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Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Kravspecifikation - Elektrisk roterbar provtagningsstol 
(delområde 1)

2.1 Information
Samtliga frågor ska besvaras i denna del nedanför.

Produktspecifika krav anges i Bilaga Elektrisk roterbar provtagningsstol KRAV och PRIS.  
Anbudsgivaren ska besvara samtliga frågor i den bilagan, dvs de gula fälten och enligt 
instruktionerna.

Produkten har ett positionsnummer. En och samma produkt kan inte offereras på flera delområde i 
denna upphandling.

Den efterfrågade produkten ska kunna erbjudas av Anbudsgivaren, enligt info i bilagan, under 
avtalsperioden med, som minimum, samma specificerade funktioner och krav.

2.2 Produktkatalog/produktinformation
Produktinformation, i form av tex en produktkatalog, PDF eller annat dokument ska laddas upp.

Bild på produkten samt information om mått, funktioner, material, evt. tillgängliga tillbehör ska finnas i 
denna information som minimum.

Hänvisning till hemsidor accepteras inte.

Information ska vara på svenska. Enstaka fackuttryck accepteras på engelska.
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Produktkatalog position 1 (elektrisk roterbar provtagningsstol):
Bifogad fil

Kravspecifikati...

2.3 Rengörings-och desinfektionsmedel
Utrustning ska tåla de rengöringsmedel som Beställaren använder och har upphandlat. Dessa är 
specificerade i Bilaga Rengörings-och desinfektionsmedel.

Anbudsgivaren ska fylla i Bilaga Rengörings-och desinfektionsmedel för detta delområdes produkter 
och tillbehör.

Ifylld Bilaga Rengörings-och desinfektionsmedel bifogas:
Bifogad fil

Kravspecifikati...

2.4 Anbudsgivarens priser
Anbudsgivaren ska fylla i Bilaga Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS under fliken 
PRIS. Observera att samtliga efterfrågade produkter/positioner och evt. obligatoriska tillbehör ska 
prissättas. Om pris utelämnas på någon post räknas det priset som 0 kr.

Pris för positioner som ej är obligatoriska att offerera eller frivilliga tillbehör ska offereras i en 
marknadsmässig nivå.

 

2.5 Bilaga Elektrisk roterbar provtagningsstol KRAV och PRIS
Anbudsgivaren laddar upp bilaga efter ifyllnad.

Anbudsgivaren laddar upp bilaga efter ifyllnad.
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Kravspecifikati...
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