon definition av "skrivbordsytan" och
det framgår inte heller av "Ljus och Rum" där arbetsytan definieras till 60 x 60 cm. I den tyska standarden
definieras skrivbordsytan till 160 x 80 cm. Skall svaret på fråga 42 tolkas som att ni sätter likhetstecken
mellan arbetsyta och skrivbordsyta; 60 x 60 cm?
Publikt svar

Datum:

2019-04-11 13:15

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Med arbetsyta avses det som i "Ljus och rum" benämns arbetsområde, 60 x 60 cm. Med skrivbordsyta
avses även arbetsytans omedelbara omgivning enligt "Ljus och rum".
Se även avsnitt 11.1.2 Omfattning. "Med arbetsplatsarmatur avses armaturer för antingen vägg, golv,
bord eller tak som ljussätter individuell arbetsplats i kontorsmiljö. Det primära syftet med
arbetsplatsarmaturer är att ge kontorsarbete en belysningsmässigt fullgod arbetsmiljö".

51 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-12 10:44
Alla

I ramavtalets huvuddokument, krav 19.17.3 Tillhandahållande av dokument, så skriver ni att ”
Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla, för egen del samt för Åberopade företag och
Underleverantörer, all dokumentation och annan information som Kammarkollegiet skäligen behöver för att
genomföra uppföljning i den utsträckning som krävs och som inte står i strid med lag eller börsregler som är
tillämpliga för Ramavtalsleverantören eller nämnda leverantörer”. Denna skrivelse kan lätt tolkas som att ni
kan be om all typ av dokumentation som ett företag innehar, oavsett vad, och att vi då skall behöva lämna
ifrån oss det. Kan ni vänligen mer i detalj precisera vad för typ av dokumentation som ni menar att vi som
företag skall tillhandahålla som berör upphandlingen och leveransen?
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 11:34

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Som framgår av ramavtalets huvuddokument punkt 19.17.1 Uppföljningsrätt har Kammarkollegiet,
under hela ramavtalets löptid samt så länge kontrakt är i kraft, rätt att kontrollera att
ramavtalsleverantören inte omfattas av uteslutningsgrunder, uppfyller kvalificeringskraven i
upphandlingen, samt fullföljer sina åtaganden i enlighet med ramavtalet. De dokument som åsyftas i
krav 19.17.3 Tillhandahållande av dokument är sådana dokument som Kammarkollegiet behöver för
att kunna genomföra uppföljning enligt punkt 19.17.1.
Kammarkollegiet vill också uppmärksamma anbudsgivare på ramavtalets huvuddokument punkt 19.12
Sekretess, vari framgår att ramavtalsleverantör har rätt att begära att information som tillhandahålls
av ramavtalsleverantören i samband med ramavtalet ska anses utgöra ramavtalsleverantörens
konfidentiella information.

52 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-12 14:47
Alla

Följdfråga till Fråga 13.
Ni har som avropskriterier i 18.1.2.2 Särskild fördelningsnyckel / 18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning
angivit Varans Hållbarhet, såsom viss märkning. Ni har i svaret på Fråga 13 angivit att Kammarkollegiet inte
kan yttra sig om vad som kommer att bedömas som likvärdigt. För att ett krav på märkning ska vara förenligt
med de offentligrättsliga principerna måste även likvärdig märkning eller annan lämplig utredning godtas.
Avropskriteriet avseende Varans Hållbarhet kan dock uppfattas som om den avropande myndigheten kan
utgå från en viss märkning utan att ta hänsyn till likvärdighetskravet. Även om det inte i förväg går att
fastställa vad som ska bedömas som likvärdigt måste därför avropskriteriet Varans Hållbarhet förtydligas
avseende att den avropande myndigheten inte får kringgå LOU vid avrop utifrån Varans Hållbarhet utan att
myndigheten måste, i enlighet med LOU, ta hänsyn till likvärdighetskriteriet vid varje avrop. Den avropande
myndigheten kan därmed inta avropa utifrån ett behov av exempelvis Svanenemärkning utan att ta hänsyn

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 14 av 23

till sådana produkter som i och för sig inte är Svanenmärkta men som uppfyller kraven på Svanenmärkning.
Vi efterfrågar därför ett förtydligande om att detta är vad hänvisningen till ”eller likvärdiga” i de aktuella
punkterna innebär.
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 14:51

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Krav/tilldelningskriterier väljs ut, kontrolleras och följs upp av den avropsberättigade, varför
Kammarkollegiet inte kan yttra sig om vad den avropsberättigade i det enskilda fallet bedömer vara
likvärdigt. Den avropsberättigade ansvarar för att avropet sker i enlighet med LOU.

53 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-12 14:48
Alla

Följdfråga till Fråga 28
Av svaret på fråga 28 uppfattar vi att det endast är för sådana underleverantörer som också åberopas för
att styrka särskilda kapacitetskrav som behöver anges i den förteckning som ska ges in med anbudet och
att kravet på åtagande från andra underleverantörer enligt punkt 19.14.2 och att hålla en aktuell
förteckning över underleverantörer enligt punkt 19.14.4 endast är avtalsvillkor. Vi efterfrågar därför en
bekräftelse på att handlingarna enligt punkt 19.14.2 och 19.14.4 inte behöver bifogas anbudet utan att
dessa efter avtalstiden ska kunna överlämnas till Kammarkollegiet efter begäran.
Publikt svar

Datum:

2019-04-12 15:07

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Handlingarna enligt avsnitt 19.14.2 Underleverantörens åtaganden och 19.14.4 Kontroll av
underleverantörer behöver inte bifogas anbudet.

54 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-14 18:29
Alla

Ska Bilaga Utkast Personuppgiftsbiträdesavtal fyllas i och bifogas i samband med detta anbud?
Publikt svar

Datum:

2019-04-14 22:05

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-15 13:58
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, det behöver inte bifogas anbudet.

55 Publik fråga
Från:

Till:

Hej, I bilaga Prisbilaga kan jag bara skriva i de gula fälten.
Rabbatfältet är inte gult. Alltså kan jag inte här offerera något annat pris än det som är i priset i den officiella
prislistan.
Räcker det att man skriver eventuell rabatt i prislistan man bifogar?
Publikt svar

Datum:

2019-04-15 14:04

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, rabattsats anges i flik Rabatter i bilaga Prisbilaga. Rabattsatsen förs automatiskt över till fliken för
anbudsområdet.
Se avsnitt 4.3.3 Prisbilaga.
"Följande uppgifter ska redovisas i flik rabatter:
- Anbudsgivarens namn.
- En rabattsats i procent per offererat anbudsområde. Väljer anbudsgivaren att lämna påslag så
anges detta med ett minustecken (-) före siffran."

56 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-15 11:49
Alla

I kravspecifikation allmän, under 4.3.3 Prisbilaga:
.."Väljer anbudsgivaren att lämna påslag så anges detta med ett minustecken (-) före siffran."
Vi förstår inte riktigt innebörden, vad exakt menas med detta?

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 15 av 23

Publikt svar

Datum:

2019-04-15 12:07

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Om anbudsgivare väljer att offerera ett påslag (istället för rabatt) på priset på officiell
prislista/prislistor så anges detta i bilaga Prisbilaga med ett minustecken (-) före siffran (påslaget).

57 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-15 10:52
Alla

Generell fråga om bordshöjder på område B och F.
Ni skriver att bordshöjden skall vara 720 mm +- 20 mm.
En stor andel av de bord som idag finns på marknaden har höjd 740 - 760 mm och endast ett fåtal bord
finns med höjd 700 mm. Om ni kan tänka er att justera toleransen uppåt så skulle vi leverantörer få ett
större sortiment att välja ifrån och ni skulle således få bättre priser. Kan ni tänka er att ändra tolerans
intervallen?
Publikt svar

Datum:

2019-04-15 11:48

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, samtliga utformningskrav ska vara uppfyllda. Se avsnitt 4.2.1 Typfall. "Vara som offereras för ett
typfall ska uppfylla samtliga krav, dvs. både utformningskrav och tekniska krav."
Se även avsnitt 19.5.1 Produktlista
"När Ramavtal har tecknats ska Ramavtalsleverantören upprätta en eller flera
produktlista/produktlistor per delområde där Ramavtal tecknats. Produktlistan/produktlistorna ska
godkännas av Kammarkollegiet. Produktlistan/produktlistorna ska innehålla de Varor som offererats
för typfallen och priserna ska vara samma som i anbudet. Produktlistan/produktlistorna ska vara på
svenska och i undantagsfall på danska, norska eller engelska.
Ramavtalsleverantören kan inkludera övriga Varor i produktlistan/produktlistorna förutsatt att varorna
ingår i det/de anbudsområde/anbudsområden som Ramavtalsleverantören har erhållit Ramavtal för
samt att Varorna uppfyller Kammarkollegiets obligatoriska krav enligt upphandlingsdokumentet."
Vid tilldelning av ramavtal finns således möjlighet att lägga till bord med andra höjder.

58 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-16 10:22
Alla

Förtydligande fråga/ svar 9:
Kammarkollegiet svarar "
Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det med att ange att ett Möbelfaktaintyg finns. Anbudsgivare
kan då ange detta i fältet "Förklaring/Kommentar". Behöver Möbelfaktaintyget bifogas anbudet eller räcker
det med att ange Möbelfaktacertifikatets certifikatsnummer och giltighetsdatum i prisbilagan?
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 10:55

Från:

Till:

Alla

Datum:

2019-04-16 09:44
Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Möbelfaktaintyget behöver inte bifogas anbudet.

59 Publik fråga
Från:

Till:

Under punkt 8.2.2 Utformning av typfall - Kompaktarkiv.
I text Typfall D1 efterfrågas ett kompaktarkiv för 60 hyllmeter. Kan man räkna med ca 60 hyllmeter
då ett effektivt nyttjande av ett hyllplan inte är exakt 1000 mm.
Detsamma gäller för Typfall D2
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 10:36

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, se avsnitt 8.2.2 Utformningskrav typfall - Kompaktarkiv. Accepterad tolerans för mått enligt nedan
är +/- 20 %.

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 16 av 23

60 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-16 09:48
Alla

Bilaga Prisbilaga - Anbudsområde J - Typfall J1 och Typfall J2.
Svarsrutorna för Tekniska krav J1 är gråmarkerade och går inte att skriva i.
Finns det någon förklaring till detta?
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 10:10

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Fel i bilaga Prisbilaga. Kammarkollegiet uppmanar anbudsgivare för delområde J Lager och
verkstadsmiljö att fylla i den reviderade prisbilagan bilaga Prisbilaga 2019-04-16 och bifoga den till
anbudet istället för den tidigare prisbilagan.
Om anbudsgivare använder sig av den tidigare prisbilagan kan de efterfrågade uppgifterna för
tekniskt krav J1 för typfall J1 och J2 anges i samma fält som för tekniskt krav J2.
Bilaga Prisbilaga 2019-04-16.xlsx

61 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-16 09:18
Alla

Fråga gällande 20.10.2 Montering och installation efter leverans
När det gäller montage för kompaktarkiv delområde D Arkiv och magasin ska man uppfatta detta
som om att montage tillkommer utöver offererat pris. Hur ska priset i prisbilagan anges, med eller utan
montage?
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 09:32

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 20.10.3 Övriga tjänster. "Tjänsterna prissätts och offereras separat vid Avrop".

62 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-15 17:00
Alla

Typfallen K1 och K2 har inte något utformningskrav för Performance properties men det finns ett enskilt krav,
K4, för detta. Hur tolkar vi detta? Behöver kravet K4 redovisas för dessa typfall?
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 07:15

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Krav K4 gäller för alla typfall i förekommande fall, dvs. där det är angett "och Castor chair suitability, A
Intensive use, enligt Performance properties." Ni behöver således inte fylla i krav K4 i bilaga Prisbilaga
för typfall K1 och K2.

63 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-16 09:22
Alla

Följdfråga till fråga 50
I pkt 11.2.2-2 anges att allmänbelysningen skall vara "Minst 300 lux i medelvärde över hela skrivbordet"
Det går inte att räkna ut något medelvärde om ytan inte är definierad.
Antingen så får ljuset beräknas på en yta som är 60 x 60 cm (arbetsfältet) eller så måste en yta för den
"omedelbara omgivningen" definieras.
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 10:49

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Med den omedelbara omgivningen avses ett band med en bredd av åtminstone 0,5 m som omger
arbetsytan.

64 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-16 11:57
Alla

Med hänvisning till att Kammarkollegiet uppdaterat Bilaga Prisbilaga önskar vi att anbudstiden förlängs?

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 17 av 23

Publikt svar

Datum:

2019-04-16 12:05

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, anbudstiden kvarstår. Av svaret på fråga 60 framgår det att det går bra att använda sig av den
ursprungliga prisbilagan.

65 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-15 15:38
Alla

Område arbetsstolar.
Typfall L2 sk. Bevakningsstol.
Vi hittar inte någon beskrivning på denna typ av stol.
Kan ni beskriva mer ingående vad en bevakningsstol/24 timmarstol är?
Publikt svar

Datum:

2019-04-16 07:30

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Bevakningsstolar eller också kallade 24-timmars stolar är arbetsstolar anpassade/tillverkade för att
klara användning under långa arbetspass, tunga brukare och för krävande miljöer. Utformningskraven
och de tekniska kraven i upphandlingsdokumentet för typfall L1 och L2 är dock utformade på lika sätt.
Avropsberättigad kan precisera kraven vid avrop enligt avsnitt 18 Avropsrutin.

66 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-17 08:57
Alla

Ni anger att typfall L1-L3 skall vara av typ A.
Vänligen förtydliga vad som avses med typ A?
Publikt svar

Datum:

2019-04-17 10:04

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Stolarna delas in i tre olika typer – A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1
(se även 1.2 Mått) och CEN/TR 1335-4. Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av
person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan
anges.
Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd –
fast höjd.

67 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-17 15:43
Alla

Krav 4.4.16.
Har vi uppfattat det rätt att detta krav endast omfattar utbytbara ljuskällor? Dvs. för en armatur med en
inbyggd (fast) ljuskälla (som uppfyller krav SS-EN 13032-4 på belysningsyta), är kravet inte applicerbart?
Publikt svar

Datum:

2019-04-17 15:59

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet gäller samtliga LED-ljuskällor i anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer. För armaturer med
löstagbara LED-moduler så ska LED-modulerna i sig att räknas som ljuskällor. Om modulerna ej kan
tas bort ska armaturen i sin helhet räknas som ljuskälla.
Observera att kravet endast gäller anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer.

68 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-17 15:37
Alla

Följdfråga på fråga 65
SS-EN 1335-2:2009 + SS-EN 1335-3:2009 och SS-EN 1335-2:2018 är baserade på att användare brukar
stolen 8h per dag och har en maxvikt på 110kg.
I kammarkollegiets upphandling 2015 specificerades nedan krav på sk Bevakningsstol:
KRAV C3. Gäller endast för bevakningsstolar, 24 timmars-stolar.
Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 18 av 23

EGENSKAPER: Hållfasthet och hållbarhet.
PROVNING: ISO 7173:1989 Tabell 1, nivå 5 och Tilläggskrav för bevakningsstolar SS-EN
1335-3:2009 Avsnitt 7, Belastningspunkt J-E och F-H. Denna provning ska upprepas efter
ISO 7173:1989.
Efter dessa provningar ska kraven enligt C2 på stabilitet och säkerhet vara fortsatt uppfyllda.
KRAV: Enligt standard.
Kan vi anta att detta gäller som krav för typfall L2 även i årets upphandling?
Publikt svar

Datum:

2019-04-17 15:41

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kraven för typfall L2 i denna upphandling framgår av avsnitt 16.2 Krav Anbudsområde L
Arbetsstolar. Avropsberättigad kan dock precisera kraven vid avrop enligt avsnitt 18 Avropsrutin.

69 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-18 14:01
Alla

Är det rätt uppfattat att för anbudsområde B, kan man skriva in licensnummer för en
Möbelfakta märkt produkt istället för att redovisa i fälten för B1, B2, B3 och B4.
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 14:08

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se fråga 9 och 58.
"Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det med att ange att ett Möbelfaktaintyg finns."

70 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-18 13:57
Alla

Anbudsområde J - Lager och verkstadsmiljö
Typfall J3 - Hyllställ inklusive påbyggnadssektion
I kravställningen hänvisas endast till en svensk standard. Accepteras den internationellt mer vedertagna
standarden BGR 234?
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 15:38

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.2.2 Standarder. "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med
annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i
anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska
biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska,
norska eller engelska."

71 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-18 10:28
Alla

I typfall B10 står: Bordet skall vara försett med kabelbox/ar med lock (obestyckad) med plats för minst 3 eloch 3 nätverksuttag. Då det finns en rad tillverkare av uttagsboxar på marknaden har vi inte specificerat
detta i prislistan. Det är ett tillbehör som offereras. Måste typfallet finnas att utläsa i vår standardprislista?
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 14:17

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Tillbehöret måste finnas tillgängligt och prissatt i officiell prislista för att kunna avropas.
Se avsnitt "4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor.
"Med anbudet ska en eller flera officiella gällande prislistor bifogas.
Med officiell prislista avses bruttoprislista, listprislista, ÅF-prislista eller motsvarande. Denna/dessa
officiella prislista/prislistor ska användas även mot övriga kunder, dvs. den ska inte vara upprättad
unikt för Kammarkollegiet.
Offererade varor i anbudet och varor som tillkommer när avtal tecknats ska finnas med i den/de
gällande officiella prislistan/prislistorna."

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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72 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-18 10:24
Alla

En fråga angående prisbilagan. Under respektive typfall finns det även rader där tekniska krav ska fyllas i.
Det är lite förvirrande att det under t.ex typfall E3 ska fyllas i tekniska krav för E1 och E2. Det är samma sak
på många andra ställen, t.ex under typfall A7 ska tekniska krav för A4, A5 och A6 fyllas i. Tacksam för ett
förtydligande.
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 12:12

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.3.3 avseende vilka uppgifter som ska redovisas i bilaga Prisbilaga.
Observera att typfalls nr och tekniska krav nr är olika saker.
Exempel.
Typfall E1 återfinns i avsnitt 9.2.1 Utformningskrav för typfall. Tekniska krav E1 och E2 återfinns i
avsnitt 9.2.2 Tekniska krav.
Typfall A7 återfinns i avsnitt 5.3.1 Utformningskrav för typfall - Arbetsbord. Tekniska krav A4, A5 och A6
återfinns i avsnitt 5.3.2 Tekniska krav - Arbetsbord.

73 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-18 15:00
Alla

Gällande typfall D1-D2
Det framgår att samtliga produkter ska återfinnas i en officiellt gällande Bruttolista/listprislista/åf-prislista
eller motsvarande. Då kompaktarkiv i avtalsområde D Arkiv och magasin erbjuds i ett stort urval av
utförande och varianter, återfinns ej komplett kompaktarkiv i de flesta varumärkenas officiella
bruttoprislistor. Godkänner ni officiellt gällande bruttopriser från ett utdrag ur varumärkets prisdatabas?
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 16:39

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivare väljer själv vilken/vilka officiell/officiella prislista/prislistor som bifogas anbudet.
Typfallet behöver nödvändigtvis inte finnas specificerat i typfallskonfiguration så länge de delar som
typfallet består av finns presenterade i prislistan.
Se avsnitt "4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor.
"Med anbudet ska en eller flera officiella gällande prislistor bifogas.
Med officiell prislista avses bruttoprislista, listprislista, ÅF-prislista eller motsvarande. Denna/dessa
officiella prislista/prislistor ska användas även mot övriga kunder, dvs. den ska inte vara upprättad
unikt för Kammarkollegiet.
Offererade varor i anbudet och varor som tillkommer när avtal tecknats ska finnas med i den/de
gällande officiella prislistan/prislistorna."

74 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-18 10:05
Alla

Förtydligande av fråga/ svar 44, med hänvisning till Typfall B2 Modulsoffa:
Det är fortfarande oklart vad Kammarkollegiet menar med "modul". Modul/ sektionssoffor består av flera
enheter som kan kopplas ihop. En modul/sektion kan ha olika form och dimensioner, men varje kopplingsbar
del utgör en separat modul/sektion. I beskrivningen av 2000 mm modulen framgår inte om UM menar att den
måste vara en enhet eller om "modulen" kan bestå av flera ihopkopplade mindre moduler/sektioner.
Vänligen förtydliga med ritning vad som avses med begreppet "modul" i denna upphandling?
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 11:57

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det finns för typfallet inget specificerat maximalt antal moduler/sektioner. Krav är att soffans ena
sidan ska vara 2000 mm totalt samt att soffan har ett rakt hörn. Soffan ska upplevas som en
hörnsoffa när man tittar på den.

75 Publik fråga

Datum:

Från:

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Till:

Sida 20 av 23

2019-04-18 08:16
Alla

Krav 4.4.16. Är detta krav även relevant för typfall G1 (95 lumen/watt) då det är en mycket begränsat yta
som skall belysas? Vår uppfattning är att endast någon enstaka skrivbordsarmatur på marknaden uppfyller
detta krav.
Publikt svar

Datum:

2019-04-18 11:54

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 67. "Kravet gäller samtliga LED-ljuskällor i anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer.
För armaturer med löstagbara LED-moduler så ska LED-modulerna i sig att räknas som ljuskällor. Om
modulerna ej kan tas bort ska armaturen i sin helhet räknas som ljuskälla.
Observera att kravet endast gäller anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer."
Se även avsnitt 4.4.16 Energieffektiva ljuskällor LED. "Kravet är hämtat från
Upphandlingsmyndigheten (KravID: 11302). Kravet omfattar tillämpbara varor i anbudsområde G."

76 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 09:58
Alla

Fråga ang. "Allmänna villkor 20.20.5 Leveranskostnad"
Gäller denna punkt enbart produkterna i anbudsområdet eller även hela den övriga produktlistan/prislistan?
Vi tänker om köp från produktlistan som överstiger 20000 SEK skall frakt då ingå?
Publikt svar

Datum:

2019-04-23 10:08

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 20.20.5 Leveranskostnad. "Vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel
där värdet av de Varor som ingår i Avropet överstiger 20 000 SEK ska leveranskostnaden ingå i priset
för Varorna."
Det gäller samtliga varor som säljs på ramavtalet, dvs. det gäller samtliga varor på
ramavtalsleverantörs produktlista.
Se vidare avsnitt 20.20.5 Leveranskostnad. "Vid Avrop med avropsformen förnyad
konkurrensutsättning kan Ramavtalsleverantören offerera leveranskostnad vid varje enskilt
Avropssvar."

77 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 12:08
Alla

20.20.5 Leveranskostnad
Vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår i Avropet
uppgår till maximalt 20 000 SEK får Ramavtalsleverantören debitera Avropsberättigad för den faktiska
leveranskostnaden för Leveranser inom Sverige. Ska denna leveranskostnad vara inräknad i
produkten/artikel i Bilaga Prisbilaga?
Publikt svar

Datum:

2019-04-23 12:13

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår
i Avropet uppgår till maximalt 20 000 SEK får Ramavtalsleverantören debitera Avropsberättigad för
den faktiska leveranskostnaden för Leveranser inom Sverige.

78 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 14:11
Alla

Under punkten 6.4.1 Typfall B12. Om man väljer att svara under utformningskrav a/ offereras ej och b/ ej
tillämpligt. Hur skall man svara under tekniska krav 6.4.2? Eftersom svarar man nej så uppfyller man ej
kravgränsen på B7-B12 även om man väljer att inte offerera typfall B12.
Publikt svar

Datum:

2019-04-23 14:48

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivare behöver svara "Ja" på fråga B7-B12 i avsnitt 6.4.2 Tekniska krav - Sängar även om man
inte offererar typfall B12. Det räcker att man under avsnitt 6.4.1 Utformningskrav för typfall - Sängar,
typfall B12 svarar "Offereras ej".

Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 21 av 23

79 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 13:17
Alla

Fråga gällande typfall E5 – Småfacksskåp i plåt.
Vanligen förekommande djup i branschen på småfacksskåp är 400 mm.
Accepteras djup på småfacksskåp på 400 mm +/- 20%?
Publikt svar

Datum:

2019-04-23 13:31

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, angivet djup för typfall E5 är 550 mm. Accepterad tolerans för mått är dock +/- 20 %. Se avsnitt
9.2.1 Utformningskrav för typfall.

80 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 17:01
Alla

Med anledning av prislistor: Kan vi hänvisa till vår web-shop som en digital prislista och lägga en generell
rabatt på den?
I web-shopen kan man som brukare välja nettopris.
Är ovanstående förenligt med att upphandlingsdokumenten?
Publikt svar

Datum:

2019-04-23 17:24

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor. "Med anbudet ska en eller flera officiella gällande
prislistor bifogas".

81 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 21:28
Alla

17.6.5 Fråga ang kvalitetssäkringssystemet.
Skall dokument gällande detta bifogas vid inlämnandet av detta anbud?
Publikt svar

Datum:

2019-04-24 09:14

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, det är inget krav men anbudsgivare ska kunna inkomma med dokumentet utan dröjsmål efter
anmodan från Kammarkollegiet.

82 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 23:18
Alla

Typfall C5
Ni efterfrågar en textil som har kompositionen 80 % ull och 20% syntetfiber vilket är väldigt ovanligt.
Accepterar ni textilier som har 85% ull och 15% syntetfiber?
Publikt svar

Datum:

2019-04-24 06:59

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande 2019-04-23.
"Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö.
7.2.1 Utformningskrav för typfall - Textilier. Vad gäller tygets blandning för typfall C3 och C5 godtar
Kammarkollegiet en tolerans på +/- 5 procentenheter."

83 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 21:27
Alla

Typfall A2 skall priset inkludera lådor eller lös lådsats eller ok om detta endast finns som tillval?
Publikt svar

Datum:

2019-04-24 07:01

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt, 5.2.1 Utformningskrav för typfall - Förvaringsenheter, typfall A2.
"Övrigt: Valfri stängning, lådor eller lös lådsats. Enheten ska ha topplan och sockel/ben. Baksidan ska
Utskrivet: 2019-09-19 09:03

Sida 22 av 23

ha ett material som utseendemässigt överensstämmer med möbeln i övrigt."
Priset ska således inkludera lådor eller lös lådsats.

84 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 23:20
Alla

Typfall C5
Ni efterfrågar en textilie som består av 80 % ull och 20 % konstfiber. Då textilen består av huvudsakligen ull
undrar vi om kravet på tvättest utgår för detta typfall?
Publikt svar

Datum:

2019-04-24 06:59

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet accepterar en tolerans på tygets blandning +/- 5 procentenheter.
Se informationsmeddelande 2019-04-23. "Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö.
7.2.1 Utformningskrav för typfall - Textilier. Vad gäller tygets blandning för typfall C3 och C5 godtar
Kammarkollegiet en tolerans på +/- 5 procentenheter."

85 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 16:03
Alla

Ni skriver att Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som
avser ekonomisk- och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässiga kapacitet (avser även bolag inom
samma koncern, om dessa är självständiga juridiska personer).
Kan vi som anbudsgivare även utgå från att ISO-certifierade bolag inom samma koncern och med samma
system och rutiner kan åberopas vad gäller kravet 17.6.5 Kvalitetssäkringssystem?
Publikt svar

Datum:

2019-04-24 12:03

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Om anbudsgivaren väljer att styrka krav 17.6.5 Kvalitetssäkringssystem genom att lämna in en kopia
på certifikat enligt SS-EN ISO 9001 eller annan certifiering måste det av certifikatet framgå att
anbudsgivarens egen verksamhet omfattas av certifieringen. Att ett annat företag inom
anbudsgivarens koncern är certifierat eller att anbudgivaren måste efterleva t.ex. moderbolagets
kvalitetssäkringssystem innebär inte att anbudsgivarens egen verksamhet är certifierad. Eftersom en
certifiering utarbetas individuellt för det egna företaget kan en anbudsgivare inte åberopa ett annat
bolags miljö- och kvalitetsledningssystem för att uppfylla krav i en upphandling (se bl.a. Kammarrätten
Sundsvall i mål nr 569-572-18 samt Kammarrätten i Stockholm i mål nr 1849-16).

86 Publik fråga

Datum:

Från:

Till:

2019-04-23 17:58
Alla

Följdfråga gällande fråga/ svar 18 "Flera anbud från samma företagsstruktur":
"Enligt EU-domstolen i mål C-531/16 får en upphandlade myndighet inte godta flera anbud som lämnas
från samma koncern eller annan företagskonstellation, om det 1) föreligger ett kontrollförhållande
(pga. ägandeskap eller rösträtt av en viss omfattning på bolagsstämmor osv.) mellan anbudsgivarna
och 2) kopplingarna mellan anbudsgivarna medfört att anbuden inte upprättats/lämnats självständigt
och oberoende av varandra."
Med "kontrollförhållande" menas då exempelvis gemensamma ledningsgrupper alternativt gemensam
ekonomiavdelning, gemensamma affärssystem och affärsstrategier som kan anses övergripande för en
koncernstruktur och direkt eller indirekt påverkar bolagens möjlighet att lämna individuella och oberoende
anbud?
Publikt svar

Datum:

2019-04-24 06:59

Från:

Till:

Alla

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har inte möjlighet att på förhand exemplifiera vad som utgör ett kontrollförhållande,
utan en bedömning måste göras av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.

Utskrivet: 2019-09-19 09:03
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