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Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-09-10  08:08

Rättelse av svar på fråga 5: Svaret på frågan utgår/stryks. 

Svaret ändras till: Elektroniska nyckel- och förvaringssystem som nämns i avsnitt 5.1 Anbudsområde A - 

Skydds- och brandklassad förvaring utgår från upphandlingen och kommer inte att kunna erbjudas på 

ramavtalet efter ramavtalstecknande.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-09-14  11:20

Fel i Bilaga Prisbilaga avseende typfall A15-A18. Angiven rabatt i flik Rabatter för Anbudsområde A - Skydds- 

och brandklassad förvaring tillämpas inte automatiskt för typfall A15-A18 i fliken Anbudsområde A. 

Bifogat återfinns en uppdaterad version av Bilaga Prisbilaga (Bilaga Prisbilaga 2021-09-14) som tillämpar 

den, i flik Rabatter för Anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring, angivna rabatten automatiskt 

för typfall A15-A18 i fliken Anbudsområde A. 

Notera att i de fall ni har börjat fylla i den tidigare versionen av bilaga Bilaga Prisbilaga går det bra att bifoga 

denna till anbudet. Om anbudsgivare använder sig av den tidigare versionen kommer Kammarkollegiet vid 

prisutvärderingen att korrigera detta och säkerställa att angiven rabatt tillämpas på angivet bruttopris.

Sista anbudsdag förlängs till onsdag 22 september 2021.

Bilaga Prisbilaga Reviderad 2021-09-14.xlsx

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-09-14  11:38

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2021-09-17 till 2021-09-22

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-09-20  13:40

Avseende krav 5.2.3 Övrigt tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp i anbudsområde A.

Kammarkollegiet vill förtydliga hur krav 5.2.3 Övrigt tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp ska tolkas. För de 

fall anbudsgivare efter ramavtalstecknande avser att erbjuda serversäkerhetsskåp med rös-skydd så ska 

det som framgår av krav 5.2.3 Övrigt tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp uppfyllas. Anbudsgivare som 

endast lämnar anbud på anbudområde A kan inte svara på frågan i MERCELL Tendsign men kravet ska 

således uppfyllas om ramavtalsleverantör efter ramavtalstecknande avser att erbjuda serversäkerhetsskåp 

med rös-skydd.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 1

Dold

2021-08-24  16:42

Är man tvingad att lämna anbud på hela Anbudsområde A förutom RÖS-skåpen? Eller kan man även bortse 

ifrån ex. brandskyddande skåp?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-25  16:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivare ska lämna anbud på hela anbudsområdet. Se avsnitt 5.1.1 Obligatoriska typfall. "I 

anbudsområdet finns 18 typfall varav samtliga är obligatoriska. För att anbudsområdet ska utvärderas 

ska anbudsgivaren ha offererat och uppfyllt samtliga obligatoriska krav i underlaget för de 18 

obligatoriska typfallen i anbudsområdet."
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 2

Dold

2021-08-24  15:51

Är det ett skallkrav att Värdeskåpen EN 1143-1 skall vara brandklassade eller inte?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-25  16:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 5.3.2 Tekniska krav - Värdeskåp. Det finns inget generellt krav på brandklassning men i de 

fall värdeskåpen även är brandskyddsklassade ska skåpen vara provade och godkända enligt 

standard. Observera dock att det är krav på brandklassning på de obligatoriska typfallen A12 (P60) 

och A13 (P60), se avsnitt 5.3.1 Utformningskrav för typfall - Värdeskåp. Efter ramavtalstecknande kan 

således ramavtalsleverantör erbjuda värdeskåp med eller utan brandklassning.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 3

Dold

2021-08-26  11:30

Den procentsats som ska anges i prisbilagan ska den gälla för endast typfallen eller ska den avse hela 

prislistan?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-26  16:49

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Rabattsatsen ska avse hela den officiella prislistan, se avsnitt 4.3.2 Rabattsats.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 4

Dold

2021-08-25  16:25

Så jag förstått riktigt. Frakt och intransport i kundens entré/varumottagning skall ingå i priset?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-26  16:50

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, se avsnitt 10.18 Leverans.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 5

Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-08-27  12:17

Jag ser inte att de elektroniska skåpen finns med på upphandlingen ”Säker förvaring”.

Är de borttagna från ”Säker förvaring” och finns de i någon annan upphandling?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-27  12:17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det finns i upphandlingen inget typfall på elektroniska skåp. Se dock avsnitt 5.1 Anbudsområde A - 

Skydds- och brandklassad förvaring samt avsnitt 9.10.2 Produktlista. Ramavtalsleverantör på 

anbudsområdet kan efter att ramavtal har tecknats erbjuda övriga varor såsom elektroniska skåp 

förutsatt att skåpen uppfyller Kammarkollegiets obligatoriska krav enligt upphandlingsdokumentet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 6

Dold

2021-08-26  10:28

Typfall A7. Kan ni godkänna följande mått 550x350x150mm som uppfyller kravspec i all utom djupet.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-27  12:18

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, accepterad tolerans för mått är +/- 20%.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 7

Dold

2021-08-26  09:47

Under produkt A8 så avser det ett nyckelskåp med minst 100 krok. Sedan är det även yttermått angivet som 

får avvika +/- 20%. Vi har ett nyckelskåp med 110 krok men det är i höjd mer än 20% mindre än angivna 

mått. Accepteras det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-27  12:18

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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Nej, accepterad tolerans för mått är +/- 20%.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 8

Dold

2021-08-27  09:16

Ni hänvisar till 10.18 gällande frakten men jag tycker inte att det är helt tydligt vad som gäller. 

Ska leveransen ingå till lastkaj/entre? Detta står först men sedan står det med tillägg att pall, emballage o s 

v ska tas med på begäran. Ska det då tas av pall och ställas på lastkajen? Eller ska leverans ingå med intag 

på anvisad plats? Det är två olika typer av frakter och fraktare som utför de olika frakttjänsterna.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-08-27  16:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Leverans ska ingå till godsmottagning/varumottagning/entré eller liknande. Eventuell utplacering till 

anvisad plats får överenskommas mellan avropsberättigad och ramavtalsleverantören. På 

avropsberättigads begäran ska ramavtalsleverantören återta eventuella förpackningar, emballage, 

pallar och rullvagnar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 9

Dold

2021-09-02  14:24

Typfall A18 accepterar ni Brandklass 120 minuter certifierat enligt JIS 120P

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-02  16:24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.2.3 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".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 10

Dold

2021-09-02  14:44

5.2.3 RÖS-skydd: Om man inte avser att erbjuda säkerhetsskåp med Rös-skydd ska man då välja "nej" eller 

"offereras ej" som svarsalternativ?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-02  14:47

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Välj alternativet "offereras ej".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 11

Dold

2021-09-03  16:08

Angående 9.10.6 - Miljöhänsyn

Produkterna som upphandlas i denna upphandling har stor påverkan på miljön.

Är det inte då lämpligt att ställa krav på leverantörernas miljöarbete i form av ett certifierad 

miljöledningssystem?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  09:04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Tack för era synpunkter. Synpunkterna föranleder dock inga förändringar av upphandlingsdokumenten

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 12

Dold

2021-09-03  15:48

Avseende Serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd:

Skall skåpet utrustas med utdragbart rack?

Hur många U ska racket rymma? 

Vilka filter krävs (LAN, fiber, kraft, luft etc.)?

Hur många fläktar ska ingå?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  09:04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det finns i upphandlingsdokumenten inget typfall avseende serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd. Det 

är heller inget krav på att anbudsgivare ska kunna erbjuda serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd. Om 
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anbudsgivare erbjuder serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd så ska kraven i avsnitt 5.2.3 Övrigt 

tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd uppfyllas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 13

Dold

2021-09-03  15:20

Typfall A11:

Ni ställer krav på att det skall ingå 10-vägs uttag.

Skall dessa monteras fast i skåpet eller ligga löst?

I och med att ström finns i skåpet, ställer ni krav på att det ska jordas och CE-märkas för säker användning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  09:10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att grenuttaget ska vara monterat så 

anbudsgivare väljer själv ifall grenuttaget monteras fast i skåpet eller ligger löst. Vad gäller CE 

märkning så se t ex www.elsakerhetsverket.se. "Elektriska produkter som säljs inom Sverige och EU 

måste uppfylla vissa säkerhetskrav och skyddskrav. Flera av kraven hör ihop med den märkning som 

finns på produkterna. Det är leverantören som ansvarar för att kraven uppfylls"

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 14

Dold

2021-09-03  15:18

Typfall A11:

Skall racket vara utdragbart för att möjliggöra service av utrustning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  09:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att racket ska vara utdragbart.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 15

Dold

2021-09-03  15:15

Typfall A9:

Vänligen förtydliga hur vapenstället för pistoler skall vara utformad?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  09:11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivare väljer själv hur vapenstället utformas så länge utformningskraven och de tekniska 

kraven för typfallet uppfylls.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 16

Dold

2021-09-03  15:11

Typfall A6:

Ni ställer krav på att det skall ingå 3-vägs uttag.

Hur många uttag totalt önskas i skåpet? 

Skall dessa monteras fast i skåpet eller ligga löst?

I och med att ström finns i skåpet, ställer ni krav på att det ska jordas och CE-märkas för säker användning? 

Skall facken vara låsbara eller är det ok med plana hyllor alt. avdelare?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  09:12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet är minst ett 3-vägs grenuttag. Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att 

grenuttaget ska vara monterat så anbudsgivare väljer själv ifall grenuttaget monteras fast i skåpet 

eller ligger löst. Vad gäller CE märkning så se t ex www.elsakerhetsverket.se. "Elektriska produkter 

som säljs inom Sverige och EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav och skyddskrav. Flera av kraven hör 

ihop med den märkning som finns på produkterna. Det är leverantören som ansvarar för att kraven 

uppfylls". Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att facken ska vara låsbara.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 17

Dold

2021-09-03  15:06

Typfall A6:

Kravet är att skåpet skall vara ventilerat. Menas detta att skåpet skall ha godkända perforeringar enligt SSF 

3492?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-05  15:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 5.2.2 Tekniska krav - Säkerhetsskåp. "Säkerhetsskåpen ska vara provade och godkända 

enligt standard SSF 3492, Säkerhetsskåp - Provning och utvärdering av inbrottsskydd".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 18

Dold

2021-09-06  08:34

Typfall A14 & A15 S2 med brandskydd 60, godkänner ni att vi offererar bättre certifiering än S2. I detta fall 

Grade I (EN 1143-1) och P60?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-06  10:47

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 5.4.1 Utformningskrav för typfall - Stöldskyddsskåp S2. Typfallen avser s.k. Stöldskyddsskåp 

Klass S2 och inte Värdeskåp Grade I.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 19

Dold

2021-09-07  10:41

Enligt 9.11.3 så får prisjustering ske en gång per år. 

I stort sett varje månad detta år har priserna på bl.a. stål, lås och frakter gått upp kraftigt och det ser för 

närvarande inte ut som om ökningstakten minskar. 

Anbudet bygger på lägsta pris vilket innebär att alla anbudsgivare som vill ha en möjlighet att bli antagna 

blir tvingade att lägga för låga priser om utvecklingen med materialbrist och prishöjningar fortsätter.

Alla tillverkares skåp innehåller som bekant väldigt mycket stål... 

Kan man tänka sej att tillåta extra prisjusteringar om ex. världsmarknadspriset på stål ökar med 5-10-15% 

eller en annan procentsats?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-07  17:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, inga extra prisjusteringar får göras utöver vad som framgår av avsnitt 9.11.4 Prisjustering.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 20

Dold

2021-09-07  17:56

Från vilket datum är det tidigast möjligt att göra en prisjustering?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-07  18:04

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 9.11.4 Prisjustering.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 21

Dold

2021-09-07  22:31

Typfall A12 & A13: Godkänner ni Värdeskåp klassade SS EN 1143-1 Grade III med brandklass EN/GOST 60P?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-08  09:31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.2.3 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".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 22

Dold

2021-09-07  19:10

Stöldskyddsskåp: Godkänner ni S2 skåp med brandklass 120P istället för 60P?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-08  09:35

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja kravet är minst 60P, se avsnitt 5.4.1 Utformningskrav för typfall - Stöldskyddsskåp S2.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 23

Dold

2021-09-07  19:02

5.4 Stöldskyddsskåp:

Grade 0 och Grade 1 ger ett bättre stöldskydd än S2, kan ni ändra ert beslut och tillåta att leverantörer 

erbjuder typfall som uppfyller samtliga ställda krav, men ger en bättre stöldskyddsklassning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-07  21:39

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Svaret på fråga 18 kvarstår. "Se avsnitt 5.4.1 Utformningskrav för typfall - Stöldskyddsskåp S2. 

Typfallen avser s.k. Stöldskyddsskåp Klass S2 och inte Värdeskåp Grade I."

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 24

Dold

2021-09-07  18:49

Typfall A12 & A13: Godkänner ni Värdeskåp klassade SS EN 1143-1 Grade III med brandklass SS EN 15659 

30P?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-07  21:40

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, se avsnitt 5.3.1 Utformningskrav för typfall - Värdeskåp. Typfall A12 och A13 avser värdeskåp med 

grade 3 P60.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 25

Dold

2021-09-07  18:44

Typfall A14 & A15: Godkänner ni Stöldskyddsskåp klassade SS EN 15659 60P samt S2 enligt PN-EN 14450

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-08  09:49

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 4.2.3 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".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 26

Dold

2021-09-07  18:15

4.3.2 Rabattsats: Kommer rabattsatsen ligga till grund eller påverka prisutvärderingen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-08  09:50

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, rabattsatsen utvärderas inte, se avsnitt 3.2 Utvärderingsmodell.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 27

Dold

2021-09-07  13:27

Vi har tagit fram elektronisk vapenförvaring som monteras i befintliga lokaler hos vissa myndigheter. 

Är det bara via "Säker förvaring" dessa får säljas och levereras till myndigheter?

Systemen byggs alltså inte in i värde- dokument- eller säkerhetsskåp utan oftast sker montering i befintliga 

valv.

Ska dessa system då finnas i ”Säker förvaring”?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-08  14:44

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande daterat 2021-09-10.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 28

Dold

2021-09-07  20:41

Har jag förstått rätt angående ert svar på prisjustering fråga 19?

Prishöjning får ske max en gång per år oavsett om världsmarknadspriset på stål ökar med ytterligare 100% 

samt att priset på övriga komponenter och frakter fortsätter att rusa uppåt?
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Detta är något anbudsgivaren ska ta hänsyn till i sin prissättning vid anbudet?

Däremot får anbudsgivaren sänka sina priser två gånger per år?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-09-07  21:31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Era synpunkter är mottagna. Kammarkollegiet har svarat på frågan. Prisjusteringar regleras i avsnitt 

9.11.4 Prisjustering.
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