
Frågor och svar

Köpare Upphandling

Hotelltjänster Kvalitetskategori 5Statens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

Namn:Köpare:

Lisa SundbergHandläggare: Referensnr: 23.3-12578-2020

0707646412Telefon: Beskrivning:

Lisa.Sundberg@Kammarkollegie

t.se

E-post:

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  10:34

Bilagan Tillstånd från SCB har tagits bort och ersatts av en ny, korrekt version med samma namn.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-12  09:27

Ett fel har upptäckts avseende statistiken i Örebro zon 1. Det påverkar bilagorna Statistik och bilaga 

Sammanlagd omsättning som har ersatts med nya bilagor, se Ny Bilaga Statistik och Ny Bilaga Sammanlagd 

omsättning. Justeringarna avser endast geografiskt anbudsområde Örebro zon 1.

Ett fel har upptäckts i zongränsen för Solna zon 1. Det påverkar bilaga Kartor som har ersatts med en ny 

bilaga Kartor. Justeringen avser endast Solna zon 1, se Ny Bilaga Kartor.

I och med de justerade bilagorna förlängs anbudstiden till och med den 29 november 2021. Sista dag för 

frågor flyttas fram till den 18 november 2021.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publikt informationsmeddelande

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-11  19:11

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2021-11-22 till 2021-11-29

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 1

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-22  08:45

Fråga om bilagan "sammanlagd omsättning". Vad betyder siffrorna egentligen? Är det en uppskattning av 

vad ramavtalet ska ge under hela ramavtalet eller är det baserat på verkliga siffror?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  08:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se de två sista styckena i avsnitt 6.7 Omsättning. 

"Respektive geografiskt ramavtalsområde (ort/zon) inom respektive kvalitetskategori/kategori får 

avropas till en sammanlagd omsättning vilka redovisas i bilaga Sammanlagd omsättning. Den 

beräknade omsättningen grundas bland annat på statistik och på information som avropsberättigade 

organisationer inkommit med gällande uppskattat behov. 

Om den sammanlagda omsättningen uppnås för ett geografiskt ramavtalsområde (ort/zon) inom en 

kvalitetskategori/kategori kan Avrop inte längre ske från det geografiska ramavtalsområdet (ort/zon) 

inom den kvalitetskategorin/kategorin under resterande del av ramavtalsperioden. Ramavtal och 

Kontrakt äger även efter att den sammanlagda omsättningen uppnåtts fortsatt giltighet och 

ramavtalsvillkoren ska tillämpas i sin helhet. Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att stänga ett 

geografiskt ramavtalsområde (ort/zon) inom en kvalitetskategori/kategori för Avrop i förtid om det vid 

redovisning eller avstämning uppmärksammas att 90 procent eller mer av den sammanlagda 

omsättningen för ramavtalsområdet (ort/zonen) inom respektive kvalitetskategori/kategori uppnåtts, 

samt att Kammarkollegiet bedömer det som sannolikt att den sammanlagda omsättningen kommer att 

överskridas under kommande redovisningsperiod."

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 2

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-22  08:45

Fråga ang. bilaga från SCB. Det står att ägare/föreståndare ska skriva under. Betyder detta att det måste 

vara firmatecknare som skriver under bilagan eller kan det vara en behörig företrädare för att skriva anbud?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  08:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vem som är behörig inom den anbudsgivande organisationen att skriva under bilaga Tillstånd från SCB 

är en fråga som den anbudsgivande organisationen måste reda ut.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 3

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-22  08:45

Jag har en fråga ang. bilaga "Sanningsförsäkran". Det står att behörig företrädare ska skriva under. Räcker 

det att man har mandat från företagets VD att göra denna upphandling eller måste det finnas en skriftlig 

fullmakt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  08:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Sanningsförsäkran ska skrivas under av en behörig företrädare för anbudsgivande organisation. Vem 

som är behörig företrädare för företaget är en fråga som det anbudsgivande företaget måste reda ut. 

Den som lämnar in anbudet ska ha behörig och befogenhet att företräda anbudsgivande organisation 

i hela upphandlingsprocessen. En skriftlig fullmakt om behörighet och befogenhet ska kunna uppvisas 

på anmodan av Kammarkollegiet

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 4

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-22  08:46

Vilka bilagor ska skickas med anbudet (som är obligatoriskt) och vilka bilagor ska man avvakta med tills 

Kammarkollegiet begär in dem? Exempelvis sanningsförsäkran och miljöledningssystem, ska de skickas in 

eller inte?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  08:46

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Bilagan Tillstånd från SCB ska bifogas anbudet. Bilagan Leverantörsuppgifter kan bifogas anbudet 

annars begärs den in innan avtalsteckning. Kompletterande dokument, se avsnitt 5.7 ska, om inte 

redan bifogats anbudet, skickas in utan dröjsmål när Kammarkollegiet så begär.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 5

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-22  08:46

Det står att sista dag att besvara frågor är 6 dagar innan sista anbudsdag. Kan ni förtydliga med ett datum 

då vi inte vet om ni räknar arbetsdagar eller samtliga veckodagar.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  08:46

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Samtliga veckodagar räknas.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 6

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-22  08:46

I den geografiska anbudsdelen på punkt x.3 står det att den som lämnar in anbudet ska ha behörighet och 

befogenhet att företräda anbudsgivande hotellanläggning i hela upphandlingsprocessen. Måste det finnas 

en skriftlig behörighet (fullmakt) från firmatecknare eller räcker det med att vi har en sådan 

överenskommelse på anläggningen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  08:46

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Den som lämnar in anbudet ska ha behörig och befogenhet att företräda anbudsgivande organisation 

i hela upphandlingsprocessen. En skriftlig fullmakt om behörighet och befogenhet ska kunna uppvisas 

på anmodan av Kammarkollegiet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 7

Dold

2021-10-21  17:36

Kan man lämna anbud både i kategori longstay samt i exempelvis kategori 4 för ett och samma hotell?

Kan hotellet då komma med i båda kategorierna eller bara en av dom?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  13:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
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Så länge anbudsgivaren uppfyller ställda krav i en kvalitetskategori (2-5) och Longstay så är det 

möjligt att lämna anbud för båda enligt avsnitt 2.4 Begränsning av delar som kan tilldelas samma 

leverantör.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 8

Dold

2021-10-21  17:35

Om jag förstår underlaget rätt så gäller följande:

Om det står att ni kan anta 5 leverantörer i varje zon och kategori så kan alltså 25 leverantörer komma med 

i den zonen?

5 i longstay, 5 i kat 2, 5 i kat 3, 5 i kat 4, 5 i kat 5

Stämmer det?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-22  13:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja det stämmer.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 9

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:51

Gällande bilaga "Tillstånd från SCB" behöver vi skicka in en blankett per hotell trots att hotellen ligger på 

samma organisationsnummer = Idnr?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:51

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, en blankett per hotellanläggning. En ny bilaga Tillstånd från SCB har publicerats, se 

Informationsmeddelande 2021-10-28.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 10

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:51

På punkt 4.5 är kravet att hotellrummet ska städas dagligen. Ur ett miljöperspektiv, är inte det mera hållbart 

att det finns möjlighet till daglig städning om gästen så önskar?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:51

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet kvarstår.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 11

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:52

Med hänvisning till 6.11.9. Behandling av personuppgifter under ett avtal avseende köp av 

konferens/hotellrum. När en konferensanläggning/hotelleverantör ingår ett avtal med ett företag avseende 

företagets köp av konferens/hotellrum för sina anställda hos en konferensanläggning/hotelleverantör, 

behandlar parterna separat samma personuppgifter. Parterna bestämmer var för sig individuellt ändamålen 

och medlen för sin respektive behandling, och är därför separata personuppgiftsansvariga avseende sin 

respektive behandling. Båda parter kommer således, med anledning av avtalet, att behandla 

personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Företaget är personuppgiftsansvarig avseende sin behandling 

av sina anställdas personuppgifter i syfte att boka konferens/hotellrum hos 

konferensanläggning/hotelleverantör. Konferensanläggning/hotelleverantör är personuppgiftsansvarig för 

samma personuppgifter när en bokning har gjorts i konferensanläggningens/hotellets system, men för andra 

ändamål; att uppfylla avtalet (konferensanläggningar/hotelleverantören tillhandahållande av 

konferens/hotellrum till den enskilde). Att det sker en överföring av personuppgifter från företaget (eller en 

resebyrå engagerad av företaget) till konferensanläggning/hotelleverantör innebär inte per automatik att en 

personuppgiftsbiträdesrelation mellan parterna uppstår. Inte heller det faktum att företagets anställda 

använder tjänster som tillhandahålls av konferensanläggning/hotelleverantör medför att en sådan relation 

uppkommer. Konferensanläggning/hotelleverantör behandling i syfte att sälja och tillhandahålla 

konferens/hotellrum görs inte på uppdrag av företaget, utan för ändamål och medel som 

konferens/hotelleverantören bestämt. Med bakgrund av ovan angivna skäl är 

konferensanläggning/hotelleverantören således en separat personuppgiftsansvarig och inte företagets 

personuppgiftsbiträde. Med hänvisning till ovan text, på vilka grunder behöver vi ingå ett 

personuppgiftsbiträdesavtal?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:52

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet instämmer i att Ramavtalsleverantören i huvuddelen av fall kommer att vara 

personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid utförande av tjänster inom 
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ramavtalsområdet. Det kan emellertid inte uteslutas att det i enskilda avrop kan finnas 

omständigheter som gör att Ramavtalsleverantören behandlar personuppgifter för Avropsberättigad 

myndighets räkning, varvid det krävs att personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Oaktat om 

Ramavtalsleverantören har rollen som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde gäller att all 

behandling av personuppgifter ska följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 

(dataskyddsförordningen) med tillhörande genomförandeförfattningar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 12

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:52

Ska vi tolka punkt 7.4, att incheckning sker tidigast från kl.15 och utcheckning senast kl.12 istället för den 

formulering som nu står?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:52

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, det stämmer. Utcheckning av hotellrummet ska kunna ske senast kl 12.00 på avresedagen. 

Avsnittet kommer att justeras innan ramavtalsteckning.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 13

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:52

Om hotellet saknar miljöcertifiering (Svanen eller Green Key) ska Miljöledningssystem skickas in som bilaga i 

upphandlingen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:52

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Enligt avsnitt 5.7 ska anbudsgivaren inkomma med bevis som visar att kravet 5.6.5.1 

Miljöledningssystem är uppfyllt som kompletterande dokument så snart Kammarkollegiet så begär.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 14

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:53

Om man inte uppfyller rating 15 i Credit safe vill ni då att man skickar en bilaga med upphandlingen som 

styrker god ekonomisk stabilitet genom något annat kreditinstitut eller räcker det med att ange att man 

avser använda ett annat kreditinstitut och ange namnet på denna. Min fråga är alltså behöver man skicka in 

bilagan med upphandlingen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:53

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Enligt avsnitt 5.7 kommer annan utredning till styrkande av krav på ekonomisk ställning enligt avsnitt 

Alternativa sätt att styrka ekonomisk och finansiell ställning att begäras in som kompletterande 

dokument så snart Kammarkollegiet så begär.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 15

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:53

För att säkerställa och klargöra Anbudsområde - så upphandlar ni enbart i de områden som är specificerade? 

Om ett hotell inte ligger inom rätt stad/ort/zon/område/postort, så är det inte aktuellt att sända in anbud? 

Det finns ingen "Övriga orter i Sverige" där orter som Västervik, Oxelösund, Skara, Ystad.. m fl skulle kunna 

omfattas, eller "Övriga orter i 'Skåne'.." utanför de angivna zoner/områden?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:53

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det är endast de geografiskt anbudsområdena (ort/zon) som framgår av avsnitt 1.9 som ingår i 

upphandlingen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 16

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:54

Ber er förtydliga Anbudssumma. Ang priset och viktning 50%: har det betydelse att lämna lägst pris, eller är 

det förhållande mellan anbuden som avgör? Om Nr 1 lämnar pris 1000 och Nr 2 lämnar pris 1200 (exakt 

samma förutsättningar i övrigt), hur påverkas anbudssumman?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:54

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Utvärderingsmodell Uppräkningstal i procent är en absolut modell, vilket innebär att anbuden kommer 

att utvärderas i förhållande till det egna anbudet. Priset är viktat till 50 % enligt avsnitt  3.2.2. 

Anbudsgivarnas svar på tilldelningskriterierna (utökad volym, tillgänglighet och miljö) poängsätts 
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enligt angivna kriterier, se avsnitt 3.2.1. Skillnaden mellan uppnådd totalsumma och maximal 

totalpoäng är kvalitetsavvikelsen. För uträkningsexempel se bilaga Utvärderingsmodell uppräkningstal 

i procent.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 17

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:54

Hur räknar man ut sin anbudssumma?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:54

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

För uträkningsexempel se bilaga Utvärderingsmodell uppräkningstal i procent.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 18

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:55

Kalmar Postort övrig, Geografiskt anbudsområde är inte markerat på någon karta. Innebär det att alla 

hotellanläggningar i Kalmar kommun har möjlighet att delta i upphandlingen så länge man befinner sig inom 

kommungräns?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kalmar postort övrig avser det geografiska anbudsområdet som innehar postadress Kalmar men som 

inte omfattas av Kalmar zon 1, se bilaga Kartor.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 19

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  11:56

Finns det någon avgränsning när det gäller grupper, 10 rum eller fler? I förra upphandlingen stod det i 

ramavtalet att det gäller både för individuella och grupper. Ska vi tolka det som att detsamma gäller här.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  11:56

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Upphandlingen avser hotelltjänster för både enstaka bokningar och grupper. Det finns särskilda 

skrivningar i underlaget avseende 10 rum och flera.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 20

Dold

2021-10-22  15:20

Under den senaste upphandlingsperioden har det skett en förändring av stadsbilden i Göteborg. Det 

tidigare etablerade området Lilla Bommen som ligger i anslutning till det ni döpt zon 1 håller på att växa sig 

bredare, det ingår i projektet kring upprustningen av Centralenområdet. Göteborgs stadsbyggnadskontor 

skriver på sin hemsida att de anser att detta är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden.

 "Lilla Bommen är på väg att bli den stadsdel det förtjänar att vara. Så centralt och så nära vattnet har 

platsen identifierats som ett framtidsområde. Närheten till den nya Västslänksstationen, Nils 

Ericsonterminalen, E45:ans påfart och all övrig kommunikation är avgörande för områdets utveckling".

Har ni möjlighet att se över att utöka kartområdet i zon 1 alternativt skapa ytterligare en zon?

I tillägg till detta ligger även två myndigheter inom området, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för 

socialförsäkring. I närheten ligger även Försäkringskassan.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  12:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vi har ingen möjlighet att göra justeringar av detta slag. Zonen kvarstår

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 21

Dold

2021-10-25  17:42

I denna fråga Tilldelningskriteriet Utökad volym undrar jag följande:

I förra upphandlingen fanns följande info om vad olika % ger.

Poäng ger enligt följande:

40 % ger 0 poäng

41 % - 55 % ger 7,5 poäng

56 % - 85 % ger 18,75 poäng

86 % - 100 % ger 37,5 poäng.

Kan vi få info om vilka värden som gäller även denna upphandling?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  12:22

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Tilldelningskriteriet Utökad volym kommer att utvärderas efter de uppgifter som anbudsgivaren lämnar 

i respektive kapitel, avsnitt x.6.3. 40 % är kravgräns och ger därför 0 poäng, 100 % ger maxpoängen 

30 poäng. Däremellan kommer anbudet erhålla poäng enligt en linjär skala enligt avsnitt 3.6.3. 

Exempel: 70 % offererad utökad volym erhåller 15 poäng.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 22

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  14:27

I dokumentet leverantörsuppgifter, under sektionen "kontaktuppgifter på Webbplatsen avropa.se...." Ska 

det stå det enskilda hotellets kontaktdetaljer, eller en central kontakt på säljavdelningen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  14:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det som vi behöver i bilagan Leverantörsuppgifter under ”Kontaktuppgifter på webbplatsen avropa.se 

för avropsberättigade organisationer” är respektive hotellanläggnings Webbadress (generell), 

Telefonnummer(generell), E-post för avrop (ej personlig).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 23

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-28  14:34

På leverantörsbilagan; "e-post – för uppmaning om redovisning, ej personlig" Av vilken anledning kan denna 

e-post inte vara personlig som den alltid varit tidigare? I en stor organisation kommer detta mail att 

försvinna i mängden och med stor risk att redovisningen uteblir som följd.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-28  14:34

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anledningen till att vi efterfrågar en ej personlig e-postadress för efterfrågade uppgifter i bilagan 

Leverantörsuppgifter är att det kan bli skört om personen vars e-postadress som angetts är sjuk eller 

ledig en längre tid eller t.o.m. slutar på företaget. För att säkerställa att våra meddelanden når fram 

önskar vi att Ramavtalsleverantörer istället anger en e-postadress vars bevakning inte påverkas av 

sjukdom, ledighet eller personer som lämnar företaget.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 24

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-29  09:23

Vi har ett hotell som skulle ha öppnat hösten 2020. På grund av pandemin var vi tvungna att pausa 

öppningsdatum till juni 2022. Kan vi skicka in upphandling för detta hotell?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-29  09:23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 6.11.1. Krav, tilldelningskriterier och andra villkor ska vara uppfyllda vid anbudsutvärdering 

och tilldelning.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 25

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-29  09:23

Kan vi som hotellkedja lämna anbud för flera hotell, genom ett organisationsnummer? Dvs att vi inte behöver 

lämna ett anbud per hotell? Är detta detsamma som: "5.3 Gemensamt anbud av grupp av leverantörer 

(konsortium)"?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-29  09:23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Som vi förstår frågan så är svaret att en anbudslämnare kan lämna anbud inom olika geografiska 

anbudsområden från samma konto i TendSign. Anbudsgivaren måste då fylla i respektive kapitel för 

aktuell geografisk anbudsområde (ort/zon). För vidare information om anbudsinlämningen hänvisar vi 

till kapitel 2 i upphandlingsdokumentet. För frågor om upphandlingsverktyget hänvisar vi till Mercell 

TendSigns support. Nej, att lämna anbud på det sättet är inte detsamma som 5.3 Gemensamt anbud 

av grupp av leverantörer (konsortium).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 26

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-10-29  09:23

Kan vi lämna anbud från ett organisationsnummer med följande företagsinformation: Godkänd för F-skatt: 

JA, Registrerad för moms: JA, Registrerad som arbetsgivare: NEJ. Alla anställningar ligger i ett annat bolag, 

som är kopplat till det bolag vi lämnar anbud ifrån. Anbudet i fråga lever upp till kravet om minst 15 i rating 
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hos Creditsafe.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-29  09:23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa annat företags kapacitet i form av åberopat företag 

eller underleverantör. Åberopande av annat företag avser annat företag som avser att uppfylla ställda 

krav avseende ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt avsnitt 

5.2. Företag som anbudsgivaren anlitar för att fullgöra hela eller delar av det åtagande som framgår 

av Ramavtalet och kontraktet utgör en underleverantör.

Observera dock att det är Ramavtalsleverantören som har rätt att fakturera Avropsberättigad enligt 

avsnitt 4.7.1.3 samt att Ramavtalsleverantör inte har rätt att delegera rätten att ta emot 

avropsförfrågningar, lämna avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Avropsberättigad enligt avsnitt 

6.14.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 27

Dold

2021-10-28  08:37

En fråga när det gäller engångsartiklar på frukosten. Den enda engångsartikel som vi har är i sektionen för 

specialkost. Laktosfritt smör serveras i oöppnade småförpackningar. Det gör vi av två skäl, dels så måste vi 

garantera att inga andra allergener kommer i kontakt med smöret (exempelvis att någon råkar lägga 

smörkniven i fel bytta). Dels för att minska matsvinnet på frukosten. Om vi skulle ha en hel bytta med 

laktosfritt smör som används mycket lite skulle vi varje frukost få slänga oanvänt smör. Vi är i övrigt ett 

miljöcertifierat hotell och har inga andra engångsartiklar på frukosten. Jag vill veta om vi kan svara ja på 

frågan att vi inte använder engångsartiklar?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-10-29  09:23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Om det förekommer engångsartiklar på frukosten uppfyller anbudsgivaren inte tilldelningskriteriet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 28

Dold

2021-11-01  14:39

Om företaget som lämnar in anbuden är en säljorganisation på en kedja och lämnar för alla hotell är det ok 

att samma tendsign inlogg lämnar för alla hotell.

Givetvis bifogas korrekta leverantörsuppgifter med korrekt organisationsnummer för respektive hotell och 

anbud.

Vill bara veta att dettta är ok så man behöver registrera massa olika inloggningar med olika mailadresser 

osv.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-04  19:44

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vi anser att frågan redan är besvarad, se fråga 25.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 29

Dold

2021-11-01  14:41

Vi är en koncern med flera hotell inom samma geografiska anbudsområde som vi vill lämna anbud för. Kan vi 

göra detta under samma inlogg i TendSign eller behöver vi skapa ett inlogg för varje hotell? Alla hotell är 

egna AB. Tack

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-04  19:45

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vi anser att frågan redan är besvarad, se fråga 25

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 30

Dold

2021-11-02  10:52

Om en ort inte finns med i bilagan kartor betyder det att samtliga leverantörer med den postadressen får 

skicka anbud? Frågan gäller Borlänge men vi vill gärna även få förtydligande för andra orter som inte finns 

med i bilagan kartor med avgränsningar och zoner.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-04  19:47

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 1.9 Antal Ramavtalsleverantörer per geografiskt anbudsområde för vilka orter/zoner som 

omfattas av upphandlingen.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 31

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-04  20:15

I bilagan Leverantörsuppgifter ska vi fylla i "Uppgift om elektronisk faktura" - avser detta faktureringen av 

den administrativa avgiften? Kan Kammarkollegiet skicka pappersfaktura om hotellet varken har e-faktura, 

Peppol eller Svefaktura?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-04  20:15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, uppgiften avser fakturering av den administrativa avgiften. Om anbudsgivaren inte har möjlighet 

att ta emot e-faktura anges "Nej" i fältet "Kan ta emot e-faktura".

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 32

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-04  20:27

Kan vår hotellkedja lämna ett samlat anbud för samtliga hotell fördelat i rätt kategori, stad och zon? Kan vi 

då lämna en prisbilaga för samtliga hotell i respektive kategori, stad och zon alt. skriva med fritext vilket pris 

som tillhör respektive hotell?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-04  20:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbud ska lämnas enligt anvisningar i upphandlingsdokumentet. I det fall en anbudsgivare avser att 

lämna anbud i flera geografiska anbudsområden ska respektive kapitel (8-134) vara korrekt ifyllda vid 

anbudsinlämning. Separata prisbilagor accepteras ej. Se även svar på fråga 25.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 33

Dold

2021-10-29  13:43

Vad händer om vi måste stänga ner 50% av hotellets rum för exempelvis ett stambyte eller en renovering 

(och det påverkar antalet rum som vi har offererat i upphandlingen)?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  09:20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vi förstår frågan som att Ramavtalsleverantören i detta fall inte uppfyller ställda krav och uppfyllda 

tilldelningskriterier, se avsnitt 6.17.3. Har vi missförstått er fråga är ni välkomna att återkomma och 

specificera er fråga.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 34

Dold

2021-10-27  13:05

I förra upphandlingen för hotelltjänster fanns det en paragraf för Bonuspoäng (6.13.3) i denna upphandling 

så finns ingen paragraf om Bonuspoäng. Betyder det att avropsberättigade inte kommer att ha möjlighet att 

vara medlemmar och tjäna in Bonuspoäng? Detta är något vi har efterfrågat länge då vi anser att om man är 

medlem och tjänar in bonuspoäng hos en viss leverantör också tenderar till att kringå rangordning. Jag vill 

därför ha klarhet i hur det kommer att vara i den här upphandlingen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  09:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det stämmer att det inte finns något avsnitt som reglerar bonuspoäng i denna upphandling.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 35

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Hur fungerar det när ni ska nyttja de upphandlade hotellen i samma kvalitetskategori, bokas logi i första 

hand på hotellet med det vinnande anbudet? I vilka fall kan logi bokas hos tvåan i upphandlingen? Kan ni 

alltid göra det eller bara om ettan i upphandlingen inte kan erbjuda logi?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

För information om hur avrop går till hänvisar vi till avsnitt 6.9 Metod för Avrop och tilldelning av 

Kontrakt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 36

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Vi har ett eget avtal samt ett kollektivavtal med kommunal men vi har inget kollektivavtal med Visita. Kan vi 
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vara med i upphandlingen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I det fall villkoren om lön, semester och arbetstid uppfylls enligt avsnitt 6.11.6.2 så kan kravet anses 

vara uppfyllt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 37

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Vi har blivit informerade att CWT, BCD och Amex kommer att ta betalt för varje bokning som görs för 

upphandlade priser, således även Statliga Myndigheter vilket vi vill få bekräftat även från er. Detta känns 

enligt oss mycket märkligt, att redan noga upphandlade priser, ska debiteras en extra transaktionsavgift 

från en mellanhand. Har ni möjlighet att uppdatera oss vad som gäller och hur denna dialog har sett ut?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Resebyråtjänster omfattas inte av denna upphandling utan upphandlas separat.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 38

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Jag ber om ursäkt för att jag frågar igen. Men anser inte att ni är tydliga i svaret på fråga 24. Ni skriver 

anbudsutvärdering och tilldelning. Om hotellet ska vara öppet vid anbudsutvärdering betyder det då Q1 när 

ni gör utvärderingen eller måste hotellet vara öppet när man skickar in upphandlingen? Det är många 

hotellkedjor som har hotell som är på gång att öppna men som inte är öppet nu. Därför tror jag att det är 

viktigt för alla att veta när hotellet måste vara öppet för att man ska kunna skicka in en upphandling.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kraven måste vara uppfyllda vid anbudsutvärderingen för att anbudsgivaren ska kunna tilldelas 

ramavtal.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 39

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Uppföljning till fråga 27. Om dessa artiklar (viss specialkost) inte finns att tillgå på marknaden med större 

förpackningar utan endast i engångsförpackningar. Anser ni då att hotellet inte skall erbjuda denna 

specialkost? Eller är det bättre att omformulera kravet till att hotellet bör inte servera engångsförpackningar 

på frukosten, undantag produkter som endast finns i engångsförpackningar på marknaden.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I det fall det förekommer engångsprodukter på frukosten så erhålls inte poängen avseende 

tilldelningskriteriet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 40

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Vi har under de senaste åren haft dialog både med ramavtalsansvarig samt tagit vidare detta case med 

konkurrensverket utan att riktigt ha landat i någonting. Vi undrar således inför ny upphandling hur det har 

gått för er att säkerställa att bokningar via GDS men även självbokningsverktyg görs i enlighet med den 

rangordning som finns. Enligt statistiken har denna rangordning frångåtts ett flertal gånger och då menar vi 

att upphandlingens syfte urholkas.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Denna upphandling av Hotelltjänster omfattar inte självbokningssystem. Avrop från kommande 

ramavtal ska genomföras enligt avsnitt 6.9. Kammarkollegiet upphandlar statliga ramavtal och arbetar 

kontinuerligt på de sätt vi har att tillgå för att avrop ska genomföras enligt villkoren i respektive 

ramavtal.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 41

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Angående kriteriet Tillgänglig Hiss. På fråga b och c: Om man uppfyller de kraven avseende hissknappar med 

punktskrift och syntetiskt tal i hiss på 1 av hotellets totalt 3 hissar, kan man då svara Ja på de frågorna?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, under förutsättning att aktuell hiss är tillgänglig för hotellets gäster.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 42

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  15:43

Punkt 5.6.3, punkt 4. För nystartade företag: Senaste resultat- och balansrapport samt en godtagbar 

garanti. Vad är en godtagbar garanti? Kan man använda en moderbolagsgaranti?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  15:43

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, så länge moderbolaget uppfyller kravet på ekonomisk och finansiell ställning enligt avsnitt 5.6.2.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 43

Dold

2021-11-10  15:16

Jag undrar vad som räknas som fönster? Är det ett fönster även om fönstret är in mot en innergård eller en 

vinterträdgård? Tacksam om ni kan förtydliga det, tack.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  16:12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Samtliga fönster ska vara ovanför marknivå

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 44

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  16:21

Kan man se totalt antal minus poäng innan man skickar in anbudet? Om så är fallet vart ser jag detta?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  16:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vi hänvisar till Mercell TendSign för frågor avseende upphandlingsverktyget.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 45

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-10  16:21

Fråga riktad mot de geografiska zonerna. Vi har enbart ett hotell beläget i centrala Stockholm, i en av 

zonerna. Är det då enbart denna zon vi ska välja/fylla i för att få ett rikstäckande avtal? Eller behöver vi 

välja/fylla i de zoner som vi vill rikta oss mot? Ex. Arvidsjaur, Boden etc.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  16:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ni ska enbart lämna anbud i det geografiska anbudsområdet där ert hotell är placerat enligt avsnitt 

xx.1.2.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 46

Dold

2021-11-09  13:09

Vilken zon tänker ni att Skeppsholmen i Stockholm tillhör? Den ön är inte inkluderad i någon av kartorna. 

Tack

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-10  16:21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Skeppsholmen ingår tyvärr inte i zonindelningen och omfattas tyvärr inte av denna upphandling. För 

information om vilka geografiska anbudsområden som ingår i publicerad upphandling se avsnitt 1.9 

Antal Ramavtalsområden per geografiskt anbudsområde.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 47

Dold

2021-11-03  20:08

Hej, kan du bekräfta om statistiken 2019 för Örebro Zon 1 Kat.5 stämmer? Jag tror att den är för hög.
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-12  09:55

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande skickat den 2021-11-12, avseende ny bilaga Statistik och ny bilaga 

Sammanlagd omsättning.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 48

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  15:03

Var vänlig att förtydliga att som Hotell som har blivit antagen och rangordnad i denna upphandling, så har vi 

ingen skyldighet att spara hotellrum som kan vara tillgängliga för Avtalsparterna. Att det är ok att bli 

fullbokade utan att man blir ersättningsskyldig.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  15:03

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I det fall en Ramavtalsleverantör är fullbokad kommer Avropsberättigad myndighet att gå vidare i 

rangordningen, enligt avsnitt 6.9, Metod för Avrop och tilldelning av Kontrakt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 49

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  15:28

Ang. svar till fråga 34. Betyder det att era avropsberättigade får ha ett medlemskap i ett bonusprogram för 

att tjäna in hotellnätter och övriga förmåner som sedan nyttjas privat. Eller inte?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  15:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I ramavtalet är alla villkor och priser fastställda och omfattar inte bonusprogram.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 50

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  15:28

Om vi exempelvis har 40 st rum i en rumskategori som heter Deluxerum. Accepterar ni att vi endast erbjuder 

20 av dessa rum eller måste vi erbjuda samtliga rum i den kategorin?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  15:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Anbudsgivare måste offerera minst 40 % av det antal rum som uppfyller kraven för aktuell 

kvalitetskategori/kategori. Vi gör ingen skillnad på vad ni väljer att kalla offererade rum så länge de 

offererade rummen uppfyller kraven.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 51

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  15:28

Hur nära ankomstdag kan bokningarna göras? Min poäng är att vi måste garantera att vi har x antal rum 

tillgängliga till denna upphandling men när kan vi sälja dem till annan part om ni inte nyttjat dem?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  15:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Hur nära ankomstdag en bokning kan göra finns ej reglerat i upphandlingsdokumentet. För 

information om hur avrop ska genomföras se avsnitt 6.9 Metod för Avrop och tilldelning av Kontrakt 

och för regler om bokning och avbokning se kapitel 7 Bokningsregler. Se även svar på fråga 48.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 52

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  15:28

Tilldelningskriteriet Utökad volym kommer att utvärderas efter de uppgifter som anbudsgivaren lämnar i 

respektive kapitel, avsnitt x.6.3. 40 % är kravgräns och ger därför 0 poäng, 100 % ger maxpoängen 30 

poäng. Däremellan kommer anbudet erhålla poäng enligt en linjär skala enligt avsnitt 3.6.3. Exempel: 70 % 

offererad utökad volym erhåller 15 poäng. Min fråga blir vart hittar jag avsnitt 3.6.3? Eller har jag 

missförstått att jag ska kunna hitta detta i upphandlingsdokumenten?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  15:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vi ber om ursäkt för felskrivningen i fråga 21. Avsnittet vi hänvisar till ska vara avsnitt 3.2.3 

Tillvägagångssätt och poängsättning och inget annat.
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 53

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  20:28

Fråga ang de geografiska zonerna och konkurrens. Det finns geografiska zoner, både nya för denna 

upphandling samt tidigare zoner, som kan anses inte gynna konkurrensutsättning utan är mer att betrakta 

som direktupphandling av utvald leverantör. Det finns väldigt få möjliga leverantörer inom zonen vilket gör 

att konkurrens helt uteblir. Att det bara kommer in 'ett' anbud är svårt att veta, men när det på förhand är 

känt att det bara finns 'en' möjlig leverantör ter det sig väldigt märkligt. Varför detta är angeläget är för att 

Postort Övrigt är det egentliga området med flera möjliga leverantörer, men som nu har delats upp med en 

extra zon. Helt orimlig gräddfil. Hur är egentligen reglerna, och vad krävs när det gäller antal möjliga 

leverantörer?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  20:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

De geografiska anbudsområden är utformade efter myndigheternas behov som har framkommit under 

tidigare ramavtalsperioder samt under förstudien inför upphandlingen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 54

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-15  20:28

Kan man lämna anbud i Postort Övrig även om hotellet ligger inom en geografisk zon? Det är ju fortfarande 

samma postort.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-15  20:28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet x.1.2  avseende Geografiskt anbudsområde (ort/zon) ska vara uppfyllt. Är hotellanläggningen 

placerad inom en zongräns enligt bilaga Kartor ska anbud lämnas i det geografiska anbudsområde för 

att kravet ska anses vara uppfyllt.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 55

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  16:27

Gällande fråga xxx.6.4.2. Vi mäter matsvinnet i syfte att minska det, men kan inte bryta ut frukosten 

specifikt. Kan vi bocka i ja eftersom vi mäter matsvinn men inte endast frukosten?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  16:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kriteriet avser endast frukost men kan anses vara uppfyllt om registreringen av matsvinn och 

åtgärdsplan omfattar allt matsvinn inkl frukost.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 56

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  16:27

Måste man väga matavfallet från frukosten varje dag eller räcker det med stickprov för att säkerställa en 

minskning?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  16:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kriteriet omfattar att anbudsgivaren ska mäta matsvinnet samt ha en fastställd åtgärdsplan i syfte att 

reducera matsvinnet. För att kunna följa upp åtgärdsplanen bör matsvinnet mätas med en 

regelbundet.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 57

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  16:27

Fråga gällande xx.6.5.1.5. Tillgänglig väg i allmänna utrymmen. Godkänns alternativet att rullstolsburna kan 

med hjälp av hiss ta sig till receptionen?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  16:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, förutsatt att den rullstolsburne kan ta sig själv i hissen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 58

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  16:27

Fråga ang brandlarm "mobil utrustning" som lånas från receptionen. Ska detta vara inkopplat i hotellets 

brandlarmssystem, eller kan det vara ett fristående larm?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  16:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Larmet behöver inte vara inkopplat i hotellets brandlarmsystem utan kan vara fristående larm

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 59

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  17:01

Jag har en fråga angående leverantörsbilagan. Vårt organisationsnummer har ett tiotal hotell som går under 

samma org.nr. Vill ni att man skriver adressen till Huvudkontoret som organisationsnumret står på eller ska 

vi skriva det lokala hotellets Postadress, nummer och ort?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det ska stå adressen till avtalad part. Det är den adressen (post-, faktura-, påminnelse- och 

räntefakturaadress) som registreras i vårt ekonomisystem. Observera att det enbart går att ha en 

adresstyp registrerad per leverantör (organisationsnummer).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 60

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  17:01

Var hittar man följande uppgifter för Svefaktura (en del i leverantörsuppgifter)? 

- Adressuppgifter Svefaktura BuyerParty.ID (GLN),  

- VAN

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Denna fråga måste ni ställa er egna organisation, förslagsvis er ekonomiavdelning. För mer 

information om e-fakturering rekommenderar vi er att besöka myndigheten för digital förvaltning, 

digg.se.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 61

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  17:01

Hur snabbt skall en bokningsförfrågan på hotellrum besvaras från hotellet sida?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Hur snabbt en bokningsförfrågan ska besvaras kan anges av Avropsberättigad myndighet vid 

avropstillfället enligt avsnitt 6.9, punkt 1.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 62

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  17:01

Var står det om det om frukost är inkluderat i priset eller inte? Hittar det inte i dokumenten.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frukost ingår i upphandlad tjänst inom kvalitetskategori 3, 4 och 5, bland annat enligt följande avsnitt 

1.6 Upphandlingsföremål samt avsnitt 6.6 Omfattning.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 63

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-18  17:01

Under frågan om miljöledningssystem så kan man antingen skicka in sitt system då det så begärs, som jag 

tolkar det, eller vara certifierad. Vi är mitt i certifiering gällande Green Key och har kommit långt. Förväntas 

vara klara under första delen av 2022. Fråga. Behöver certifieringen vara klar i samband med inskickande av 

anbud eller räcker det att den är klar vid igångsättande av avtal 2022-07-01 då vi i mellanperioden har ett 

fungerande miljöledningssystem på plats.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-18  17:01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Samtliga krav måste vara uppfyllda vid anbudsutvärderingen, det vill säga senast vid tilldelning. 

Kravet avseende Miljöledningssystem kan uppfyllas på olika sätt se avsnitt 5.6.5.1
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Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 64

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-19  10:27

Jag håller på att sälja mitt hotell. Kan jag vara med på upphandlingen och den nya ägaren övertar anbudet 

om jag kommer med? Hotellet har precis lagts ut till försäljning och beräknas säljas under vintern/våren med 

god marginal till att anbudet träder i kraft.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  10:27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ni är välkomna att lämna anbud enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumenten. 

Vid ägarbyte, dvs. den nya ägaren tar över ägandet av anbudsgivaren (den juridiska personen) som 

äger hotellet, behöver vare sig den gamla ägaren eller den nya ägaren vidta någon åtgärd vad gäller 

anbudet. Detta eftersom det inte sker någon förändring av betydelse vad gäller anbudsgivaren. 

Är det däremot frågan om ett leverantörsbyte, dvs. byte av den juridiska personen, såsom 

organisationsnummer, kan vi inte på förhand ge besked om vi tillåter att den nya ägaren av hotellet 

övertar anbudet. 

Om ni planerar för det senare, dvs. ett leverantörsbyte, och redan nu vet vem den nya ägaren är kan 

ni titta närmre på möjligheterna att lämna anbud som en grupp av leverantörer (konsortium).

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 65

Dold

2021-11-11  08:51

Om man har en extern firma för städning (vilket inte utgör  25% av tjänsten) måste man då ange dem som 

särskild underleverantör eller skicka in någon lista på denna leverantör?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Inga uppgifter om underleverantörer behöver lämnas in i samband med anbudsinlämningen. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om underleverantörer under 

ramavtalets löptid.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 66

Dold

2021-11-11  08:52

Om man har en extern restaurang som sköter frukosthanteringen (vilket inte utgör 25% av tjänsten) måste 

man då ange dem som särskild underleverantör?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Inga uppgifter om underleverantörer behöver lämnas in i samband med anbudsinlämningen. 

Ramvatalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om underleverantörer under 

ramavtalets löptid.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 67

Dold

2021-11-10  14:02

Vi åberopar ett annat företags tjänster som ansvarar för vår frukost på hotellet. Är detta då en särskild 

underleverantör eller ett åberopat företag? Om särskild underleverantör och man måste fylla i anmälan om 

särskild underleverantör, kan denna blankett även signas manuellt eller måse det göras digitalt?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Åberopande av annat företag avser annat företag som avser att uppfylla ställda krav avseende 

ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt avsnitt 5.2. Annat 

företag som sköter städningen eller frukost på en anläggning anses vara en underleverantör. 

Inga uppgifter om underleverantörer behöver lämnas in i samband med anbudsinlämningen. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om underleverantörer under 

ramavtalets löptid. "

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 68

Dold

2021-11-09  13:43

Om man åberopar en underleverantör står det i dokumentet för underleveranörer att det ska signeras 

digitalt av båda parter. Accepteras även manuell signering av båda?
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Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:09

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Inga uppgifter om underleverantörer behöver lämnas in i samband med anbudsinlämningen.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 69

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-19  11:36

Vi har ett inlogg till Tendsign på organisationsnumret för vårt försäljningsbolag. Jag undrar om vi kan lämna 

in samtliga anbud via detta inlogg? Givetvis lämnar vi ett anbud för varje hotell och en leverantörsinfo för 

varje hotell då alla hotell har olika organisationsnummer. Samt skriver ett avtal för varje hotell. Vi har gjort 

det förut vid era upphandlingar. Detta för att slippa registrera massa olika konton på Tendsign med olika 

mailadresser. Vill bara ha ett ja eller nej svar på denna frågan att det är godkänt, så att det inte blir 

diskningar eller dubbelarbete.

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:36

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Givet de förutsättningar du anger så är svaret ja.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 70

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-19  11:41

Hotellanläggningen ligger placerad i Stockholm (zon xx) och undrar i vilken kvalitetskategori  vi kan lämna 

anbud?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:41

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Beslutet om vilken kvalitetskategori ni avser att lämna ert anbud måste ni ta inom den egna 

organisationen. Ni kan lämna ert anbud inom vilken kvalitetskategori ni önskar förutsatt att samtliga 

krav är uppfyllda.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 71

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-19  11:41

Gällande gruppbokningar över 10 rum, har vi som hotell möjlighet att säga ja eller nej till förfrågan även fast 

vi har tillgänglighet?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:41

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I avseendet lediga rum föreligger inga skillnader mellan bokningar av enstaka rum och 

gruppbokningar. I det fall Ramavtalsleverantör har lediga, avtalsenliga rum får denne inte neka 

Avropsberättigad myndighet en bokning. Om Ramavtalsleverantören systematiskt inte erbjuder 

efterfrågat upphandlingsföremål kan det resultera i påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder 

enligt avsnitt 6.11.3 Avropssvar.

Alla

Datum:

Till:Från:

Publik fråga 72

Lisa Sundberg/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

2021-11-19  11:41

Har hotellen rätt att stänga vissa datum för det statliga avtalspriset under exempelvis mässor/kongresser? 

Om ja, i så fall hur många tillfällen/perioder är tillåtet under ett år?

Från: Alla

Datum:

Till:

Publikt svar 2021-11-19  11:41

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

En Ramavtalsleverantör har inte rätt att neka Avropsberättigade myndigheter lediga, avtalsenliga 

rum.
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