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Anbudsbegäran 
Malax Kommun kommer att köpa datorer, skärmar och skrivare för ungefär 60000-80000€ årligen och upphandlar 

därför en produktkatalog för 2020 med ett optionsår för 2021. Produktkatalogen som innehåller de produkter vi 

efterfrågar, kan vi fritt göra inköp från under året. Största delen av inköpen är datorer. 

Idag är miljön baserad till 100% på utrustning från HP. För att befintliga datorinstallationspaket, uppgjorda manualer, 

tillbehör (t.ex. dockningsstationer), rutiner vid garantiservice, samt support från IT-personalen ska fortlöpa 

problemfritt önskar vi fortsätta med HP.  

Vi har valt att standardisera till ett fåtal datormodeller där samtliga har en ’NextBusinessDay’ onsite garanti på 4 år. 

Upphandlingen baseras på ett antal basmodeller (som listas i denna upphandling på sida 2-3), bland vilka vi kommer 

att köpa normalt. Ifall vår verksamhet har speciella behov av viss hårdvara måste basmodellerna dock gå att ändra, 

t.ex. byta storleken på arbetsminnet, val av en annan processor eller byta till annan hårddisk. För varje basmodell, 

under ”Alternativ” listar vi det som är krav på att ska gå att välja. Era priser ska ni dock ge för bas-konfigurationen 

endast, så att anbuden är möjliga att jämföra. 

För att minimera service och supportarbete förutsätter vi att datorerna är av aktuell modell hos tillverkaren. 

Rekonditionerade datorer beaktas inte. 

Operativsystemet i basmodellerna ska vara Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Nordic eller svenska. 

Vi önskar helst göra våra beställningar via en webbshop där priserna skall överensstämma med ert anbud. 

Beställning via e-post kan även accepteras, så länge snabb respons ges och att orderbekräftelser kan skickas via e-

post.  

Vi vill också få utsett en kontaktperson som känner till vårt avtal och som vi kan hålla direktkontakt med under hela 

avtalsperioden. Detta så att vi inte behöver ringa kundtjänst och prata med olika personer varje gång.  

Fraktkostnaderna ska vara inkluderade i produktpriserna, så att ingen skild fraktkostnad tillkommer vid beställning. 

Detta oavsett i hur många delar inköpen delas upp. Det ska även vara möjligt att kunna få delleveranser, ifall någon 

specifik produkt i en beställning inte finns på lager. 

För att kunna utnyttja optionsåret skall vi senast i slutet av november få en uppdaterad produktkatalog med 

ersättande produkter och pris. Beslut om optionsår meddelas under december. 

Vi kommer att bedöma offerterna enligt flera kriterier. Utöver priset finns kraven om att vi får en utsedd 

kontaktperson och att vi får en prislista innehållande konfigurationsalternativen och prisförändringen dessa medför, 

för samtliga basmodeller. Minimunkraven på alternativen finns listade under varje datormodell.  

Bedömningen görs genom att kraven ovan uppfylls samt att grundpriset för samtliga datormodeller multipliceras 

med tio (10) och summeras med grundpriset för skärm och skrivare, summan divideras med sju (7). Viktningstabell 

finns på sida 3.  Anbudet med det lägsta talet vinner. 

Anbudsgivaren skall också bifoga giltiga intyg som efterfrågas i denna upphandling (finns på sida 3). 

Om det sker modellbyten hos HP under avtalets gång, förbehåller vi oss rätten att fortsätta vårt avtal, men då med 

ersättande produkter i de angivna serierna. Om kostnaden för ersättande produkter är avsevärt högre, har Malax 

Kommun rätten att avbryta avtalet för dessa produkter. 

Vi förbehåller oss rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud. 
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BASMODELLER 
HP ProDesk 600 G5 SFF 

Processor: Intel Core i3 9100-serien 

Arbetsminne: 8 GB  

Lagring: 256 GB SSD 

Tillbehör: HP Optisk USB mus, HP USB tangentbord med kortläsare 

 Alternativ: Hårddisk, minne, processor, operativsystem 

HP ProDesk 600 G5 MT 

 Processor: Intel Core i3 9100-serien 

 Arbetsminne: 8 GB  

 Lagring: 256 GB SSD 

Tillbehör: HP Optisk USB mus, HP USB tangentbord med kortläsare 

 Alternativ: Hårddisk, minne, processor, operativsystem 

HP Elitebook 830 G6 (13.3”) 

 Processor: Intel Core i5 8200-serien 

 Arbetsminne: 8 GB  

 Lagring: 256 GB SSD 

 Skärm: FHD AG LED 

Kortläsare 

 Alternativ: Hårddisk, minne, processor, skärm, 4G, dockningsstation, operativsystem 

 Övriga krav: Tillåter laddning via USB-C kontakt utöver vanlig nätadapter 

HP Elitebook 840 G6 (14”) 

 Processor: Intel Core i5 8200-serien 

 Arbetsminne: 8 GB 

 Lagring: 256 GB SSD 

 Skärm: FHD AG LED 

 Kortläsare 

 Alternativ: Hårddisk, minne, processor, skärm, 4G, dockningsstation, operativsystem 

Övriga krav: Tillåter laddning via USB-C kontakt utöver vanlig nätadapter 

HP Probook 430 G6 (13,3”) 

 Processor: Intel Core i3 8100-serien 

 Arbetsminne: 8 GB 

 Lagring: 256 GB SSD 

 Skärm: LED HD 

 Alternativ: Hårddisk, minne, processor, skärm, dockningsstation, operativsystem 

HP EliteDisplay E233 IPS LED 23” 

 Anslutningar: DP/HDMI/VGA/USB 

HP LaserJet Pro M404DN A4 

 Anslutningar: USB/LAN 
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VIKTNINGSTABELL 
 Modell Grundpris Multiplikation Summa 

1 HP ProDesk 600 G5 SFF  10  

2 HP ProDesk 600 G5 MT  10  

3 HP Elitebook 830 G6 (13.3”)  10  

4 HP Elitebook 840 G6 (14”)  10  

5 HP Probook 430 G6 (13,3”)  10  

6 HP EliteDisplay E233 23”  1  

7 HP LaserJet Pro M404DN A4  1  

Summan av samtliga modeller adderas och divideras med sju (7) för att få ett jämförelsetal.  Anbudet med det lägsta 

talet vinner. 

INTYG 
Anbudsgivaren ska bifoga följande intyg 

 Utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret 

(Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma företagssystem). 

 Handelsregisterutdrag. 

 Högst två månader gammalt skatteintyg. 

 Högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att pensionspremierna är betalda. 

 Ansvarsförsäkring. 

 Utredning över ordnande av företagshälsovården. 

Anbudet märks med FO-nummer. 

Intygen får inte vara äldre än 2 månader. 

OPTIONSÅR 
Uppdaterad produktkatalog med ersättande produkter måste lämnas in senast 30.11.2020. 

Beslut om optionsåret meddelas senast 18.12.2020. 

Den uppdaterade produktkatalogen sänds via e-post till IT-Systemansvarig Benny Revahl (benny.revahl@malax.fi).

OFFERT 
Anbud måste lämnas in senast 17.1.2020 kl.14.00. 

Offerten sänds via e-post till IT-Systemansvarig Benny Revahl (benny.revahl@malax.fi) som också svarar på 

eventuella frågor. 

Offertens giltighetstid: 90 dagar 


