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1 INLEDNING 

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) har genomfört en ramavtalsupphandling 

avseende Elevdatorer & Surfplattor 2012 (upphandlingen benämns fortsättningsvis 

Elevdatorer 2012) för de avropsberättigade myndigheter som anges i ramavtalsbilaga 2, 

Avropsberättigade parter (”Myndigheten”).  

 

Syftet med ramavtalsupphandlingen är att tillgodose Myndighetens behov av Elevdatorer 

med tillhörande tjänster för pedagogiskt lärande. Med stöd av tecknade ramavtal kan 

Myndigheten anskaffa Elevdatorer genom avrop utan att behöva genomföra separat 

upphandling i varje enskilt fall.   

 

Detta dokument innehåller en vägledning som tagits fram i syfte att underlätta för 

Myndigheten och ramavtalsleverantörerna vid genomförande av avrop.   

 

2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ELEVDATORER OCH 
SURFPLATTOR 2012 

2.1 ALLMÄNT  

Ramavtalen omfattar helhetslösningar för köp eller leasing av elevdatorer och/eller 

surfplattor inklusive tjänsten pedagogiskt lärande.  

 

Varje helhetslösning innefattar: 

 komplett leverans av hård- och mjukvara,  

 utbildning och stöd, föreläsningar,  

 införandestöd, administration,  

 service och support samt  

 alla övriga insatser som erfordras för att levererad helhetslösning ska fungera och 

kunna användas i skolverksamhet.  

 

Vid leasing ingår hela utbildningspaketet och vid köp ingår en del av utbildningspaketet, 

härutöver kan Myndigheten köpa till övrig utbildning.  

 

Resekostnader och eventuell övernattning vid utbildningstillfällen ingår i månadsavgiften 

vid leasing och priset vid köp. 

 

Myndigheten kan välja att avropa antingen leasing eller köp eller både leasing och köp i 

samma avropsförfrågan. Om det i en förfrågan efterfrågas såväl leasing som köp av datorer 

är Leverantören skyldig att offerera båda delarna.   
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2.2 UPPHANDLADE HELHETSLÖSNINGAR  

 

I upphandlingen har ställts krav på sex (6) olika helhetslösningar med olika innehåll enligt 

nedan.  
Helhetslösning 1 Helhetslösning 2 Helhetslösning 3 

1 A - Stöttålig bärbar dator med 
touchskärm, mindre modell  
Stöttålig dator med bildskärm och 
inbyggt tangentbord samt vridbar 
touchskärm. Ska vara väl anpassad till 
användning för mindre barn (under ca 10 
år). 
Bildskärm: högst 11 tum med 
touchfunktion (funktion för touch med 
både fingerar och med penna). 
- Operativsystem Linux – eller liknande 
- Vikt högst 1,8 kg 
- Batteritid minst 5 timmars aktiv 
användning (ska fungera 5 timmar även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Inbyggd kamera 
- Svenskt tangentbord med styrplatta 
- Ska klara att visa film i HD-kvalitet 
- Hörlurar ut, mikrofon och högtalare 
- Nätadapter/laddare  
- Slimmat fodral som skyddar 
- Nätladdare  

2 A - Stöttålig bärbar dator 
med touchskärm, mindre 
modell 
Samma specifikation som 1 A 
med 
- Operativsystem Windows 7 
eller Windows 8 – eller 
liknande 
  
 

3 A - Bärbar dator alternativ 1 
- Mindre och lättare bärbar dator. 
- Bildskärm: 11-13 tum 
- Minsta bildskärmsupplösning  1366x768 
- Operativsystem OS X 10.8 – eller 
liknande 
- Internminne minst 4 GB 
- Hårddisk alternativt SSD för lagring 
- Inbyggd trådlös kapacitet med stöd för 
IEE 801.11g/n 
- Minst två USB portar 
- Vikt högst 1,8 kg 
- Batteritid minst 5 timmars aktiv 
användning (ska fungera 5 timmar även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Inbyggd kamera 
- Svenskt tangentbord med styrplatta 
- Ska klara att visa film i HD-kvalitet 
- Hörlurar ut, mikrofon och högtalare 
- Nätadapter/laddare ska ingå 
- Ska ingå slimmat fodral/väska som 
skyddar datorn 

1 B - "Tablet-dator"  
Bärbar dator med inbyggd touchskärm 
som är vridbar och tillhörande 
tangentbord. 
- Bildskärm: 11-14 tum med 
touchfunktion (med multitouch för 
fingrar och funktion för penna) 
- Minsta bildskärmsupplösning  
1366x768 
- Operativsystem Linux – eller liknande 
- Internminne minst 4 GB 
- Hårddisk alternativt SSD för lagring 
- Inbyggd trådlös kapacitet med stöd för 
IEE 801.11g/n 
- Minst två USB portar 
- Vikt högst 2,2 kg 
- Batteritid minst 5 timmars aktiv 
användning (ska fungera 5 timmar även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Inbyggd kamera 
- Svenskt tangentbord med styrplatta 
- Ska klara att visa film i HD-kvalitet 
- Hörlurar ut, mikrofon och högtalare 
- Nätadapter/laddare skall ingå 
- Ska ingå slimmat fodral/väska som 
skyddar datorn 

2 B - "Tablet-dator” 
Samma specifikation som 1 B 
med  
- Operativsystem Windows 7 
eller Windows 8 – eller 
liknande 
 

3 B - Bärbar dator alternativ 2 
- Bildskärm: 12-14,5 tum 
- Minsta bildskärmsupplösning  1280x800 
- Operativsystem OS X 10.8 – eller 
liknande 
- Internminne minst 4 GB 
- Hårddisk alternativt SSD för lagring 
- Inbyggd trådlös kapacitet med stöd för 
IEE 801.11g/n 
- Minst två USB portar 
- Vikt högst 2,6 kg 
- Batteritid minst 5 timmars aktiv 
användning (ska fungera 5 timmar även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Inbyggd kamera 
- Svenskt tangentbord med styrplatta 
- Ska klara att visa film i HD-kvalitet 
- Hörlurar ut, mikrofon och högtalare 
- Nätadapter/laddare ska ingå 
- Ska ingå slimmat fodral/väska som 
skyddar datorn 

1 C - Bärbar dator alternativ 1 
Mindre och lättare bärbar dator. 
- Bildskärm: 11-13 tum 
- Minsta bildskärmsupplösning  
1366x768 
- Operativsystem Linux – eller liknande 
- Internminne minst 4 GB 

2 C - Bärbar dator  
alternativ 1 
Samma specifikation som 1 C 
med 
- Operativsystem Windows 7 
eller Windows 8 – eller 
liknande 
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- Hårddisk alternativt SSD för lagring 
- Inbyggd trådlös kapacitet med stöd för 
IEE 801.11g/n 
- Minst två USB portar 
- Vikt högst 1,8 kg 
- Batteritid minst 5 timmars aktiv 
användning (ska fungera 5 timmar även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Inbyggd kamera 
- Svenskt tangentbord med styrplatta 
- Ska klara att visa film i HD-kvalitet 
- Hörlurar ut, mikrofon och högtalare 
- Nätadapter/laddare  
- Slimmat fodral/väska som skyddar 
datorn 

 

1 D - Bärbar dator alternativ 2 
- Bildskärm: 12-14,5 tum 
- Minsta bildskärmsupplösning  
1366x768 
- Operativsystem Linux – eller liknande 
- Internminne minst 4 GB 
- Hårddisk alternativt SSD för lagring 
- Inbyggd trådlös kapacitet med stöd för 
IEE 801.11g/n 
- Minst två USB portar 
- Vikt högst 2,5 kg 
- Batteritid minst 5 timmars aktiv 
användning (ska fungera 5 timmar även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Inbyggd kamera 
- Svenskt tangentbord med styrplatta 
- Ska klara att visa film i HD-kvalitet 
- Hörlurar ut, mikrofon och högtalare 
- Nätadapter/laddare  
- Slimmat fodral/väska som skyddar 
datorn 

2 D - Bärbar dator  
alternativ 2 
Samma specifikation som 1 D 
med 
- Operativsystem Windows 7 
eller Windows 8 – eller 
liknande 
 

 

 

 
Helhetslösning 4   

4 A - Surfplatta mindre skärm, 16 GB, WiFi 

- Bildskärm under 8 tum, multitouchscreen 

- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 700 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 16 GB  
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 

- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 

- Endast Wifi 
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 timmars 
batteritid aktiv användning (batteri tiden ska fungera även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med  minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som ställ 
samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara möjligt 
att uppgradera allteftersom uppdatering finns tillgänglig 
 

4 A - Surfplatta mindre skärm, 32 GB, WiFi 

- Bildskärm under 8 tum, multitouchscreen 

- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 700 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 32 GB  
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 

- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 

- Endast Wifi 
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 
timmars batteritid aktiv användning (batteri tiden 
ska fungera även efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med  minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som 
ställ samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara 
möjligt att uppgradera allteftersom uppdatering 
finns tillgänglig 
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4 A - Surfplatta mindre skärm, 16 GB, Mobilt bredband och 
WiFi 

- Bildskärm under 8 tum, multitouchscreen 

- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 700 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 16 GB  
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 

- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 

- Mobilt bredband integrerad 3G eller 4G modem  
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 timmars 
batteritid aktiv användning (batteri tiden ska fungera även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med  minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som ställ 
samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara möjligt 
att uppgradera allteftersom uppdatering finns tillgänglig 
 

4 A - Surfplatta mindre skärm, 32 GB, Mobilt 
bredband och WiFi 

- Bildskärm under 8 tum, multitouchscreen 

- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 700 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 32 GB  
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 

- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 

- Mobilt bredband integrerad 3G eller 4G modem  
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 
timmars batteritid aktiv användning (batteri tiden 
ska fungera även efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med  minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som 
ställ samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara 
möjligt att uppgradera allteftersom uppdatering 
finns tillgänglig 
 

4 B - Surfplatta större skärm, 16 GB, Wifi 
- Bildskärm minst 8 tum - max 10,2 tums med 
multitouchscreen 
- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 768 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 16 GB 
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 
- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 
- Endast Wifi 
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 timmars 
batteritid aktiv användning (batteri tiden ska fungera även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som ställ 
samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara möjligt 
att uppgradera allteftersom uppdatering finns tillgänglig 

4 B - Surfplatta större skärm, 32 GB, Wifi 
- Bildskärm minst 8 tum - max 10,2 tums med 
multitouchscreen 
- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 768 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 32 GB 
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 
- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 
- Endast Wifi 
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 
timmars batteritid aktiv användning (batteri tiden 
ska fungera även efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som 
ställ samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara 
möjligt att uppgradera allteftersom uppdatering 
finns tillgänglig 

4 B - Surfplatta större skärm, 16 GB, mobilt bredband och 
Wifi 
- Bildskärm minst 8 tum - max 10,2 tums med 
multitouchscreen 
- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 768 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 16 GB 
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 
- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 
- Mobilt bredband integrerad 3G eller 4G modem samt Wifi 
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 timmars 
batteritid aktiv användning (batteri tiden ska fungera även 
efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
- Mjukvarubaserat tangentbord med minst svenskt 

4 B - Surfplatta större skärm, 32 GB, mobilt 
bredband och Wifi 
- Bildskärm minst 8 tum - max 10,2 tums med 
multitouchscreen 
- Bildskärmsupplösning  minst 1024 x 768 punkters 
upplösning 
- Lagringsminne 32 GB 
- Uppkopplingsbar via Wifi 802.11g/n 
- Bluetooth stöd 2.1 eller senare 
- Mobilt bredband integrerad 3G eller 4G modem 
samt Wifi 
- Inbyggt uppladdningsbart batteri med minst 8 
timmars batteritid aktiv användning (batteri tiden 
ska fungera även efter 3 års aktiv användning) 
- Nätladdare ska ingå  
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tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som ställ 
samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara möjligt 
att uppgradera allteftersom uppdatering finns tillgänglig 

- Mjukvarubaserat tangentbord med minst svenskt 
tangentbordsstandard 
- Inbyggd webkamera 
- Slimmat fodral som skyddar och även fungerar som 
ställ samt skyddsfilm för pekskärmen 
- Operativsystem Android el likvärdig 
- Operativsystemet ska vara på svenska och ska vara 
möjligt att uppgradera allteftersom uppdatering 
finns tillgänglig 

 
Helhetslösning 5  

5 A - Surfplatta mindre skärm, 16 GB, Wifi 
Samma specifikation som 4 A med mindre skärm 16 GB, Wifi 
med med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 A - Surfplatta mindre skärm, 32 GB, WiFi 
Samma specifikation som 4 A med mindre skärm 32 
GB, Wifi med med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 A - Surfplatta mindre skärm, 16 GB, Mobilt bredband och 
WiFi 
Samma specifikation som 4 A med mindre skärm 16 GB, 
mobilt bredand och Wifi med med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 A - Surfplatta mindre skärm, 32 GB, Mobilt 
bredband och WiFi 
Samma specifikation som 4 A med mindre skärm 32 
GB, Wifi med med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 B - Surfplatta större skärm, 16 GB, Wifi 
Samma specifikation som 4 B, 16 GB, Wifi, med större skärm 
men med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 B - Surfplatta större skärm, 32 GB, Wifi 
Samma specifikation som 4 B, 32 GB, Wifi, med 
större skärm men med:  
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 B - Surfplatta större skärm, 16 GB, mobilt bredband och 
Wifi 
Samma specifikation som 4 B med större skärm men med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

5 B - Surfplatta större skärm, 32 GB, mobilt 
bredband och Wifi 
Samma specifikation som 4 B, 32 GB, mobilt 
bredband, Wifi, med större skärm men med: 
- Operativsystem Windows el likvärdig 

 
Helhetslösning 6  

6 A - Surfplatta mindre skärm, 16 GB och Wifi 
Samma specifikation som 4 A, 16 GB, Wifi,med mindre skärm 
men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 A - Surfplatta mindre skärm, 32 GB och Wifi 
Samma specifikation som 4 A, 32 GB, Wifi, med 
mindre skärm men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 A - Surfplatta mindre skärm, 16 GB, mobilt bredband och 
Wifi 
Samma specifikation som 4 A, 16 GB, mobilt bredband, Wifi, 
med mindre skärm men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 A - Surfplatta mindre skärm, 32 GB, mobilt 
bredband och Wifi 
Samma specifikation som 4 A, 32 GB, mobilt 
bredband, Wifi, med mindre skärm men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 B - Surfplatta större skärm, 16 GB och Wifi 
Samma specifikation som 4 B med större skärm, 16 GB, Wifi, 
men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 B - Surfplatta större skärm, 32 GB och Wifi 
Samma specifikation som 4 B med större skärm, 32 
GB, men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 B - Surfplatta större skärm, 16 GB, mobilt bredband och 
Wifi 
Samma specifikation som 4 B med större skärm, 16 GB, 
mobilt bredband, Wifi, men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

6 B - Surfplatta större skärm, 32 GB, mobilt 
bredband och Wifi 
Samma specifikation som 4 B med större skärm, 32 
GB, , mobilt bredband, Wifi, men med: 
- Operativsystem IOS el likvärdig 

 

2.2.1 Programvaror 

De programvaror som ingår i helhetslösningarna ska stödja det vidgade textbegreppet, som 

förutom skrivna och talade texter även innefattar bilder. Programvarorna ska fungera väl 

tillsammans och vara filformatsoberoende. 
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Applikationer med följande funktioner ska vara installerade på datorerna och gå att 

installera på surfplattorna. 

 

- Hantering och redigering av foton 

- Hantering av rörlig bild/film 

- Skapa musik och ljudspår 

- Skapa egna webbsidor 

- Webbläsare 

- Möjlighet att ansluta mailklient som stöder anslutning mot Microsoft Exchange, Lotus 

Notes, Post Office Protocol version 3(POP3), Internet message samt Access Protocol 

(IMAP) 

- Stöd att visa Microsoft Office dokument (Word, Excel och Powerpoint) samt PDF 

dokument 

- Skapa film 

- Ordbehandling 

- Kalkylbehandling 

- Presentationer 

- Hantering av komprimerade filer 

- Antivirus 

- Möjlighet att installera andra applikationer 

 

2.2.2 Utbildning vid leasing respektive köp 

I tabellen nedan framgår vilka utbildningar som ingår vid leasing eller som ingår 

respektive kan köpas som tillägg i samband med köp av elevdatorer och/eller surfplattor.  

 

Utbildning kan inte avropas som en separat tjänst av Myndigheten, utan ingår eller kan 

köpas till endast i samband med anskaffning av elevdatorer och/eller surfplattor. 

 
 Leasing Köp minst 25 datorer 

och/eller surfplattor 
Leasing och köp - 
Beställningar över 
300 datorer och/ 
eller surfplattor 

Införandestöd och 
introduktion (endast år 1)  
 

Minst 0,5 dagar ingår upp 

till beställningar av 300 

datorer och/eller surfplattor 

Minst 0,5 dagar ingår 

upp till beställningar av 

300 datorer och/eller 

surfplattor 

En (1) hel dags 

införandestöd och 

introduktion ingår 

Införandestöd = uppackning 

och konfiguration. 

Introduktion = genomgång 

av grunder i operativ-system 

och programpaket 

Utbildning av pedagoger 
och nyckelpedagoger 
Utbildning ska vara på 
svenska. 
 

Minst två (2) heldagar per 

läsår under hela 

leasingperioden till 

pedagoger/lärare och 

elever.  

Utbildning köpas till (se 

ramavtalsbilaga 4 A). 

 

Minst fyra (4) 

heldags utbildningar 

till pedagoger/lärare 

och elever. OBS, 

gäller endast vid 

leasing.  
Innehåll: tekniskt och 

praktisk hantering av 

datorer/surfplattor samt 

tekniskt och praktisk 

hantering av rutiner för 

datorer/surfplattor. 
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Utbildning av beställarens 
kontaktpersoner mot 
Leverantören 
 

Minst två (2) heldagars 

utbildning per läsår under 

hela leasingperioden.  

Max 3 personer/skola  

Minst två (2) heldagars 

utbildning per läsår i 3 

år.  

Max 3 personer/skola 

 

Innehåll: teknisk och praktisk 

hantering av 

datorer/surfplattor samt 

teknisk och praktisk 

hantering av rutiner för 

datorer/surfplattor. 

Riktade 
utbildningsinsatser 
 

Minst sex (6) timmar per 

läsår fördelade på tre (3) 

tillfällen för varje pedagog 

inom respektive 

skolverksamhet. 

Utbildningsinsatser kan 

köpas till.  

(Se prisuppgift i 

respektive 

ramavtalsbilaga 4 A).   

Ingår vid leasing. 

Kan läggas till vid 

köp. 
Innehåll: datorns möjlighet 

som redskap i undervisning 

och lärande, den personliga 

förtrogenheten med datorns 

mjukvara och digitala 

resurser och digital 

kompetens. 

Inspirationsseminarier 

  
Tema ”Datorn/surfplattan 

som pedagogiskt verktyg” 

För endast pedagoger samt 

för elever, pedagoger och 

skolledning vid minst två 

(2) tillfällen om minst tre 

(3) timmar per läsår.  

Kan köpas till.  

(Se prisuppgift i 

respektive 

ramavtalsbilaga 4 A).   

Ingår vid leasing. 

Kan läggas till vid 

köp. 

 

 

2.2.3 Generella tjänster som ingår i både leasing och köp 

 
Supportorganisation Kostnadsfri telefonsupport minst kontorstid vardagar kl. 08:00-17:00 

(svensk talande support) ingår. Det är möjligt att köpa till utökad support 

vardagar kl. 17:00-22:00. 

(Se prisuppgift ramavtalsbilaga 4 A) 

Administration 
 

En förteckning över levererade datorer/surfplattor per leveransadress. 

Därutöver ska förteckningen innehålla minst uppgifter om vilken 

lärare/pedagog/rektor, elev eller annan person hos Myndigheten som erhållit 

datorn/surfplattan, datorns/surfplattans serienummer, adresser, 

utlämningsdator/surfplatta, ordernummer, det unika stöldskyddsnumret 

kopplat till användarens id samt felanmälningar 

och åtgärder vid fel/konflikter för respektive dator/surfplatta. 

Försäkringsskydd 
 

Allriskförsäkring ska ingå i offererad 

tjänst vid leasing. Försäkringen ska gälla 

24 timmar per dygn, sju (7) dagar i 

veckan i hem, skola och på andra platser 

där datorn används. Försäkringen ska 

omfatta oförutsedda händelser såsom rån, 

inbrott, skada, olycksfall, brand, och 

skadegörelse. 

 

Försäkringen ska gälla med självrisk på 

högst 1 000 svenska kronor SEK. Vid 

skada ska utrustningen repareras eller 

bytas ut. Vid utbyte ska försäkrad 

utrustning ersättas med likvärdig. 

 

Avsiktlig skadegörelse omfattas inte av 

försäkringen. 

Vid köp ska leverantören kunna 

erbjuda försäkring om 

Myndigheten vill köpa till 

denna tjänst. Denna tjänst är ej 

prissatt i upphandlingen. 

Garanti och service 
 

Samtliga datorer ska levereras med tre (3) års garanti med möjlighet till 

förlängning med ett (1) år.  
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 Samtliga surfplattor ska levereras med två (2) års garanti med möjlighet till 

förlängning ett (1) plus ett (1) 

år. Kostnaden för förlängning framgår av respektive prisbilaga, (se 

ramavtalsbilaga 4 A). 

Garantin omfattar en s.k. inskicksgaranti: Fri frakt till och från 

serviceverkstaden ingår inom ramen för serviceåtagandet. 

Stöldskyddsmärkning 
 

All hårdvara ska stöldskyddsmärkas med tålig, petsäker och godkänd etikett 

av Leverantören. Etiketten ska innehålla rubriken 

"STÖLDSKYDDSMÄRKT". Därutöver ska det framgå av Myndigheten 

önskat namn, information om ägarkontroll samt ett unikt 

stöldskyddsnummer.  Det unika stöldskyddsnumret ska även finnas i form av 

en streckkod. 

 

2.2.4 Finansering 

Finansieringslösningen innebär operationell leasing (fullserviceleasing). Vid fullservice 

leasing har leasinggivaren det fulla ansvaret för reparationer och underhåll under 

leasingperioden, se vidare Ramavtalet punkt 5.1.18. Leasingperioden ska vara trettiosex 

(36) månader med möjlighet tolv (12) månaders förlängning om Myndigheten önskar.  

 

Leasingavgiften ska faktureras kvartalsvis i efterskott. Vid leasing kan faktura skickas från 

leasegivaren till Myndigheten. 

 

Referensräntor som används är följande: 
Caperio AB Linfre Education AB Atea Sverige AB Macsupport AB LAN Assistans Sweden AB 

STIBOR 90 STIBOR 90 STIBOR 90 STIBOR 90 2-åriga swapräntan  

 

Vid leasing efter avtalstidens utgång ska leverantören kunna erbjuda Myndigheten följande 

alternativ: 

 

1. Myndigheten återlämnar utrustningen till Leverantören 

2. Användaren/Myndigheten förvärvar utrustningen till gällande restvärde. 

3. Myndigheten förlänger leasingavtalet under max tolv (12) månader med reducerad 

månadsavgift. 

 

Avseende punkt 3 ska den reducering av månadsavgiften ske i enlighet med det restvärde 

som återstår efter trettiosex (36) månader.  

3 LEVERANTÖRER PÅ RAMAVTALET 

Anbud kunde lämnas för fyra (4) olika geografiska områden inom varje helhetslösning. 

 

Zon 1 – Syd- och sydvästra Sverige  

Zon 2 – Mellan- och sydöstra Sverige 

Zon 3 – Nedre Norrland 

Zon 4 – Övre Norrland 
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Tre (3) leverantörer per helhetslösning och zon har antagits och har rangordnats enligt 

nedan.  

 

Helhetslösning 1 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 

2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 

3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 

Helhetslösning 2 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 

2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 

3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 

Helhetslösning 3 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 

2. MacSupport AB 2. MacSupport AB 2. MacSupport AB 2. MacSupport AB 

3. Linfre Education AB 3. Linfre Education AB 3. Linfre Education AB 3. Linfre Education AB 

Helhetslösning 4 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 

2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 

3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 

Helhetslösning 5 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 

2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 

3. Atea Sverige AB 3. LAN Assistans Sweden 
AB 

3. Atea Sverige AB 3. Atea Sverige AB 

Helhetslösning 6 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 1. Caperio AB 

2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 2. Linfre Education AB 

3. Macsupport AB 3. Macsupport AB 3. Macsupport AB 3. Macsupport AB 

 

4 AVROPSFÖRFARANDE 

4.1 AVROP MED RANGORDNING  

Myndigheten väljer den helhetslösning som motsvarar deras behov och gör sedan avrop 

enligt fastställd rangordning per helhetslösning och zon, dvs. Myndigheten vänder sig till 

den leverantör som rankas som nr 1 inom den specifika helhetslösning som efterfrågas och 

inom det geografiska område som Myndigheten tillhör, se bilaga Zonindelning Län 

Upphandlande myndigheter Elevdatorer & Surfplattor 2012 
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I det fall Ramavtalsleverantören inte kan leverera inom i avropsförfrågan angiven 

leveranstid ska Leverantör nr 2 i rangordningen tillfrågas o s v. 

 

Myndigheten får skriftligen samråda med leverantören och vid behov uppmana 

leverantören att komplettera sitt anbud avseende innehållet i den kompletta tjänsten samt 

hård- och mjukvara. Avropet regleras därefter genom att skriftligt Kontrakt upprättas 

mellan leverantören och Myndigheten.  

 

Observera att fastställda villkor i Ramavtalet inte kan omförhandlas och inte heller kan 

krav som ställts i Ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren 

preciseras och kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i 

Ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna 

fullgöra ett enskilt Kontrakt. 

 

Myndigheten kan ställa förfrågan till flera leverantörer i rangordningen samtidigt. Om 

Myndigheten endast tillfrågar leverantör som är nummer ett i rangordning och denne inte 

kan leverera ska nästa leverantör i rangordningen tillfrågas. Myndigheten får inte ändra 

förutsättningarna i avropsförfrågan när denne går vidare till leverantör nummer två. 

 

5 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL 

5.1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OCH ADMINISTRATIVA KRAV 

Avropsförfrågan bör innehålla administrativa krav och grundläggande uppgifter för 

avropsförfarandet. 

 

Av avropsförfrågan ska minst framgå: 

 

 Tidpunkt för leverans 

 Vilken/vilka helhetslösningar som efterfrågas 

 Vilka tjänster utöver de som ingår som efterfrågas 

 Adress och kontaktperson hos Myndigheten 

 Dag då avropssvar senast ska vara Myndigheten tillhanda 

 

För att underlätta för Myndigheten har SKI tagit fram en mall för Avropsförfrågan, se 

bilaga 1, i vilken Ramavtalsleverantörerna också direkt kan fylla i sina svar.  

5.2 SPECIFIKATION AV PRODUKTER/TJÄNSTER 

I avropsförfrågan anges vilka vilken/vilka helhetslösningar som efterfrågas och vilka 

tjänster som ska ingå. Observera att de tekniska krav på hårdvaran på flera punkter är 

angivna som minimikrav och att krav överstigande miniminivåer därmed kan ställas. 

 

Myndigheten kontrollerar att offererade produkter uppfyller kraven för varje 

helhetslösning. 
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5.3 LEVERANSTID 

Avrop från Myndigheten ska omgående bekräftas från Ramavtalsleverantören.  

 

Leveranstiden beräknas från Myndighetens beställningsdatum. Vid beställningar från 25 

datorer/surfplattor och under ska leverans ske inom tio (10) dagar. 

 

Leverans ska ske fritt levererat till den adress eller de adresser som angetts i avropet. 

 

Allt emballage ska omhändertas av ramavtalsleverantören. 

 

Vid leveransförsening är Myndigheten berättigad till vite med ett belopp motsvarande en 

halv (0,5) procent av den sammanlagda avtalade kontraktssumman för varje påbörjad 

förseningsvecka. 

5.4 PRIS 

Lämnade priser ska överensstämma med priser i respektive leverantörs Ramavtal. 

Ramavtalsleverantören ska i samband med avrop erbjuda den senaste modellen inom 

motsvarande prissegment. 

 

Lämnade priser är fasta under det första avtalsåret som påbörjades 2013-12-20. Priser kan 

härefter på begäran från ramavtalsleverantör justeras enligt valutajusteringsklausul i 

ramavtalet. Nya priser gäller i minst 12 månader. 

5.5 AVROPSSVAR 

Svarstiden vid avrop bör vara cirka 10 dagar. Ramavtalsleverantören ska lämna svar vid 

varje avrop. Om Ramavtalsleverantören inte kan leverera vid avropstillfället ska orsak till 

detta meddelas Myndigheten. 

Avropssvaren ska vara skriftliga och inkomma till adress angiven i Avropsförfrågan innan 

tidsfristen löpt ut.  

 

 

5.6 ÖVRIGT 

Ramavtalsleverantören bör efter önskemål från Myndigheten bifoga ett förslag på avtal 

mellan elev och skola om hantering av utrustningen. 

 

Myndigheten bör säkerställa att det föreslagna avtalet uppfyller Skolinspektionens krav 

och eventuella rekommendationer. 


