
PRISFÖRTYDLIGANDE 

Lämna anbud för det olika produktionerna som finns listade på sidan 5, ange också om ni avser ta betalt 
för kringtjänster såsom projektledning. Då anger ni ett timarvode.   

  

FRÅGA 1 

Min fråga är om du har ytterligare spec för respektive enhet som finns i ert underlag Section 2 / Details 
on printing activity. Spec så som önskemål av papper, bestruket obestruket, vikt, falsning kuvert 
formatet, med eller utan fönster, antalet bilagor i Warmail och Coldmail. (Vi har tidigare varit med och 
producerat en bilaga för warmail men denna kan jag inte hitta i specen). Vad jag förstår så är också den 
totala upplagan fördelad på olika produktionstillfällen. Finns där en ungefärlig plan för 
upplaga/produktionstillfälle? 

SVAR 1 

Vi har inte såna detaljer redan nu inför kommande år utan vi avgör inför produktion för produktion kring 
just:  

Bestruket, obestruket, vikt, falsning, kuvert, formatet, med eller utan fönster, antalet bilagor mm. Men 
för tillfället har vi under året haft alla de olika lösningarna i olika utskick. Så kommer det vara även 
kommande år.  

I dagsläget har vi en tät dialog med nuvarande leverantör inför varje utskick för att vi ska kunna hålla oss 
inom budget, samtidigt som vi vill ha variation i det vi producerar.  

Totala upplagan anges under ”Annual volume”,  där vi under ”order frequency” försökt delge det som vi 
vet kring frekvens. Men någon exakt siffra för respektive produktion finns inte.  Men står det ”multiple” 
så är det fler gånger per år. Och när vi vet så har vi angett den siffran. 

FRÅGA 2 

Jag går bet på "batch-print" - jag förstår inte riktigt hur den ska se ut 

har du något exempel som jag kan få bild på - eller beskrivning? 

SVAR 2 

Se separata filer.  

FRÅGA 3 / SVAR 3 

1, Var finns dokument för inskrivning av priserna?  

Det finns inget speciellt dokument men var vänlig och ange priserna per produktion som är listade på 
sidan 5.  

2, Vad betyder DL Kuvert fråga? 

Det är en kuvertstorlek. Se guide här: https://www.staples.se/kunskapscenter/kopguide/guide-till-
kuvertstorlekar.html 

https://www.staples.se/kunskapscenter/kopguide/guide-till-kuvertstorlekar.html
https://www.staples.se/kunskapscenter/kopguide/guide-till-kuvertstorlekar.html


3, Parti 1, Brev A4, 4+0 färger Skall dessa falsas och kuverteras? 

När det står ”Distribution” ska de också kuverteras. Vissa produktioner ska falsas men det finns inget 
förutbestämt inför året redan utan det kan komma att bli så när mer detaljerade planer läggs.   

4, Parti 3, Kontorsmaterial 10`+ 60 000 ex = Årlig Volym, Årlig beställning 20 000 ex ? 

Precis för ”Branded stationary” sp har vi en årlig volym på 70 000 varav 10000 är kuvert och 60000 är 
brevpapper. Detta beställs en gång per år. Variationen i upplaga ligger på 20000 ex.  

5, Parti 3, Gåvobevis vilket format önskas, Årlig volym 4000 ex, 1ggr/vecka 20 000 ex Årlig beställning? 

Gåvobevisen har förändrats mycket över åren så det finns inget fast format som vi kan ange i dagsläget. 
Årlig volymen är 4000 ex (i dagsläget), dessa trycks en gång i veckan. Men vi tror att vi kan ha en 
variation i upplaga här på upp till 20000 ex eftersom det finns tankar på omgörningar.   

6, Parti 3 Infofolder, är det tänkt som 6 sid 99 x 210 mm?  

Angående informationsbroschyrer så har vi ingenting att utgå ifrån men vi vill inom ramen för avtalet 
kunna trycka nya produktioner som vi inte har i dagsläget. 

 

 


