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Dnr: RS/177/2019

Delegationsbeslut

Delegationsbestammelse och delegation
D elegationsbestammelser for regionstyrelsen i Region J amtland Harjedalen punkt 5._._
2 6 eller
Delegationsbestammelser for regionala utvecklingsnamnden i Region Jamtland H arjedalen punkt 5._

UPPHANDLINGSUPPDRAG
Namn pa uppdraget: Videointrastruktur

Best:iUande c nhet: Fou

Fakturarefercns: 401 0BOKA

och konferensrumsenehter
B est,illare: Bo Karlson

Telefon 063147640:

e-pos t: bo.ka rlsson@regionjhse

Kontaktpe rson, om annan an bestallarc:

T elcfon :Klicka ellcr tryck hiir for

e-pos t: Klicka dlcr tryck har for att angc

Klicka cllcr tryck hiir for att angc text.

art angc text.

te xt.

Kort be skrivning av vara/ tjanst som ska upphandlas:

Videoutrustning till vara konferensrum och videoinfrastruktur inkl licenser och serviceavtal
Uppskallat belopp fo r inkiip alternativt
be raknad kostnad per :lr: 500 000

Onskad avtalsstart/ lcverans: 1 Mars

investe ring :

Samrad vid kravstallning

Samdd med IT/Fastighct/i\lTA/Dataskyddsombud,
och/ eller annan funktio n/w rksamhet som pherkas aY
inkopet/upphandlingcn iir bcstiillarens ansrnr.
Kray ska utformas i sam d d med berorda funktioncr.
013S! Dataskyddsforord ningen
Utrustning, system ellcr tjiinst som kommcr att hantera ellcr
innehillla personuppgifter milste uppfylla E U:s
dataskyddsforordning och dataskyddslag.
D en chef' som har bcho righet att gora inkop cnligt
delegatio nsbcstammelscma ar ansrnrig for att dessa km,· stalls
pil le,·erantor a,· utrustning, system eller tjiinst som ska kopas
for Region Jiimtland Hiirjcdalens riikning.

r

Marke ra med ell kryss vilken funktion/funktione r
som berors samt ange namn pa kontaktperson:

r rr
I

l
I
I

Fastighet

1 MTA

I

Dataskyddso m bud

I

Annan
funktion

1

lngen annan vcrksam hct cl. funktion bcrors av
detta inkiip /upphand ling

For att kunna ta fram ratt nid pa kraYen milste en
datasiikcrhetsklassning gcnomforas innan inkop.
FOr att ge nomfora en datas3.kc rhc ls klassning, ta kontakt med
Dataskyddsombuden via funktionsbrevli dan FBL Dataskydd.

Uppdrag e t avse r

I

I

Information !inns pi insidan under flik "GARBO/ GDPR

* Underskrift aY omrades chef eller chefMTA (che f i\lTA ,·id rcgiongemcnsamma upphandlingar a,· mcdicintcknisk utrustning)
G:a ller vii:! u1111bandlingar 1mdi:r 2,SQ QQQ ll;r.

Namnfortydligandc:

Datum:

Bestallaren ansvarar for all ell komplell ifyllt upphandlingsuppdrag med underskrift av omradeschef eller chef MT A
scannas in och skickas via e-post till FBL N ya upphandling ar, nyau1111handlinga r@reg io njh.se

i\vsett for lnkop och Upphandling:

Datt1111lJ/1 - Q2 - /

1

