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Digitala enheter 
för arbetsplats och skola 2019

Enkelhet

• Dynamisk rangordning för köp av <100 digitala enheter – bärbara datorer, surfplattor och 
bildskärmar. Beställ av den som tillgodoser behovet till lägst kostnad.

• Kravkatalog som stöd vid förnyad konkurrensutsättning – stor möjlighet att anpassa kraven 
efter era behov.

Hållbarhet

• Alla bärbara datorer och bildskärmar samt flera surfplattor för avrop via dynamisk 
rangordning är miljömärkta med TCO certified eller EPEAT guld.

• Rekonditionerade produkter kan avropas. 

• Cirkulärt återtag av uttjänta digitala enheter kan erbjudas. 

Effektivisering

• Flexibilitet i ramavtalet ger möjlighet att effektivisera inköpen av digitala enheter efter de 
egna förutsättningarna:

• Avropa efter ditt behov över en längre period med successiva leveranser.

• Avropa Digital enhet som tjänst och låt leverantören hantera enheterna under 
kontraktsperioden.

Innovation

• Ramavtalet är följsamt med teknikutvecklingen och är öppet för nya typer av produkter inom 
området eller nya användningsområden. 

• Produktområdet Wearables är nytt och inkluderar till exempel smarta klockor som börjat 
användas inom bland annat äldreomsorgen.

Digitalisering

• Skolan digitaliseras i allt högre grad och detta ställer krav på att elever och pedagoger får  
rätt förutsättningar och tillgång till rätt digitala arbetsredskap. Stor vikt har lagts i 
upphandlingen på leverantörens kompetens att kunna leverera elevdatorer och tjänster till 
skolan. Antagna leverantörer har god erfarenhet inom området och kan vara ett stöd i den 
fortsatta digitaliseringen.

Avtalstid

• 2021-11-01  tom 2025-10-31

Avropsförfarande

• Dynamisk rangordning från ett 
fastställt sortiment. Gäller köp 
av <100 enheter. Möjlighet att 
precisera teknisk specifikation 
baserat på behov. Framtaget 
avropsverktyg visar vem som 
tillgodoser behovet till lägst 
kostnad.

• Förnyad konkurrensutsättning

Leverantörer

1. Advania Sverige AB
2. Atea Sverige AB
3. Bmore IT AB
4. Dustin Sverige AB
5. Foxway Education AB
6. Real Time Solution AB

Pris och sortiment

• Ett sortiment bestående av 
bärbara datorer, surfplattor och 
bildskärmar finns för avrop via 
dynamisk rangordning.

• Uppdatering av sortimentet sker 
var 9:e månad.

• Vid förnyad konkurrens-
utsättning har leverantören 
möjlighet att använda hela sitt 
utbud i avropsvaret.

Leveransvillkor

Dynamisk rangordning:
• 15 arbetsdagar
Produkterna förväntas vara 
lagervaror med kort leveranstid. 
Ytterligare 3 arbetsdagar adderas 
om tjänsterna stöldskydds-
märkning eller imagehantering 
beställts.
Förnyad konkurrensutsättning:
• 35 arbetsdagar om inget annat 

anges i avropsförfrågan.
Kravet på leveranstid kan justeras 
i avropsförfrågan. För att 
möjliggöra hållbar transport via 
tåg från fabrikerna i Kina så 
behöver leveranstiden ligga på 
minst 35 dagar.

Avtalsuppföljning

• Regelbundna uppföljningsmöten
• Ekonomisk revision
• Systematisk uppföljning 

avställda hållbarhetskrav
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Omfattning

Ramavtalet omfattar produkter inom följande produktområden:

1. Bärbara datorer

2. Tunna klienter

3. Stationära datorer

4. All-in-One datorer

5. Surfplattor

6. Smartphones och övriga telefoner

7. Bildskärmar

8. Wearables

9. Tillbehör

Ramavtalet omfattar produktnära tjänster inom följande tjänsteområden:

1. Preparation

2. Leverans och installation

3. Service- och support

4. Datasäkert och cirkulärt återtag av digitala enheter

5. Utbildning och rådgivning

6. Digital enhet som tjänst

Flexibilitet

Ramavtalet möjliggör olika upplägg för inköp av digitala enheter.

• Engångsköp – köp av digitala enheter för att täcka behovet just nu.
• Köp med successiva leveranser - köp av digitala enheter för att täcka behovet 

över en längre period.
• Leasing (operationell) – finansieringslösning där enheterna leasas över en 

förutbestämd period. Vid periodens slut lämnas enheterna tillbaka alternativ 
köps ut.

• Digital enhet som tjänst – prenumerationslösning där man betalar för 
nyttjanderätten av enheterna. Leverantörens åtagande regleras i kontraktet 
och möjlighet finns att skräddarsy upplägg efter behov.

Hållbarhet

• Rekonditionerade produkter, Digital enhet som tjänst och tjänsten Datasäkert 
och cirkulärt återtag bidrar till ett cirkulärt samhälle.

• Avtalsleverantörerna jobbar aktivt med att kunna erbjuda ett utökat sortiment 
av miljömärkta produkter och ge råd kring hållbara val.

• Tillverkarna av produkter för avrop genom dynamisk rangordning har 
långtgående hållbarhetsarbete på plats.

• Bärbara datorer, tunna klienter, surfplattor, smartphones och övriga telefoner 
uppnår en god batterilivslängd i enlighet med krav i miljömärkningarna.

• Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning kan ni ställa mer långtgående 
hållbarhetskrav på produkterna.

• Avtalet syftar till att uppnå Agenda 2030 mål 4, 9 och 12 samt bidrar till att 
uppnå mål 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 och 16.
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