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3. Bilaga Allmänna villkor

3.1 Allmänna villkor

3.1.1 Bakgrund och syfte

Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 

96-77-2014. Leverans av Varor ska utföras i enlighet med vad som stadgas i Allmänna 

villkor, och Kontraktet i övrigt.

 

Vid Avrop från Ramavtalet ska alltid ramavtalsbilagan Allmänna villkor utgöra 

Kontraktsvillkor.

3.1.2 Parter

Dessa Allmänna villkor gäller vid Leverans av Varor till Beställare från Toyota Sweden AB, 

organisationsnummer Toyota Sweden AB, (nedan kallad Ramavtalsleverantören), eller från 

Ramavtalsleverantören delegerad Återförsäljare.  

3.1.3 Definitioner

Förklaring till begrepp som ingår i Allmänna villkor. 

 

Allmänna villkor

Allmänna villkor reglerar alla Avrop som görs från Ramavtalet och anger de villkor för 

Kontraktets fullgörande som gäller mellan Beställaren och Ramavtalsleverantören.
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Avrop

Med Avrop avses Beställares köp av Vara genom användande av detta Ramavtal.

 

Beställare

Med Beställare avses avropsberättigade myndigheter, d.v.s. statliga myndigheter, stiftelser 

och andra organisationer med anknytning till staten enligt punkt Avropsberättigade i 

Huvuddokument. 

 

DDP

Delivery Duty Paid innebär att Ramavtalsleverantören står för samtliga risker och kostnader 

fram till det att produkten finns tillgänglig på den plats i Sverige som angivits i 

avropsförfrågan. 

                  

Förnyad konkurrensutsättning

Vid Förnyad konkurrensutsättning ska parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet 

med de villkor som anges i Ramavtalet. Den förnyade konkurrensutsättningen kan avse ett 

bestämt antal fordon eller behovet under en tidsperiod (tidsperioden får avse längst tre 

månader efter Ramavtalets upphörande). Dessa villkor får vid behov preciseras och 

kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till Ramavtalet. 

Avropsberättigad myndighet inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att (själv eller via 

underleverantör) lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i Ramavtalet.

 

Kontrakt

Med Kontrakt avses det avtal som träffas mellan Beställaren och Ramavtalsleverantör (eller 

underleverantör) i samband med Avrop från Ramavtalet. 

 

Leverans

Leverans som ska ske i enlighet med Kontraktet.

 

Part

Med Part avses Beställare och Ramavtalsleverantör.  

 

Ramavtal

Med Ramavtal avses det signerade avtalet mellan Statens inköpscentral och 

Ramavtalsleverantören.

 

Ramavtalsleverantör

Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om offentlig 

upphandling blivit part i Ramavtalet.

  

Återförsäljare                               

Med Återförsäljare avses en juridisk eller fysisk person som bistår Ramavtalsleverantören i 

utförandet av uppdraget som omfattas av Ramavtalet. Återförsäljare kan besvara Förnyad 

konkurrensutsättning, teckna Kontrakt med Beställare, Leverera avtalad Vara och fakturera 

Beställare.

 

Vara  

Med Varor avses de varor som omfattas av Ramavtalet.  

3.1.4 Ramavtalsleverantörens åtagande och ansvar

Ramavtalsleverantören svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet 

med god sedvänja i branschen samt av för ändamålet kompetent personal.

 

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtliga Varor som tillhandahålls genom detta 
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Kontrakt uppfyller vid var tid gällande krav avseende miljö och säkerhet.

 

Ramavtalsleverantören ska ha upparbetade rutiner för reklamation och garantiärenden. 

Ramavtalsleverantören ska tillse att Beställaren erhåller erforderlig information om dessa 

rutiner vid åberopande av reklamation eller garanti. 

3.1.5 Ramavtalet i förhållande till tecknade Kontrakt

Ramavtalets bestämmelser ska alltid vara tillämpliga på ingångna Kontrakt så länge 

kontrakten är giltiga. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att i Kontraktet ange villkor som 

står i strid med Ramavtalet.

 

Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts under 

Ramavtalets löptid.

 

Beställningar från befintligt Kontrakt får maximalt ske tre månader efter att Ramavtalet har 

löpt ut. 

 

3.1.6 Ändringar och tillägg till Kontrakt

Ändringar i och tillägg till Kontrakt ska ske skriftligen. Sådana ändringar och tillägg ska vara 

undertecknade av både Beställare och Ramavtalsleverantören och biläggas Kontraktet. 

 

Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller pantsätta rättigheter 

och/eller skyldigheter enligt Kontrakt till annan.

 

Beställare äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Kontrakt, till ny 

organisation eller organisationsform för det fall Beställare byter till sådan ny organisation eller 

organisationsform.

3.1.7 Pris

Lägst avtalade rabatter från gällande officiella prislista avseende grundfordon och 

tillkommande fabriksmonterad extrautrustning ska gälla vid avrop.       

      

Vid förnyad konkurrensutsättningen efterfrågas priset för de efterfrågade varorna som 

Beställare kommer att Avropa. Priset definieras i det Kontrakt som upprättas mellan 

Ramavtalsleverantören och Beställaren. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget 

förenade kostnader.

 

Samtliga priser i Kontrakt är angivna i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

3.1.8 Produktlista

En förutsättning för att en Vara får försäljas inom Ramavtalet är att den, efter Statens 

inköpscentrals godkännande, ska vara förtecknad i produktlista som publiceras på 

www.avropa.se.  

3.1.9 Leveransvillkor

Leverans ska ske fritt "levererat förtullat", DDP, Incoterms 2010, till för Beställare närmaste 

lokala återförsäljare eller enligt överenskommelse mellan Ramavtalsleverantör och 

Beställare.

3.1.10 Leveranstid

Leverans av Varor ska ske på den tid eller inom den tidsrymd som angivits i Kontraktet. 
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3.1.11 Reservdelar

Reservdelar ska tillhandahållas efter leveransdatum. Producenten garanterar att reservdelar 

tillhandahålls under minst tio (10) år efter leveransdatum.

3.1.12 Force Majeure

Om fullgörande av Parts skyldigheter förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, 

lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken Part inte kunnat råda och 

skäligen inte kunnat förutse och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller 

övervunnit, ska den Part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från 

dessa så länge hindret föreligger. 

3.1.13 Leveransförsening och vite

a) Om Ramavtalsleverantören finner det sannolikt att inte kunna hålla avtalad leveranstid ska 

Ramavtalsleverantören utan dröjsmål skriftligen meddela Beställaren detta samt ange 

orsakerna till förseningen och den tidpunkt då Leverans beräknas ske.  

 

b) Om leveransförseningen beror på händelse som anges i punkt Force Majeure, eller på 

Beställaren eller något förhållande på dennes sida ska avtalad leveranstid förlängas med den 

tid som kan anses skälig.  

 

c) Avlämnas inte Varan i rätt tid har Beställaren rätt till vite. Vitet ska utgå för varje påbörjad 

sjudagarsperiod som förseningen varar med en procent (1 %) av värdet av den del av Varan 

som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock ska vitet i sin helhet inte 

överstiga tio procent (10 %) av sagda värde.  

 

d) Beställaren får häva köpet om leveransförseningen är av väsentlig betydelse för 

Beställaren och Ramavtalsleverantören insett eller bort inse detta. Beställaren får vidare häva 

köpet om Beställaren är berättigad till maximalt vite enligt punkt c. ovan, och därefter 

skriftligen kräver Leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en (1) 

vecka och Ramavtalsleverantören inte Levererar inom fristen, såvida den underlåtenheten 

beror på någon omständighet som Beställaren bär ansvaret för. Hävning får avse den del av 

Leveransen som Beställaren på grund av förseningen inte kan använda. Ska Leverans ske i 

olika poster får Beställaren häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse för Beställaren vad avser hela avtalet och Ramavtalsleverantören insett eller bort 

inse detta.  

3.1.14 Fakturering och betalning

Faktura ska sändas till den fakturaadressen som Beställare angivit vid Avrop.

 

En faktura ska innehålla följande uppgifter:

- Fakturadatum 

- Fakturanummer     

- Ramavtalsleverantörens och Beställarens namn och adress     

- Beställarens referens     

- Momsregistreringsnummer     

- Specifikation över levererade Varor     

- Pris i SEK exklusive moms per Vara     

- Totalsumma i SEK exklusive moms

- Totalsumma i SEK inklusive moms

 

Faktureringsavgift eller motsvarande avgift accepteras inte. Vid försenad betalning utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

Fakturering får tidigast ske efter godkänd leverans. Betalning sker 30 dagar efter fakturans 
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ankomstdag, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Betalar inte Beställare i 

rätt tid, har Ramavtalsleverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635). Ränta regleras på anmodan av Ramavtalsleverantören på nästkommande 

faktura.

 

Ramavtalsleverantören ska i detta Ramavtal kunna erbjuda Beställaren e-faktura. Denna ska 

vara av standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerad enligt överenskommelse mellan 

Beställaren och Ramavtalsleverantören.

 

Statliga myndigheter ska kunna hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt föreskrift 

i VERVAFS 2007:1. E-faktura kan skickas direkt mellan Parterna eller via en 

leverantörsportal. Mer information om e-faktura finns på Ekonomistyrningsverkets 

webbplats, http://www.esv.se/amnesomraden/E-handel/.

3.1.15 Statistik

Ramavtalsleverantören ska till Beställaren, kunna tillhandahålla statistik avseende köp över 

en viss tidsperiod.        

3.1.16 Hävning av Kontrakt

Hävning av Kontrakt vid leveransförsening eller fel i Varan regleras i enlighet med punkten 

Leveransförsening och vite.

 

Därutöver har Beställaren rätt att häva Kontrakt med omedelbar verkan om:

-Statens inköpscentral har funnit att Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina 

åtaganden enligt Ramavtalet och beslutat att häva Ramavtalet enligt villkor i Ramavtalet.     

- Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en Ramavtalsleverantör att delta i offentlig 

upphandling enligt 10 kap 1 § LOU, nämligen om;                    

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 

oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,                    

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande 

på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp 

mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens 

medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 

98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i 

fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn,                    

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval 

av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen, eller                    

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 

1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av 

pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG.                    

 Om Ramavtalsleverantören är en juridisk person, kan Ramavtalet sägas upp om en 

företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för brott omnämnt i punkt 1-4 

ovan. 

                   

- Omständighet föreligger vilken skulle utesluta Ramavtalsleverantör att delta i offentlig  

upphandling enligt 10 kap 2§ LOU, nämligen om:                    

1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är 

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad 

näringsförbud, eller                    

2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 

tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller                    

3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende 
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yrkesutövningen, eller                    

4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och den 

upphandlande myndigheten kan visa detta, eller                    

5. Ramavtalsleverantören inte fullgjort sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter 

i det egna landet eller i det land upphandlingen genomförts, eller                    

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat 

felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt 1-5 ovan. 

 

Vid hävning av Kontrakt enligt denna punkt har Beställaren rätt till ersättning i enlighet med 

de förutsättningar som anges i punkten Leveransförsening och vite. 

 

Beställaren ska äga rätt att häva Kontraktet om:                    

- Varan eller Leveransen avviker från det som framgår av Kontraktet.                    

- Varan är fellevererad, felaktig och/eller skadad och Ramavtalsleverantören inte åtgärdar 

detta inom skälig tid efter påtalande från Beställaren.                    

- Leveransförseningen överskrider gränsen för det maximala vitet enligt punkt 

Leveransförsening och vite ovan.                    

- Leverans sker efter överenskommen leveranstidpunkt och Beställaren vid Avropet angivit 

att Leveransen är onyttig om den sker efter denna tidpunkt. Vid en sådan hävning ska 

Parternas prestationer omgående återgå.

 

Part har rätt att häva Kontrakt om den andra Parten väsentligen åsidosätter sina förpliktelser 

enligt dessa Allmänna villkor.

 

Beställaren har även rätt att, med omedelbar verkan, häva Kontraktet i någon av följande 

situationer:                    

- Ramavtalsleverantören avviker enligt denna punkt mer än tre tillfällen under tre månader 

trots att rättelse sker av de enskilda avvikelserna.                    

- Ramavtalsleverantören har lämnat felaktig information vid avropet.                    

- Beställaren har alltid rätt att häva Kontraktet om Statens inköpscentral har hävt 

Ramavtalet.
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