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1 KLASSIFISERING
Produktene og tjenestene som er omfattet av denne anbudskonkurransen og som det ønskes
tilbud på er klassifisert i NS-EN ISO 9999: 2011
180903 Arbeidsstoler
180906 Ståstoler
180909 Coxitstoler
180921 Spesielle sittemøbler, herunder stoler og seter til barn
180303 Arbeidsbord
243612 Trillebord
180991 Tilbehør og reservedeler til arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler
180993 Tilbehør og reservedeler til spesielle sittemøbler, stoler og seter til barn
180390 Tilbehør og reservedeler til bord
243690 Tilbehør og reservedeler til trillebord
Det presiseres at anbudet ikke omfatter sittesekker.

2 SPESIFISERING AV ANBUDSKONKURRANSEN
Anbudskonkurransen er inndelt i poster for på best mulig måte å dekke behovet til de aktuelle
brukergruppene, sikre sammenlignbare produkter og bidra til oppnåelse av ønsket
sortimentsbredde. Under hver post er brukerbehov og bruksområde beskrevet, samt ytterligere
detaljer om den aktuelle posten. Alle poster er selvstendige konkurranser.
Det varierer fra post til post om det er et enkeltprodukt eller en produktserie som etterspørres.
Det samme gjelder for hvilken form for avtale som er gjeldende for hver post, idet det varierer
om det vil være én vinner eller om det vil bli inngått parallelle rammeavtaler. Opplysninger om
hva som etterspørres og hvilken form for avtale som skal inngås, er spesifisert under hver post.
Tilbyr man mer enn ett produkt eller mer enn én serie i samme post skal dette være forskjellige
produkter, se definisjon av hovedprodukt punkt 2.1. Det er ikke anledning til å bygge om et
hovedprodukt ved hjelp av tilbehør og tilby dette under et annet navn/artikkelnummer, som om
det var et nytt hovedprodukt, i den samme posten.
Det skal ikke tilbys tilbehør til et hovedprodukt i en post som fører til at produktet i denne posten
blir lik hovedprodukt etterspurt i en annen post. Slikt tilbehør vil eventuelt bli strøket fra
tilbehørslisten før kontraktsinngåelse.
Hovedprodukter det gis tilbud på skal være komplette og klare til bruk.
Det er en forutsetning at Leverandøren kan levere produkter og tjenester til brukere i alle landets
19 fylker.

2.1 Definisjoner
Definisjoner av begreper benyttet i konkurransegrunnlaget er beskrevet nedenfor:

___/___
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Hovedprodukt:
Tilbehør:

Reservedel:

Produktserie:

Egenvekt:
Innstilling:
Regulering:
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Et komplett produkt som består av komponenter og funksjoner som
er beskrevet i pkt. 4 Poster.
Del som endrer hovedproduktets funksjon og/eller egenskaper.
Tilbehøret kan monteres i tillegg til eller i stedet for del i
grunnmodellen.
Del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en
utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. De
delene tilbehøret består av, er også reservedeler.
En produktserie er definert som det samme produktet i ulike
størrelser, dersom ikke annet er spesifisert i den enkelte post.
Produkter med ulike utforminger som er direkte avledet av
størrelsesforskjellene i produktserien, anses å være samme produkt
og kan inngå i samme produktserie.
Innen samme produktserie aksepteres det ulik
utforming/forsterkning, såframt elementene som inngår i
evalueringen ellers er hovedsakelig like.
Vekten på produktet, slik det er konfigurert i tilbudet.
Å gjøre hovedproduktet klar til den enkelte bruker ved hjelp av
produktets iboende muligheter.
Endring av posisjon/innstilling uten bruk av verktøy, men ved hjelp
av spaker, ratt, betjeningshåndtak/-boks eller lignende

Justering:

Endring av posisjon/innstilling som krever bruk av verktøy

Tilpasning:

Endring på hovedproduktet ved bruk av tilbehør som inngår i denne
Avtalen.
En funksjon hvor hele sitteenheten (sete, rygg og ev. fotbrett)
vinkles sammen.
Brems som utløses av én betjeningshendel som låser 2 eller flere
hjul, eller på annen måte sikrer at stolen står stille på alle innendørs
underlag.
Når brukers behov for hjelpemiddelet opphører skal det leveres inn
til hjelpemiddelsentralen for å klargjøres til å kunne brukes på nytt
av en annen bruker.
Å dele opp hjelpemiddelet i deler som kan kildesorteres, for
eksempel som metall, plast, batteri, elektriske komponenter o.l.

Tilt:
Sentralbrems:

Gjenbruk:

Resirkulere:
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3 PRODUKT- OG DOKUMENTASJONSKRAV
I dette kapitlet er det beskrevet flere krav til produktene som skal tilbys i denne konkurransen.
Det kreves at produktene er prøvet i henhold til og oppfyller de aktuelle produktkravene.

___/___
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3.1 Samsvarserklæring
3.1.1 Samsvarserklæring postene 1-22:
Krav
Hver arbeidsstol, ståstol og coxitstol det gis
tilbud på skal være samsvarsvurdert og CEmerket i henhold til: 93/42/EØF – Direktiv om
medisinsk utstyr.

Dokumentasjonskrav
Samsvarserklæring på engelsk eller et
skandinavisk språk for hver arbeidsstol, ståstol
og coxitstol skal legges ved under eget
skilleark i tilbudet.
Produkter fra samme produsent kan
spesifiseres på samme erklæring.
Samsvarserklæringen skal være datert og
signert.

3.1.2 Samsvarserklæring postene 23-35:
Krav
Hvert spesielle sittemøbel, arbeidsbord og
trillebord det gis tilbud på skal være
samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til:
93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr,
eller andre relevante EU-direktiv.

Dokumentasjonskrav
Samsvarserklæring på engelsk eller et
skandinavisk språk for hvert spesielle
sittemøbel, arbeidsbord og trillebord skal
legges ved under eget skilleark i tilbudet.
Produkter fra samme produsent kan
spesifiseres på samme erklæring.
Samsvarserklæringen skal være datert og
signert.

3.2 Produktstandard for postene 1-22: arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler
Krav
Arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler som
tilbys i postene 1-22 skal være prøvet og
oppfylle alle aktuelle krav i: NS-EN 1335:
Kontormøbler – Kontorarbeidsstol, eller
nyere, eller tilsvarende.

Dokumentasjonskrav
Oppsummering av prøvningsrapportene legges
ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I
Betingelser for konkurransen pkt. 3.2 Se også pkt.
3.8 Krav til prøvningsdokumentasjon.

Standarden inneholder tre deler:
NS-EN 1335-1:2000: Mål - Bestemmelse
av mål, eller nyere, eller tilsvarende.
NS-EN 1335-2:2009: Sikkerhetskrav, eller
nyere, eller tilsvarende.

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
Anbudsnr. 15-5788

Konkurransegrunnlag Del II Bilag 1
Behov- og kravspesifikasjon Rammeavtale 16/xxxx for kjøp av
arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler,
tilbehør, reservedeler og tjenester

Versjon:
Side:

2
7 av 65

NS-EN 1335-3: 2009: Sikkerhetsprøving,
eller nyere, eller tilsvarende.
Merknad:
Når det gjelder NS-EN 1335 er den utarbeidet for kontorstoler og oppdragsgiver er kjent med at
kontorstoler skal ha et femvinget understell. De fleste arbeidsstoler for funksjonshemmede har
et firevinget understell. Målene og utformingen på understellet vil derfor avvike noe fra NS-EN
1335-1. Det samme gjelder mål på seter og rygger til barn eller brukere med høy brukervekt.
Dette vil bli godtatt dersom produktene ellers oppfyller de aktuelle sikkerhetskravene.
Stoler for aktiv sittestilling (post 22) prøves etter de delene som er relevante for produktet.

3.3 Generelle krav for tekniske hjelpemidler, postene 23-35
Krav
Spesielle sittemøbeler, arbeidsbord og
trillebord som tilbys i postene 23-35 skal være
prøvet og oppfylle kravene i:
NS-EN 12182:2012 ”Tekniske hjelpemidler
for funksjonshemmede - Generelle krav og
prøvingsmetoder”, eller nyere, eller
tilsvarende.

Dokumentasjonskrav
Bekreftelse på engelsk eller et skandinavisk
språk for hvert spesielle sittemøbel,
arbeidsbord og trillebord skal vedlegges
tilbudene. Produkter fra samme produsent kan
spesifiseres på samme dokument. Bekreftelsen
skal være datert og signert.
Bekreftelsen skal framkomme av
samsvarserklæringen, eller legges ved under
eget skilleark i tilbudet.

3.4 Antennelighet, postene 1-29
Krav
Arbeidsstoler, ståstoler, coxitstoler og
spesielle sittemøbler som tilbys i postene 129 skal være prøvet og oppfylle kravene i:
NS-EN 1021-1:2014 ”Møbler - vurdering av
antennelighet for stoppede møbler – Del 1:
Antennelighetskilde: Ulmende sigarett ”,
eller nyere, eller tilsvarende.

Dokumentasjonskrav
Oppsummering av prøvningsrapportene legges
ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I
Betingelser for konkurransen pkt. 3.2. Se også
pkt. 3.8 Krav til prøvningsdokumentasjon.

NS-EN 1021-2:2014 ”Møbler - vurdering av
antennelighet for stoppede møbler – Del 2:
Antennelighetskilde: Tilsvarende
fyrstikkflamme, eller nyere, eller tilsvarende.

___/___
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3.5 Elektrisk sikkerhet, postene 5-10, 15, 19-21, 24 og 32-34
Krav
Arbeidsstoler, coxitstoler, spesielle sittemøbler
og arbeidsbord med elektrisk
tilkobling/drivkilde som er samsvarerklært
etter 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk
utstyr skal være prøvet etter og tilfredsstille
kravene i henhold til NEK-EN 60601-1:2006
Elektromedisinsk utstyr – Del I Generelle
krav, eller nyere, eller tilsvarende.
Dersom produktene i 180303 Arbeidsbord er
satt på markedet og er samsvarserklært og CEmerket etter andre EU-direktiv enn 93/42/EØF
skal de oppfylle kravene til elektrisk sikkerhet
som følger av direktivet de er samsvarserklært
etter.

Dokumentasjonskrav
Oppsummering av prøvningsrapportene legges
ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I
Betingelser for konkurransen pkt. 3.2. Se også
pkt. 3.8 Krav til prøvningsdokumentasjon.
NAV vil godta prøving for elektrisk sikkerhet
utført på komponentnivå. I slike tilfeller må
alle de elektriske komponentene produktet
består av være prøvet. Det skal legges ved et
eget dokument som bekrefter at komponentene
som er prøvet blir benyttet i det aktuelle
hovedproduktet. Bekreftelsen kan utformes av
leverandør/produsent. Dersom komponentene
som er testet blir benyttet i flere
hovedprodukter kan dette bekreftes i samme
dokument.

3.6 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), postene 5-10, 15, 19-21, 24 og
32-34
Krav
Arbeidsstoler, coxitstoler, spesielle sittemøbler
og arbeidsbord med elektrisk
tilkobling/drivkilde som er samsvarerklært
etter 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk
utstyr skal være prøvet etter og tilfredsstille
kravene i henhold til NEK-EN 60601-1-2:
2007 Elektromedisinsk utstyr – Del I-2
Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og
nødvendig ytelse, Elektromagnetisk
kompatibilitet, eller nyere, eller tilsvarende.
Dersom produktene i 180303 Arbeidsbord er
satt på markedet og er samsvarserklært og CEmerket etter andre EU-direktiv enn 93/42/EØF
skal de oppfylle kravene til elektromagnetisk
kompatibilitet som følger av direktivet de er
samsvarserklært etter.

Dokumentasjonskrav
Oppsummering av prøvningsrapportene legges
ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I
Betingelser for konkurransen pkt. 3.2. Se også
pkt.3.8 Krav til prøvningsdokumentasjon.
NAV vil godta prøving for elektromagnetisk
kompatibilitet utført på komponentnivå. I slike
tilfeller må alle de elektriske komponentene
produktet består av være prøvet. Det skal
legges ved et eget dokument som bekrefter at
komponentene som er prøvet blir benyttet i det
aktuelle hovedproduktet. Bekreftelsen kan
utformes av leverandør/produsent. Dersom
komponentene som er testet blir benyttet i
flere hovedprodukter kan dette bekreftes i
samme dokument.

3.7 Dokumentasjonskrav tildelingskriteriet «Miljø» - postene 30-35
I postene 30-35 vil miljø vektlegges med 20 % ved tildelingen etter en skjønnsmessig vurdering
av underkriteriene til tildelingskriteriet «Miljø» i den aktuelle postens felt F), jfr. Del 1
Betingelser for konkurransen pkt. 5.2.3.
___/___
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Aktuelle underkriterier til Miljø er beskrevet i punktene under.
3.7.1 Graden av gjenvunnet metall i de tilbudte produktene – post 30-35
Som dokumentasjon aksepteres:
 Deklarasjon fra smelteverket der det fremgår graden av gjenvunnet metall for det aktuelle
produktet. Alternativt kan smelteverket som leverer aluminium/metall oppgi andelen
gjenvunnet metall på årsbasis.
og
 Egenerklæring fra produsenten av arbeids-/trillebordet der det fremgår at metallet som
det refereres til i deklarasjonen fra smelteverket er det samme metallet som er brukt i
fremstilling av det aktuelle produktet.
3.7.2 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme –
post 30-34
Oppdragsgiver har behov for produkter egnet for gjenbruk og bordplaten er erfaringsmessig den
delen av arbeidsbordet som er mest utsett for skader som følge av kalde væsker og tørr varme.
Bordplatene skal brukes på ulike arenaer og aktuell kravkategori vil være «bordplater til offentlig
miljø/kontraktsmarkedet». NAV vil eksempelvis akseptere DS/INF 132:2002 og
Kravkategoriene i Håndbok for Møbelfakta som kravstandard til NS-EN 12720:2009+A1:2013
og NS-EN 12722:2009.
Som dokumentasjon aksepteres:
-oppsummering av prøvningsrapportene på at bordplaten er prøvet etter og tilfredsstiller aktuelle
krav i NS-EN 12720:2009+A1: 2013 Møbler- Vurdering av overflaters motstand mot kalde
væsker, eller nyere, eller tilsvarende, og NS-EN 12722:2009 Møbler - Vurdering av overflaters
motstand mot tørr varme, eller nyere, eller tilsvarende, som legges ved under eget skilleark i
tilbudet. Prøvingen av standardene skal være utført av prøvingslaboratorier som er akkreditert
etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005 (Generelle krav til prøvnings- og
kalibreringslaboratoriers kompetanse) eller nyere, eller tilsvarende.
3.7.3 Kildesortering uten bruk av spesialverktøy – post 35
Prosentandel av trillebordets totalvekt som kan separeres for kildesortering uten bruk av
spesialverktøy.
Som dokumentasjon aksepteres:
-beskrivelse/demonteringsanvisning og angivelse av grad av separerbarhet basert på produktets
totalvekt. Prosentandel som kan separeres for kildesortering uten bruk av spesialverktøy fylles
inn i aktuell kolonne i Bilag 2 Produkt- og prisskjema.

3.8 Krav til prøvingsdokumentasjon
Følgende krav stilles til prøvingsdokumentasjon i punktene 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7.2
- Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilket produkt som er prøvet.
- Det skal komme fram i en egen oppsummering fra prøvingslaboratoriene at produktene
oppfyller alle aktuelle krav i standardene.

___/___
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Det skal framgå dersom krav ikke er oppfylt.
Prøvningsrapportene skal ikke legges ved i sin helhet, men oppdragsgiver kan etterspørre
hele rapporten og det vil da være kort svarfrist.
All dokumentasjon fra prøvingslaboratoriene skal være på engelsk, eller et skandinavisk
språk.
Dokumentene skal være datert før tilbudsfristen og signert av prøvingsansvarlig.
Dersom det refereres til andre standarder enn de etterspurte, skal det dokumenteres at de
benyttede standardene tilsvarer de etterspurte eller er bedre enn disse.

Eventuell tilleggsdokumentasjon vedlegges under samme skilleark som
prøvingsdokumentasjonen.
3.8.1 Prøvingslaboratorier
Prøvingen av standardene angitt i punktene 3.2, 3.4, 3.5 og 3.6, skal være utført av
prøvingslaboratorier som er akkreditert etter:
 de etterspurte standardene angitt i punktene
Dette kan gjøres for eksempel ved dokumentasjon fra fra nasjonal akkrediteringsmyndighet,
eller ved at det tydelig framkommer av prøvingsdokumentasjonen, for eksempel gjennom et
akkrediteringssymbol.

3.9 Krav til rengjøring
Produktene* skal enten kunne:
1. vaskes med vann (i vaskemaskin eller med høytrykksspyler) på ≥ 85 º i minimum 3
minutter
eller:
2. desinfiseres kjemisk med et godkjent desinfeksjonsmiddel. Oversikt over godkjente
desinfeksjonsmidler finnes på http://www.legemiddelverket.no.
*Stoppede detaljer som rygg- og setepute er fritatt for dette kravet, men må kunne vaskes på
normal måte for stoppende detaljer som for eksempel ved skumvask eller ved kjemisk rensing.
Egnet rengjøringsmetode for de stoppede detaljene skal fremkomme i produktets bruksanvisning.
3.9.1 Rengjøring av løse trekk
Følgende krav til rengjøring må oppfylles for produkter med løse trekk:
 Trekkene skal kunne vaskes i maskin ved minimum 40C.
 Trekkene skal ved levering være merket med type materiale og vaskeanvisning.

3.10 Krav til tilbehør og reservedeler
Tilbudet skal omfatte alt aktuelt tilbehør og alle reservedeler til de hovedproduktene det gis
tilbud på.

___/___
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For tilbehør og reservedeler skal det oppgis til hvilke(t) produkt/produkter
tilbehør(et)/reservedelene kan benyttes.
Når samme tilbehør og reservedel kan benyttes til forskjellige hovedprodukter, skal det ha
samme artikkelnummer og pris hos Leverandøren.
Priser på tilbehør og reservedeler skal, så langt det er mulig, oppgis i stk, ikke i sett eller par.
Alle delene som et hovedprodukt består av skal tilbys som reservedeler.
Reservedeler skal tilbys på det nivået det er hensiktsmessig å skifte dem ut på. Alle
artikkelnummer som fremkommer av sprengskissen bør tilbys som reservedeler.
Når tilbehøret består av én del, skal ikke samme del tilbys både som tilbehør og reservedel, kun
som tilbehør. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, skal
disse tilbys som reservedeler.
Tilbud på tilbehør gis i Bilag 2, Produkt- og prisskjema skilleark: Tilbehør.
Tilbud på reservedeler gis i Bilag 2, Produkt- og prisskjema skilleark: Reservedeler.

4 POSTER
Produktene det ønskes tilbud på er delt inn i følgende poster fra 1 til 35.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arbeidsstol med manuelt seteløft
Arbeidsstol med manuelt seteløft og seterotasjon
Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte
Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte
Arbeidsstol med elektrisk seteløft
Arbeidsstol med elektrisk seteløft og seterotasjon
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, høy brukervekt
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy brukervekt
Ståstol med manuelt seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems
Ståstol med manuelt seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems
Ståstol med manuelt seteløft, bryststøtte og seterotasjon
Coxitstol med manuelt seteløft
Coxitstol med elektrisk seteløft
Arbeidsstol med manuelt seteløft, barn
Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn

Voksne med høy
brukervekt

Beskrivelse

Voksne

Post

Barn/små voksne

Brukergrupper

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte, barn
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, barn
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn
Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte, barn
Arbeidsstol med manuelt seteløft for aktiv sittestilling, barn
Arbeidsstol med ledsagerstyrt manuelt seteløft, aktiv sittestilling, barn
Arbeidsstol med ledsagerstyrt elektrisk seteløft, aktiv sittestilling, barn
Bakovertiltet gulvsete, barn
Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn
Stol for posisjonering og stabilisering, barn
Stol for aktivitet ved lave bord, barn
Stol for aktivitet ved spisebord, barn
Arbeidsbord med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
Arbeidsbord med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate
Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering, hel fast bordplate
Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering, hel vinkelregulerbar bordplate
Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering, delt vinkelregulerbar bordplate
Trillebord
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x
x
x
x
x
x

Brukere har individuelle behov, men samtidig er det mulig å gruppere brukerne og deres behov
på et overordnet nivå. En slik gruppering ligger til grunn for inndelingen av postene.
Postene er bygget opp på følgende måte:
 Felt A gir en overordnet beskrivelse av brukerne med fokus på funksjonsnivå og aktuelt
bruksområde for hjelpemiddelet.
 Felt B beskriver brukers behov i forhold til produktets egenskaper. Ingen behov i felt B er
å anse som et krav. Tallbenevnelsen er kun nummerering og ikke en rangering av
brukerbehovene.
 Felt C beskriver krav til produktet og eventuelle krav til tilbehør.
 Felt D beskriver «Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse», som er
gjeldende for den aktuelle posten. Øvrig informasjon om tildelingskriteriene følger av
konkurransegrunnlagets Del I punkt 5.
 Felt E beskriver hvilke elementer som inngår i «Tildelingskriteriet: Totalkostnad».
 Felt F beskriver hvilke elementer som inngår i «Tildelingskriteriet: Miljø».
Formuleringen «brukerne har behov for» jf. pkt. B, omfatter hva bruker selv har behov for, og
hva brukers hjelpere og NAV Hjelpemiddelsentral har behov for.
Alle etterspurte opplysninger om produktene fylles inn i Bilag 2 Produkt- og prisskjema, i aktuell
arkfane.

4.1 Post 1: Arbeidsstol m/man seteløft
Post 1: Arbeidsstol med manuelt seteløft
Én vinner
Serie
1A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon

___/___
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sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
kan ha halvsidige lammelser
kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens
funksjoner

1B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
1C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) regulerbar setedybde
6) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
8) uten rotasjon
1D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
1E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Utprøving

___/___
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o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.2 Post 2: Arbeidsstol m/man seteløft og seterotasjon
Post 2: Arbeidsstol med manuelt seteløft og seterotasjon
Parallelle rammeavtaler
Serie
2A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- har behov for at det er enkelt å bruke stolens funksjoner
2B) Brukerne har behov for en arbeidsstol
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der setet kan roteres
5) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft, rotasjon og brems mens bruker sitter
i stolen
6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
8) som er enkel å klargjøre for gjenbruk
2C) Krav til hovedproduktet
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) låsbar seterotasjon
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) regulerbar setedybde
7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

___/___
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2D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
4) Enkelhet i forhold til å skifte slitedeler
2E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.3 Post 3: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte
Post 3: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte
Én vinner
Serie
3A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
3B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems, sittende i stolen

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
Anbudsnr. 15-5788

Konkurransegrunnlag Del II Bilag 1
Behov- og kravspesifikasjon Rammeavtale 16/xxxx for kjøp av
arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler,
tilbehør, reservedeler og tjenester

Versjon:
Side:

2
16 av 65

5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen
3C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte som kan reguleres i høyde, dybde og vinkel
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) setetilt
7) regulerbar setedybde
8) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
3D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
3E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

___/___
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4.4 Post 4: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg med int sidestøtte og
nakkestøtte
Post 4: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og
nakkestøtte
Én vinner
Serie
4A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- har mindre skjevstillinger og/eller muskelsvakhet i overkroppen
- kan ha halvsidige lammelser
4B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems mens bruker sitter i
stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
4C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) regulerbar setedybde
7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
4D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

___/___
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4E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.5 Post 5: Arbeidsstol m/el seteløft
Post 5: Arbeidsstol med elektrisk seteløft
Én vinner
Serie
5A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens
funksjoner
- kan ikke benytte manuelt seteløft
5B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
5C) Krav til hovedproduktet:

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
Anbudsnr. 15-5788

Konkurransegrunnlag Del II Bilag 1
Behov- og kravspesifikasjon Rammeavtale 16/xxxx for kjøp av
arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler,
tilbehør, reservedeler og tjenester

Versjon:
Side:

2
19 av 65

Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) regulerbar setedybde
6) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
8) uten rotasjon
*skal leveres med batteri og batterilader
5D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
4) Enkelhet i forhold til å skifte slitedeler
5E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.6 Post 6: Arbeidsstol m/el seteløft og seterotasjon
Post 6: Arbeidsstol med elektrisk seteløft og seterotasjon
Parallelle rammeavtaler
Serie
6A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
Anbudsnr. 15-5788
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har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
kan ha halvsidige lammelser
kan ikke betjene manuelt seteløft

6B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der setet kan roteres
5) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft, rotasjon og brems mens bruker sitter
i stolen
6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
6C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) låsbar seterotasjon
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) regulerbar setedybde
7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
6D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
6E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
___/___
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o
o
o
o
o

Ryggpute
Hjul
Lader (dersom laderen ikke er integrert)
Utprøving
Reparasjon
Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.7 Post 7: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte
Post 7: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte
Parallelle rammeavtaler
Serie
7A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg mens sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
- kan ikke betjene manuelt seteløft
7B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems sittende i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
7C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) setetilt
___/___
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7) regulerbar setedybde
8) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
7D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
7E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon
Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.8 Post 8: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg m int sidestøtte og
nakkestøtte
Post 8: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og
nakkestøtte
Én vinner
Serie
8A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
Anbudsnr. 15-5788

-
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arbeidsstasjoner
har mindre skjevstillinger og/eller muskelsvakhet i overkroppen
kan ha halvsidige lammelser

8B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, til, seteløft og brems mens bruker sitter i
stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
8C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) regulerbar setedybde
7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
8D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
8E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon
___/___
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o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.9 Post 9: Arbeidsstol m/el seteløft, høy brukervekt
Post 9: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, høy brukervekt
Parallell rammeavtale
Enkeltprodukt eller serie
9A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser og høy vekt
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ikke betjene manuelt seteløft
9B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
9C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:
1) høyde og vinkelregulerbar rygg
2) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
3) setebredde 50cm eller bredere
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) minimum tåler 180 kg brukervekt
*skal leveres med batteri og batterilader
9D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder

___/___
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2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
9E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.10 Post 10: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy
brvekt
Post 10: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy brukervekt
Parallelle rammeavtaler
Enkeltprodukt eller serie
10A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser og høy
brukervekt
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
- kan ikke betjene manuelt seteløft
10B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene tilt, seteløft og brems sittende i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
___/___
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10C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:
1) setebredde 50cm eller bredere
2) minimum tåler 180 kg brukervekt
3) høyde og vinkelregulerbar rygg
4) funksjonell nakkestøtte
5) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
6) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
7) setetilt
*skal leveres med batteri og batterilader
10D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
10E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.11 Post 11: Ståstol m/man seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems
Post 11: Ståstol med manuelt seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems
Én vinner
Enkeltprodukt eller serie

___/___
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11A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter på ståstolen i korte økter flere ganger pr dag
- forflytter seg gående mens de triller ståstolen mellom de ulike arbeidsstasjonene
11B)Brukerne har behov for en ståstol:
1) med sete som har god ergonomisk understøttelsesflate som gir god sittestilling i en
delvis stående sittestilling
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling og seteløft mens bruker sitter på stolen
5) med fri seterotasjon
6) som det er enkelt å kunne komme godt inntil arbeidsstasjonen i tilnærmet stående
stilling
7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner
11C) Krav til hovedproduktet:
Ståstol med manuelt seteløft og:
1) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
2) høyde- og vinkelregulerbar ryggpute
3) utskiftbare hjul
4) fri seterotasjon
5) belastningsbrems
11D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 35-45 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Ståstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Ståstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
4) Arbeidsstolens
5) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
6) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
11E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 55-65 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
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3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.12 Post 12: Ståstol m/man seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems
Post 12: Ståstol med manuelt seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems
Én vinner
Enkeltprodukt eller serie
12A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter på ståstolen i korte økter flere ganger pr. dag
- forflytter seg sittende i stolen eller gående mens de triller ståstolen mellom de
ulike arbeidsstasjonene
12B) Brukerne har behov for en ståstol:
1) med sete som har god ergonomisk understøttelsesflate som gir god sittestilling i en
delvis stående sittestilling
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seterotasjon og seteløft mens bruker sitter på
stolen
5) med låsbar seterotasjon
6) som det er enkelt å kunne komme godt inntil arbeidsstasjonen i tilnærmet stående
stilling
7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner
12C) Krav til hovedproduktet:
Ståstol med manuelt seteløft og:
1) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
2) høyde- og vinkelregulerbar ryggpute
3) utskiftbare hjul
4) låsbar seterotasjon
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
12D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 35-45 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Ståstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Ståstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
___/___
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inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
12E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 55-65 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.13 Post 13: Ståstol m/man seteløft, bryststøtte og seterotasjon
Post 13: Ståstol med manuelt seteløft, bryststøtte og seterotasjon
Én vinner
Enkeltprodukt eller serie
13A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter på ståstolen i korte økter flere ganger pr. dag forflytter seg sittende i stolen
eller gående mens de triller ståstolen mellom de ulike arbeidsstasjonene
13B) Brukerne har behov for en ståstol:
1) med sete som har god ergonomisk understøttelsesflate som gir god sittestilling i en
delvis stående sittestilling
2) som gir god støtte for brystpartiet
3) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling og seteløft mens bruker sitter på stolen
5) med fri seterotasjon
6) som det er enkelt å kunne komme godt inntil arbeidsstasjonen i tilnærmet stående
stilling
7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner
13C) Krav til hovedproduktet:
Ståstol med manuelt seteløft:
1) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
2) med høyde- og vinkelregulerbar ryggpute
3) med utskiftbare hjul
4) med fri seterotasjon
5) med belastningsbrems

___/___
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13D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 35-45 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Ståstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Ståstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
13E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 55-65 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler:
o Setepute
o Bryststøtte(pute)
o Ryggpute
o Hjul
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.14 Post 14: Coxitstol m/man seteløft
Post 14: Coxitstol med manuelt seteløft
Én vinner
Serie
14A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- har nedsatt bevegelighet i ett eller begge hofte- og/eller kneledd
14B) Brukerne behov for en coxitstol:
1) som er god å sitte i med åpen vinkel i hofte og eventuelt med rett kne
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
14C) Krav til hovedproduktet:

___/___
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Coxitstol med manuelt seteløft:
1) med regulerbar setevinkel
2) med høyde- og vinkelregulerbar rygg
3) med høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) med setepute med coxitklaffer* og regulerbar setedybde
6) med utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
* setet har delt forkant, der både høyre og venstre klaff kan vinkeljusteres individuelt
14D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Coxitstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Coxitstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
14E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.15 Post 15: Coxitstol m/el seteløft
Post 15: Coxitstol med elektrisk seteløft
Én vinner
Serie
15A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldere med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
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forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
har nedsatt bevegelighet i ett eller begge hofte- og/eller kneledd
kan ikke benytte manuelt seteløft

15B) Brukerne har behov for en coxitstol:
1) som er god å sitte i med åpen vinkel i hofte og eventuelt med rett kne
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
15C) Krav til hovedproduktet:
Coxitstol med elektrisk* seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) setepute med coxitklaffer** og regulerbar setedybde
6) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
** setet har delt forkant, der både høyre og venstre klaff kan vinkeljusteres individuelt
15D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Coxitstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Coxitstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
15E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon

___/___
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o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.16 Post 16: Arbeidsstol m/man seteløft, barn
Post 16: Arbeidsstol med manuelt seteløft, barn
Én vinner
Serie
16A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens
funksjoner
16B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
16C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) regulerbar setedybde
6) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
16D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
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begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
16E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.17 Post 17: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn
Post 17: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn
Én vinner
Serie
17A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen flere timer pr.dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
17B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems sittende i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
___/___
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6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen
17C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) setetilt
7) regulerbar setedybde
8) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
17D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
17E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.18 Post 18: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt og høy rygg med int sidestøtte
og nakkestøtte, barn
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Post 18: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og
nakkestøtte, barn
Én vinner
Serie
18A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- har mindre skjevstillinger og/eller muskelsvakhet i overkroppen
- kan ha halvsidige lammelser
18B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems mens bruker sitter i
stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen
18C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) regulerbar setedybde
7) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
18D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
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18E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.19 Post 19: Arbeidsstol m/el seteløft, barn
Post 19: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, barn
Én vinner
Serie
19A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens
funksjoner
- kan ikke benytte manuelt seteløft
19B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen

___/___
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19C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
5) regulerbar setedybde
6) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
19D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
19E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.20 Post 20: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn
Post 20: Arbeidsstol med el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn
Én vinner
Serie
20A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
___/___
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sitter i arbeidsstolen flere timer pr. dag
endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
kan ha halvsidige lammelser
med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
kan ikke betjene manuelt seteløft

20B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems sittende i stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen
20C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) setetilt
7) regulerbar setedybde
8) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
20D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
20E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
___/___
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o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.21 Post 21: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg m int sidestøtte og
nakkestøtte, barn
Post 21: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og
nakkestøtte, barn
Én vinner
Serie
21A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike
arbeidsstasjoner
- har muskelsvakhet i overkroppen
- kan ha halvsidige lammelser
21B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er god å sitte i
2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
3) der setehøyden kan reguleres
4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, til, seteløft og brems mens bruker sitter i
stolen
5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
21C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:
1) regulerbar setevinkel
2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
3) funksjonell nakkestøtte
4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
6) regulerbar setedybde
7) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna

___/___
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8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
*skal leveres med batteri og batterilader
21D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
21E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Nakkestøttepute
o Hjul
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.22 Post 22: Arbeidsstol m/man seteløft for aktiv sittestilling, barn
Post 22: Arbeidsstol med manuelt seteløft for aktiv sittestilling, barn
Én vinner
Enkeltprodukt
22A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i korte økter, ofte flere ganger pr. dag, og endrer høyden på stolen
ved ulike aktiviteter
- triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen

___/___
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22B) Brukerne har behov for en arbeidsstol
1) med sadelformet setepute som er gir en aktiv sittestilling
2) med ryggpute som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke
hindrer rotasjon i overkroppen
3) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
4) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
5) der bruker enkelt kan betjene seteløft mens bruker sitter i stolen
6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner
22C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt seteløft og:
1) sadelformet setepute som er gir en aktiv sittestilling
2) ryggpute
3) regulerbar setevinkel
4) brems
5) utskiftbare hjul (slitasje eller gjenbruk)
22D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, samt
å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
22E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

___/___
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4.23 Post 23: Arbeidsstol m/ledsagerstyrt man seteløft, aktiv sittestilling,
barn
Post 23: Arbeidsstol med ledsagerstyrt manuelt seteløft, aktiv sittestilling, barn
Én vinner
Serie
23A) Brukerne er barn i barnehage- og skolealder med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen og nedsatt sittestabilitet
- sitter i arbeidsstolen flere ganger pr. dag
- endrer høyden på arbeidsstolen ved ulike aktiviteter
- triller mellom ulike arbeidsstasjoner med bruker sittende i arbeidsstolen
23B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som er gir en aktiv sittestilling
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) med god fotstøtte som ikke påvirkes av endret setehøyde
4) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
5) der ledsager enkelt kan betjene seteløft mens bruker sitter i stolen
6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
7) som er enkel og god å trille mellom ulike arbeidsstasjoner også med bruker sittende i
stolen
23C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med manuelt ledsagerstyrt seteløft:
1) med sadelformet setepute
2) med ryggpute
3) med regulerbar setevinkel
4) med høyderegulerbar fotstøtte
5) med påmontert hoftebelte
6) med utskiftbare hjul
7) med brems
23D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
23E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt

___/___
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2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hjul
o Utprøving
o Individuell tilpasning
o Reparasjon
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.24 Post 24: Arbeidsstol m/ledsagerstyrt el seteløft, aktiv sittestilling, barn
Post 24: Arbeidsstol med ledsagerstyrt elektrisk seteløft, aktiv sittestilling, barn
Én vinner
Serie
24A) Brukerne er barn i barnehage- og skolealder med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen og nedsatt sittestabilitet
- sitter i arbeidsstolen flere ganger pr. dag
- endrer høyden på arbeidsstolen ved ulike aktiviteter
- triller mellom ulike arbeidsstasjoner med bruker sittende i arbeidsstolen
24B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:
1) som gir en aktiv sittestilling
2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i
overkroppen
3) med god fotstøtte som ikke påvirkes av endret setehøyde
4) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
5) der ledsager enkelt kan betjene seteløft mens bruker sitter i stolen
6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
7) som er enkel og god å trille mellom ulike arbeidsstasjoner også med bruker sittende i
stolen
8) skal leveres med batteri og batterilader
24C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsstol med elektrisk ledsagerstyrt seteløft:
1) med sadelformet setepute
2) med ryggpute
3) med regulerbar setevinkel
4) med høyderegulerbar fotstøtte
5) med påmontert hoftebelte
6) med utskiftbare hjul

___/___
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7) med brems
8) leveres med batteri og batterilader
24D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike
arbeidshøyder
2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte
inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
24E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Lader (dersom laderen ikke er integrert)
o Hjul
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.25 Post 25: Bakovertiltet gulvsete, barn
Post 25: Bakovertiltet gulvsete, barn
Parallelle rammeavtaler
Serie
25A) Brukerne er barn frem til skolealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt sittestabilitet
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen
- må ofte sitte stabilt og bakoverlent/tiltet for å kunne spise/drikke
25B) Brukerne har behov for et bakoverlent/tiltet sete:
1) til bruk på gulvet
2) med god støtte for en symmetrisk stilling gjennom ulike aktiviteter gjennom dagen
3) som det er enkelt å sette bruker inn i
4) der bruker sitter trygt
5) som er lett å rengjøre etter måltider, lek o.l.
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6) som er enkelt å ta med seg (for eksempel på besøk)

25C) Krav til hovedproduktet:
Bakovertiltet gulvsete:
1) som kan settes i ulike bakovertiltede stillinger
2) med sele for å sikre barnet
3) løst tekstil trekk må leveres som tilbehør
4) dersom produktet trenger understell/støttekile eller lignende for å plasseres/stå
selvstendig på gulvet må dette leveres som tilbehør
25D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Setets egnethet til å gi brukere god støtte i en symmetrisk sittestilling i ulike
bakovertiltede sittestillinger på gulvet
2) Setets og selenes stabilitet og utforming for enkelt og trygt plassering av brukeren i setet
3) Enkel daglig rengjøring
4) Enkelhet i forhold til å bære/frakte setet
25E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler, tilbehør og tjenester:
o Tekstil trekk (tilbehør)
o Seler (reservedel)
o Understell/støttekile eller lignende, dersom setet trenger dette for å kunne stå
selvstendig på gulvet.
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.26 Post 26: Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn
Post 26: Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn
Én vinner
Serie
26A) Brukerne er barn i barnehage alder med ulike kroppsstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- sitter i setet i korte økter
- har nedsatt sittestabilitet
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kan ha muskelsvakhet i overkroppen
trenger ekstra støtte i bekkenet og overkroppen i lekaktiviteter inne og ute

26B) Brukerne har behov for et aktivt gulvsete, hjørnesete:
1) som gir støtte til å sitte i gulvhøyde for lek med andre barn på gulvet/bakken
2) som gir god støtte for rygg og hode
3) der bruker sitter trygt
4) som det er enkelt å sette bruker inn i
5) som er lett flyttbar
6) som kan brukes både inne og ute
7) med enkel daglig rengjøring
26C) Krav til hovedproduktet
Aktivt gulvsete som:
1) påmontert hoftebelte som standard
2) må kunne brukes inne og ute (værbestandig), om det ikke er værbestandig må
værbestandig trekk leveres som tilbehør.
3) sidestøtter/brystbelte og nakkestøtte må leveres som tilbehør, eventuelt værbestandig
trekk må være klargjort for bruk av disse
26D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Setets egnethet til å gi brukere god støtte i en symmetrisk sittestilling i ulike
sittestillinger på gulvet både inne og ute
2) Setets og selenes stabilitet og utforming for enkelt og trygt plassering av brukeren i setet
3) Enkel daglig rengjøring
4) Enkelhet i forhold til å bære/frakte setet
26E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler, tilbehør og tjenester:
o Sidestøtter/brystbelte (tilbehør)
o Seler (reservedel)
o Værbestandig trekk (dersom setet ikke er værbestandig)
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.
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4.27 Post 27: Stol for posisjonering og stabilisering, barn
Post 27: Stol for posisjonering og stabilisering, barn
Parallelle rammeavtaler
Serie
27A) Brukerne er barn i alle aldere med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- ikke kan sitte selvstendig over tid uten ekstra støtte
- sitter i rullestol mange timer hver dag
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i setet daglig
27B) Brukerne har behov for en stol:
1) som gir god støtte i en passiv og symmetrisk sittestilling
2) med god sittekomfort
3) med god omsluttende sidestøtte og med god støtte for rygg og hode, samt under lårene
for å oppnå en god sittestilling til bruk i aktiviteter som tv-titting, delta i samtaler, høre
på musikk o.l.
4) som det er enkelt å sette bruker inn i
5) der bruker sitter trygt med et godt hoftebelte
6) som er stabil med et lavt tyngdepunkt (uten høyderegulering)
7) som er enkel å rengjøre
27C) Krav til produktet:
Stol for posisjonering og stabilisering, med:
1) hoftebelte som tilbehør, eller som del av hovedprodukt
2) klargjort for feste av hoftebelte, dersom hoftebelte ikke er del av hovedprodukt
27D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 35-45 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Egnethet til å gi brukere god sittestilling og komfort i passiv sittestilling
2) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg.
3) Enkel daglig rengjøring
27E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 55-65 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende tilbehør og tjenester:
o Hoftebelte
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
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3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.28 Post 28: Stol for aktivitet ved lave bord, barn
Post 28: Stol for aktivitet ved lave bord, barn
Én vinner
Serie
28A) Brukerne er primært barn i barnehagealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har ulike funksjonsnedsettelser
- ikke kan sitte selvstendig over tid uten ekstra støtte
- kan ha nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i stolen sammen med jevnaldrende i barnehage for ulike aktiviteter, flere ganger
pr. dag
28B) Brukerne har behov for en stol til aktivitet ved lave bord:
1) som er god å sitte i
2) som gir enkel og god støtte for ulike aktiviteter
3) som kan reguleres/justeres til ulike bord i lav høyde*
4) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
5) som er enkel å klargjøre for gjenbruk
6) som utseendemessig skiller seg minst mulig fra en vanlig barnehagestol
*Det er ikke behov for å endre setehøyden daglig, men stolen må kunne justeres/reguleres ved
vekst og gjenbruk
28C) Krav til produktet:
Stol beregnet for lek og aktivitet ved lave bord, med:
1) armlen
2) justerbar setehøyde
3) fotbrett, hoftebelte og hjul(med brems) som del av hovedprodukt eller som tilbehør
4) bord som tilbehør
5) klargjort for montering av fotbrett, hoftebelte, hjul og bord
28D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Stolens egnethet til å gi brukere god sittestilling og enkel og god støtte for ulike
aktiviteter ved lave bord i et barnehagemiljø
2) Funksjonell og enkel innstilling av stolen for hjelper
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3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg
28E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler, tilbehør og tjenester:
o Hoftebelte (dersom ikke del av hovedprodukt)
o Fotbrett (dersom ikke del av hovedprodukt)
o Hjul (dersom ikke del av hovedprodukt)
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.29 Post 29: Stol for aktivitet ved spisebord, barn
Post 29: Stol for aktivitet ved spisebord, barn
Én vinner
Enkeltprodukt eller serie
29A) Brukerne er primært barn i barnehagealder med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- ikke kan sitte selvstendig uten ekstra støtte
- trenger små endringer/justeringer av sittestillingen for å oppnå en funksjonell sittestilling
- sitter i stolen flere ganger pr. dag
- bruker stolen i matsituasjon
29B) Brukerne har behov for en stol til aktivitet ved spisebord:
1) som er god å sitte i
2) som gir god støtte
3) der barnet sitter trygt
4) som kan justeres/reguleres noe etter som barnet vokser
5) der det er enkelt å betjene/innstille stolen
6) der det er enkelt å sette barnet inn i og feste og å løfte ut av stolen
7) som kommer godt inntil vanlige spisebord
8) som kan påmonteres eget bord
9) som er enkel og god å trille mellom ulike arbeidsstasjoner også med bruker sittende i
stolen
10) enkel daglig rengjøring
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29C) Krav til hovedproduktet:
Stol i spisebordhøyde med:
1) hjul
2) hoftebelte
3) høyderegulerbar fotstøtte
4) vinkeregulerbar sete- og ryggvinkel*
5) brems
6) mulighet for å endre setedybde
7) bord og hodestøtte som tilbehør
8) klargjort for feste av bord og hodestøtte
*der sete og rygg kan vinkles sammen eller hver for seg
29D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god sittestilling og komfort i spisebordhøyde
2) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette barnet inn i sete
og å feste barnet, samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner både med og uten bruker
sittende i stolen
3) Funksjonell og enkel betjening av setevinkel og brems mens bruker sitter i arbeidsstolen
4) Enkel daglig rengjøring
29E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
o Setepute
o Ryggpute
o Hoftebelte
o Bord
o Utprøving
o Reparasjon
o Individuell tilpasning
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
* Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som
legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane
for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.

4.30 Post 30: Arbeidsbord m/man hreg og hel vreg bordplate
Post 30: Arbeidsbord med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
Parallelle rammeavtaler
Serie
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30A) Brukerne er skoleelever, studenter og voksne med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- ofte sitter i arbeidsstol eller rullestol
- av og til har behov for å endre bordhøyden
- kan ha behov for å vinkelstille hele bordplaten i noen aktiviteter
- kan ha behov for å stå ved bordet (gjelder primært skoleelever)
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn
30B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:
1) med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller
stående stilling
3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved vinkelregulering
av bordplate
7) der bordplaten gir lite reflekser
30C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsbord med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate;
1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med
bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende
* alle mål +/- 2cm
30D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 30-39 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god
arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike
arbeidshøyder i sittende og stående (barn)
2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
3) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker
og/eller ledsager, mens bruker sitter ved bordet
4) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og
fjerning ved behov for flat bordplate
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30E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 41-50 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Sveiv e.l., dersom ikke hev/senk mekanismen er integrert eller fastmontert
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
30F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %
Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:
 Gjenvunnet metall
 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme
For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.31 Post 31: Arbeidsbord m/man hreg og delt vreg bordplate
Post 31: Arbeidsbord med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate
Én vinner
Serie, der bordplater med vinkelregulering av ulike deler av bordplaten anses å være del av en
serie.
31A) Brukerne er skoleelever med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- av og til har behov for å endre bordhøyden
- har behov for å vinkelstille en del av bordplaten i noen aktiviteter
- kan ha behov for å stå ved bordet (gjelder primært skoleelever)
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn
31B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:
1) med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate
2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller
stående stilling
3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved
vinkelregulering av bordplate
7) der bordplaten gir lite reflekser
31C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsbord med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate;
1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
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3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med
bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende
* alle mål +/- 2cm
31D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 30-39 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god
arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike
arbeidshøyder i sittende og stående (barn)
2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
3) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og
fjerning ved behov for flat bordplate
4) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker
og ledsager, mens bruker sitter ved bordet
31 E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 41-50 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Sveiv e.l., dersom ikke hev/senk mekanismen er integrert eller fastmontert
3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
31F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %
Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:
 Gjenvunnet metall
 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme
For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.32 Post 32: Arbeidsbord m/el hreg og hel fast bordplate
Post 32: Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og hel fast bordplate
Parallelle rammeavtaler
Serie
32A) Brukerne er skoleelever, studenter og voksne med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- ofte har behov for å endre bordhøyden
- ikke klarer å betjene manuell høyderegulering
- har behov for å stå ved bordet
- har behov for ulike størrelser på bordplata
- kan ha nedsatt finmotorikk
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32B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:
1) med elektrisk høyderegulering og hel fast bordplate
2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller
stående stilling
3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
6) der bordplaten gir lite reflekser
32C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering med hel fast bordplate som ikke kan
vinkelreguleres;
1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
3) med underarmstøtte eller bolutsparing
* alle mål +/- 2cm
32D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 30-39 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god
arbeidsstilling med bla god underarmstøtte i ulike arbeidshøyder i sittende og stående
2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn
3) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering for bruker og ledsager, mens bruker
sitter ved bordet
32E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 41-50%
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
32F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %
Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:
 Gjenvunnet metall
 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme
For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.33 Post 33: Arbeidsbord m/el hreg og hel vreg bordplate
Post 33: Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
Parallelle rammeavtaler
Serie

___/___

Arbeids- og velferdsetaten
Økonomi- og
styringsavdelingen
Anskaffelsesseksjonen
Anbudsnr. 15-5788

Konkurransegrunnlag Del II Bilag 1
Behov- og kravspesifikasjon Rammeavtale 16/xxxx for kjøp av
arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler,
tilbehør, reservedeler og tjenester

Versjon:
Side:

2
56 av 65

33A) Brukerne er skoleelever, studenter og voksne med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- ofte har behov for å endre bordhøyden
- ikke klarer å betjene manuell høyderegulering
- kan ha behov for å stå ved bordet
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- vinkelstiller hele bordplaten i ulike aktiviteter
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn
33B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:
1) med elektrisk høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller
stående stilling
3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved
vinkelregulering av bordplate
7) der bordplaten gir lite reflekser
33C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate;
1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med
bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende
* alle mål +/- 2cm
33D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 30-39 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god
arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike
arbeidshøyder i sittende og stående
2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
3) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og
fjerning ved behov for flat bordplate
4) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker
og ledsager, mens bruker sitter ved bordet
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33E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 41-50 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
33F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %
Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:
 Gjenvunnet metall
 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme
For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.34 Post 34: Arbeidsbord m/el hreg og delt vreg bordplate
Post 34: Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate
Én vinner
Serie, der bordplater med vinkelregulering av ulike deler av bordplaten ansees å være del av en
serie.
34A) Brukerne er skoleelever med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- klarer ikke å betjene manuell høyderegulering
- har ofte behov for å endre bordhøyden
- kan ha behov for å stå ved bordet
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- har behov for å vinkelstille en del av bordplaten i noen aktiviteter
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn
34B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:
1) med elektrisk høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate
2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller
stående stilling
3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved
vinkelregulering av bordplate
7) der bordplaten gir lite reflekser
34C) Krav til hovedproduktet:
Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate:
1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med
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bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende
* alle mål +/- 2cm
34D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 30-39 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god
arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike
arbeidshøyder i sittende og stående
2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
3) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og
fjerning ved behov for flat bordplate
4) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker
og ledsager, mens bruker sitter ved bordet
34E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 41-50 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
34F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %
Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:
 Gjenvunnet metall
 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme
For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.35 Post 35: Trillebord
Post 35: Trillebord
Én vinner
Enkelt produkt
35A) Brukerne er voksne med ulike kroppsstørrelser.
Det er vanlig at brukerne:
- har ulike funksjonsnedsettelser i armer og overkropp
- kan ha nedsatt finmotorikk
- ikke klare å bære med seg ting mellom ulike steder/rom innendørs.
35B) Brukerne har behov for et trillebord;
1) som er høyderegulerbart
2) der bruker har mulighet for å variere grepet
3) har svingbare og låsbare hjul
4) har store nok hjul til å forsere teppekanter og innendørs terskler, dvs. minimum
hindringer på 1.5 cm
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5) som er stødig og stabilt
6) som er lett delbart for resirkulering/kildesortering
35C) Krav til hovedproduktet:
Trillebord;
1) som er høyderegulerbart
2) som har låsbare hjul
3) som er lett delbart for resirkulering/kildesortering
35D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 25-35 %
Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke
begrenset til, følgende underkriterier:
1) Trillebordets egnethet til å avhjelpe ulike brukeres behov for å forflytte ting mellom
ulike steder/rom innendørs
35E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 45-55 %
Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:
1) Pris hovedprodukt
2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
35F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %
Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:
 Gjenvunnet metall
 Kildesortering uten bruk av spesialverktøy
For dokumentasjonskrav, se pkt. 3.7.

5 LEVERING AV HOVEDPRODUKT, TILBEHØR OG RESERVEDELER
5.1 Leveringstid
Hovedprodukter og tilbehør skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra
bestillingen er mottatt.
Reservedeler skal være levert på avtalt leveringstid innen 5 virkedager fra bestillingen er mottatt.

5.2 Frakt generelt
Frakt skal legges inn i produktprisene, slik at disse er like for alle leveringssteder.

5.3 Krav til merking ved levering
Produktene skal ved levering være tydelig merket med:
 Maksimal brukervekt.
 Produsent eller leverandør.

___/___
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Produktnavn.
Type/modell (som i samsvarserklæringen).
Serienummer.

Merkingen skal være på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Merkingen bør være
diskret plassert.

6 TJENESTER
Følgende tjenester gjelder for denne avtalen i følgende poster:
Tjeneste:
Utprøving
Individuell tilpasning
Reparasjon

Post:
1-10 og14-29
1-10 og14-29
1-10 og14-29

6.1 Utføring av tjenester
Det er obligatorisk for alle 18 NAV Hjelpemiddelsentraler å knytte seg til alle tjenester som
omfattes av avtalen. NAV Hjelpemiddelsentraler kan velge å utføre tjenesten selv eller bestille
den gjennom avtaleleverandør. NAV Hjelpemiddelsentraler kan ikke kjøpe tjenesten fra andre
parter, for eksempel lokal servicepartner.
6.1.1 Leveringstider tjenester
Tjenester skal være ferdigstilt på avtalt leveringssted og rapport til NAV Hjelpemiddelsentral
skal være mottatt innen følgende frister:
Tjeneste

Leveringsfrist etter at bestillingen er mottatt

Utprøving
Individuell tilpasning
Reparasjon

3 uker
20 virkedager
5 virkedager

6.1.2 Felles regler for dokumentasjon på utførte tjenester
Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å
utferdige skriftlig rapport/dokumentasjon som beskriver hvilken tjeneste/arbeid som er utført og
forbruk av materiell. Når tjenesten/arbeidet er utført hos bruker, skal bruker eller brukers
representant signere rapporten.
Hvis leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre tjenesten, er det leverandørens ansvar å
sørge for at underleverandør framskaffer skriftlig rapport/dokumentasjon signert av bruker eller
brukers representant.
Undertegnet dokumentasjon sendes fra leverandøren til NAV Økonomitjeneste som vedlegg til
faktura. Tidspunktet for når dokumentasjonen er mottatt NAV SFE/NAV Hjelpemiddelsentral,
regnes som leveringsdag for tjenesten/arbeidet.
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6.1.3 Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring
Der det i punktene nedenfor (punktene 6.2 -6.4.) er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er
inkludert i tjenesteprisen gjelder:
 Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag.
 Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i
den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget
utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn
NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt.
 Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare
beregnes utgifter for én reise.
 Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner (jamfør punkt 6.4
Reparasjon).

6.2 Utprøving
Leverandøren skal levere hjelpemiddel til utprøving hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos den
enkelte bruker etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral.
NAV Hjelpemiddelsentral skal oppgi navn på bruker/brukers foresatte og kontakt i
kommunehelsetjenesten. Leverandør skal innen 5 virkedager etter mottatt bestilling ha avtalt tid
og sted for utprøving med kontakten i kommunehelsetjenesten eller NAV Hjelpemiddelsentral.
Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal NAV Hjelpemiddelsentral gis tilbakemelding.
Utprøving omfatter:
 Transport av hjelpemidlet og nødvendig tilbehør til bruker/ NAV Hjelpemiddelsentral.
Leverandøren skal hente aktuelt hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral, hvis dette
er lagerført, eventuelt medbringe hjelpemidlet fra Leverandørens lager.
 Alle aktiviteter hos bruker eller hos NAV Hjelpemiddelsentral som er nødvendig for at
bruker skal få prøvd hjelpemidlet, slik at formidlerne (fra kommune og/eller NAV
Hjelpemiddelsentral) og bruker skal kunne trekke en konklusjon om hjelpemidlet er egnet
for brukerne.
 Retur av hjelpemidlet hvis det ikke er egnet.
Utprøving skal være påbegynt innen fristen i punkt 6.1.1.
Hvis lokal formidler og/eller NAV Hjelpemiddelsentral etter utprøvingen konkluderer med at
hjelpemidlet er egnet for bruker, kan Leverandøren etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral
levere hjelpemidlet til bruker. Leverandøren skal også underrette NAV Hjelpemiddelsentral
skriftlig om at utprøvingen er utført og fakturere sentralen for utprøvingen. NAV
Hjelpemiddelsentral skal deretter formelt bestille hjelpemidlet.
Hvis utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet ikke er egnet, skal Leverandøren skriftlig
underrette NAV Hjelpemiddelsentral om at utprøving er gjennomført, fakturere NAV
Hjelpemiddelsentral for utprøvingen, og ta hjelpemidlet i retur.
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Leverandøren skal tilby en enhetspris som dekker alle aktivitetene som er nødvendige for å
gjennomføre utprøvingen for hvert tilbudte hovedprodukt/hovedproduktserie i de aktuelle
postene. Tilbudt enhetspris føres inn i Bilag 2 Produkt og prisskjema.
Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetsprisen for utprøving hos bruker.

6.3 Individuell tilpasning
Individuell tilpasning gjelder både brukt og nytt hovedprodukt. Leverandøren skal levere
individuell tilpasning etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Individuell tilpasning gjøres
ved hjelp av for eksempel tilbehør fra annen leverandør enn produktleverandøren og/eller
løsninger laget for en bestemt bruker.
Individuell tilpasning skal være utført innen fristen i punkt 6.1.1.
Leverandøren skal fakturere individuell tilpasning på følgende måte:
Når den individuelle tilpasningen skjer hos Leverandør, faktureres faktisk timeforbruk med
avtalt timepris og forbrukte deler samt frakt til avtalt leveringssted. Frakt av hovedprodukt er
inkludert ved nykjøp. Dersom produktet må fraktes til Leverandøren for individuell tilpasning,
skal NAV Hjelpemiddelsentralen dekke frakt til Leverandørens lokaler.
Når den individuelle tilpasningen skjer hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos bruker,
faktureres timeforbruk med avtalt timepris og forbruk av deler.
Når den individuelle tilpasningen skjer med bruk av deler som av produsenten ikke er beregnet
brukt sammen med hovedproduktet, og disse kjøpes fra tredjepart, skal delene faktureres Kunden
uten påslag, og med et maksimalt samlet administrasjonsgebyr på NOK 100,-.
Leverandøren skal tilby én timepris for individuell tilpasning for hvert tilbudte
hovedprodukt/hovedproduktserie i de aktuelle postene. Tilbudt timepris føres inn i Bilag 2
Produkt og prisskjema.
Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timeprisen for individuell tilpasning hos bruker.

6.4 Reparasjon
Dette punktet gjelder reparasjonsarbeider som ikke er omfattet av rammeavtalens kjøpsgarantiog reklamasjonsbestemmelser.
Leverandøren skal utføre reparasjoner etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral.
Reparasjoner av produktene skal utføres slik at produktet i ettertid fungerer slik det er ment å
gjøre. Dersom produktet må sendes til Leverandøren for reparasjon, skal Leverandøren ha
mottatt produktet fra den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentral innen 10 virkedager etter bestilling.
Deretter løper fristen for å utføre reparasjonen.
Reparasjoner skal være levert innen fristen i punkt 6.1.1.

___/___
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Leverandøren skal tilby én timepris for reparasjonsarbeider for hvert tilbudt hovedprodukt/
hovedproduktserie i de aktuelle postene. Pris for reservedeler som byttes ved reparasjon, er ikke
inkludert i timeprisen.
Tilbudt timepris for reparasjonsarbeider føres inn i Bilag 2, Produkt- og prisskjemaark.
Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timeprisen for reparasjon hos bruker.

7 BRUK AV ARTIKKELNUMMER
Alle artikler som det inngås kontrakt på, med unntak av reservedelene, vil bli gitt HMS
artikkelnummer og lastet inn i hjelpemiddelapplikasjonen til NAV Hjelpemiddelsentraler
(OeBS). Reservedeler får HMS artikkelnummer etter hvert som de blir tatt i bruk og lastet inn i
OeBS.
HMS artikkelnummer vil bli benyttet ved varebestillinger til Leverandøren. HMS
artikkelnummer skal framkomme på ordrebekreftelser og fakturaer.
For de artiklene som allerede har HMS artikkelnummer, skal disse fylles inn i Bilag 2 Produktog prisskjema.

8 SERVICE OG TEKNISK BISTAND
Leverandøren skal, under og etter utløpt garantitid, kunne gi nødvendig service og teknisk
bistand.
Leverandørens personell skal kommunisere på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk og
være tilgjengelig på arbeidsdager i tidsrommet kl 9-15.

9 OPPLÆRING OG KURS
Leverandør skal på forespørsel kunne tilby ett vederlagsfritt produktfaglig(e)
kurs/oppdateringskurs for hver av NAV Hjelpemiddelsentralenes personell. Slike kurs skal
fortrinnsvis avholdes ved NAV Hjelpemiddelsentral.
Leverandøren skal for alle antatte hovedprodukter vederlagsfritt etter avtale gjennomføre én
nødvendig demonstrasjon ved hver NAV Hjelpemiddelsentral.
Eventuelle reise- og oppholdsutgifter for arbeids- og velferdsetatens personell dekkes av NAV
Hjelpemiddelsentralene.

___/___
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10 ØVRIG DOKUMENTASJON SOM VEDLEGGES TILBUDET
10.1 Bruksanvisning
Bruksanvisning for hovedprodukter på norsk skal legges ved tilbudet under eget skilleark.
Kravet til norsk tekst i bruksanvisningen kan fravikes fram til den dag det kan gjøres avrop på
avtalen. Dersom kravet til norsk tekst i så tilfelle fravikes, må midlertidig bruksanvisning på
engelsk eller et skandinavisk språk legges ved tilbudet.

10.2 Monteringsanvisning
Monteringsanvisning for hovedprodukter på norsk skal legges ved tilbudet under eget skilleark i
tilbudet.
Kravet til norsk tekst i monteringsanvisningen kan fravikes fram til den dag det kan gjøres avrop
på avtalen. Dersom kravet til norsk tekst i så tilfelle fravikes, må midlertidig
monteringsanvisning på engelsk eller et skandinavisk språk legges ved tilbudet.

10.3 Servicemanual inkl. vedlikeholdsbeskrivelse
Servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse for hovedprodukter på norsk skal legges ved
under eget skilleark i tilbudet.
Kravet til norsk tekst i vedlikeholdsbeskrivelsen kan fravikes fram til den dag det kan gjøres
avrop på avtalen. Dersom kravet til norsk tekst i så tilfelle fravikes, må midlertidig
servicemanual på engelsk eller et skandinavisk språk legges ved tilbudet.

10.4 Fargebilder
Det skal legges ved fargebilde av hvert hovedprodukt i serien/e. Bildet skal være uten person
og det skal være med produktet sett på skrå ovenfra. Produktet på bildet skal være identisk med
produktet det gis tilbud på. Bildet skal være påført Leverandørens artikkelnummer, produktnavn
og tilbyders navn. Bildet skal også legges ved elektronisk, under skilleark 13 i mappestrukturen.

11 DOKUMENTASJON TIL NAV HJELPEMIDDELSENTRAL
Leverandøren skal sørge for at all nødvendig dokumentasjon finnes i elektronisk, nedlastbar
versjon på sine nettsider fra den dato NAV Hjelpemiddelsentraler/SFE kan gjøre avrop på
avtalen. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert. Dokumentasjonen må være
tilgjengelig i minst tre år etter avtalens opphørsdato.
Følgende dokumentasjon skal som minimum finnes i elektronisk, nedlastbar versjon på
leverandørens nettsider
 Bruksanvisning
 Monteringsanvisning
 Servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse

___/___
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Sprengskisse, med artikkelnummer på reservedeler
Elektrisk koblingsskjema (gjelder kun produkter med elektriske funksjoner)
Feilsøkingsskjema (gjelder kun produkter med elektriske funksjoner)

Bruksanvisning, monteringsanvisning og servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse skal
være på norsk, øvrige dokumenter på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk eller engelsk.
Skriftlig bruksanvisning skal i tillegg følge vedlagt for hvert nytt hovedprodukt.
Bruksanvisningen skal også kunne leveres vederlagsfritt på forespørsel fra NAV
Hjelpemiddelsentraler.

___/___

