
# Spurningur Svar 

1 Ber tað til at vinna partar av útboðnum Nei. Ynskið hjá okkum er at ein veitari vinnur eitt 

samlað útboð.  

2 Hvat er vørunavnið á verandi prentarum HP Color LaserJet MFP M577, HP Color LaserJet 

MFP M578 (M577 er útgingin) 

3 Hvat fyri versjón av PaperCut verður nýtt PaperCut 21.1.2 (Build 58363) 

4 Hvussu nógvar HP eindir eru skrásettar í 

PaperCut 

55 stk. Vit vænta at talið veksur til 70 við H-

bygninginum og við at skifta einstakar aðrar 

prentarar, sum ikki enn eru partur av PaperCut. 

5 Hvussu nógv er prentað í PaperCut Higartil í 2022, gott 2.46mío A4 

6 Hvat er aldurin á HP prentarum? Av verandi prentarum, sum eru partur av PaperCut 

skipanini, er tann elsti frá 2018 

7 Góðataka tit bert HP prentarar? Ja.  

• Vit, eins øll onnur, eru í eini tilgongd at 

talgilda okkara virksemi, tískil er keypið av 

nýggjum prentarum ikki stórt 

• Av tí vit ynskja eitt ella so fáa model sum 

gjørligt, gevur tað ikki meining at gera 

eina íløgu í relativt fáa prentarar av øðrum 

slagi 

• At skifta allar okkara gott 50 prentarar út, 

hevði lagt trýst á, bæði arbeiðsorku og 

fíggjarligaorku 

 

8 “Stationer telda 4, All in One HealthCare”. 
HP hevur onga All in One Heathcare í løtuni, 

tann sum var - EliteOne 800 
G5 gekk út í mars mánaða og eingin er komin 

ístaðin. 

Tað er ikki neyðugt at geva prís uppá hetta, tað vil 

siga, at ein vanlig All in One telda kemur í staðin í 

“Stationer telda 4” í príslistanum. 

9 Vanlig fartelda. ProBook, har nevna tit sum krav 

at antin fingerprint reader ella IR webcamera skal 

vera í maskinuni. Hetta letur seg bert gera um 

maskinan verður bygd við hesum funktiónum. 

Standard modellini hava ikki hetta við sum 

standard. EliteBook hevur annað av hesum sum 
standard. 

Vit taka hetta til eftirtektar og strike ProBook úr 

útboðnum, og seta EliteBook ístaðin. Eftir 

umhugunartíð seta vit ikki sum krav at hava 

finguprint reader ella IR webcamera. Tó stendur 

tað frítt hjá veitarum at bjóða inn við IR 

webcamera. Vektingin verður framd í prísinum og 

ikki undir góðsku. 

10 Í uppskoti til rammusátmála er í stk 10 nevnt at 

prísjavning bert kann fara fram 1. januar og at 

hækkingin ongantíð kann vera størri enn 1.5%. 

Rammusáttmálin er eitt uppskot, og vinnarin 

hevur møguleika at samráðast um sáttmálan. 

11 Nevndar eru bæði AMD og Intel maskinur. Vil 

Sjúkrahúsverkið vekta hesar maskinur ymiskt ? 

Eftir umhugsanartíð, eru vit komin til ta 

niðurstøðu, at vit ynskja teldur við Intel CPU, m.a. 

tí at vit hava havt avbjóðingar við AMD CPU til 

ymisk forrit. 

 


