
2. Allmänna villkor

2.1 Inledning

Allmänna villkor och ABK 09 utgör en del av Ramavtalet avseende Konsulter Säkerhetsteknik dnr 

96-67-2014 och reglerar avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad (nedan 

kallad Beställaren).       

              

Allmänna villkor är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantör och Beställare, utgör en 

bilaga till Kontrakt och gäller för samtliga Avrop inom ramen för Ramavtalet, oavsett om det särskilt 

hänvisas till Allmänna villkor i Avropsförfrågan eller inte.

 

Sammanställning över avvikelser från ABK 09 i Allmänna villkor:

8.3.

8.4.

8.7.

8.8.

 

Avvikelserna framgår under respektive punkt.

2.2 Definitioner

För tolkningen och tillämpningen av Allmänna villkor ska följande termer och begrepp ha nedan angiven 

betydelse, såvida inte annat uttryckligen anges eller uppenbarligen följer av omständigheterna.        

             

ABK 09 - Med AKB 09 avses Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet av år 2009.        

           

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

Kontraktet som gäller mellan Beställaren och Ramavtalsleverantören.        

           

Avrop - Med Avrop avses beställning av Tjänster som Beställaren gör genom användande av 

Ramavtal.                

    

Avropsförfrågan - Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Beställaren skickar till 

Ramavtalsleverantör.        

           

Avropssvar - Med Avropssvar avses det svar som Ramavtalsleverantör lämnar på en 

Avropsförfrågan.        

           

Beställaren - Med Beställaren i Allmänna villkor avses Avropsberättigad enligt Ramavtalet som har tecknat 

kontrakt.        

                

Kontrakt - Med Kontrakt avses det avtal som upprättas mellan Beställaren och Ramavtalsleverantör.

           

Ramavtal - Med Ramavtal avses avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör inklusive 

bilagor.        

                       

Ramavtalsleverantör - Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om 

offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet.

 

Tjänst - Med Tjänst avses de tjänster som omfattas av Ramavtalet.

 

Underleverantör - Med Underleverantör avses tredje part som bistår Ramavtalsleverantör med att fullgöra 

åtagande enligt Ramavtal.      

      

Uppdrag - Med Uppdrag avses genomförandet av Tjänster.

2.3 Kontraktshandlingar
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Bestämmelsen i 1 kap. 2 § ABK 09 utgår och ersätts av:

 

Uppdragets omfattning bestäms av Kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. 

Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande 

ordning:

 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till Kontrakt med bilagor inklusive  Allmänna villkor 

2. Kontrakt med bilagor inklusive Allmänna villkor 

3. ABK 09 

4. Skriftliga ändringar eller tillägg till Avropsförfrågan 

5. Avropsförfrågan med bilagor 

6. Skriftliga ändringar eller tillägg till Avropssvar med bilagor 

7. Avropssvar med bilagor 

2.4 Överlåtelse av Kontrakt

2.4.1 Beställarens rätt till överlåtelse

Bestämmelsen i 3 kap. 5 § ABK 09 utgår och ersätts av:

 

Beställare äger rätt att överlåta Kontrakt med samtliga rättigheter och  skyldigheter till annan om 

Beställaren byter till annan organisationsform. 

2.4.2 Ramavtalsleverantörens rätt till överlåtelse

Bestämmelsen i 3 kap. 5 § ABK 09 utgår och ersätts av:

 

Ramavtalsleverantör äger inte rätt att överlåta Kontrakt på någon annan  utan Beställarens skriftliga 

godkännande i förväg. Ramavtalsleverantören ansökan om överlåtelse ska ställas till Beställaren i god tid 

före det planerade datumet för överlåtelsen. Beställaren har inte skyldighet att  godkänna överlåtelse. 

Beställaren äger rätt att begära in handlingar för att kunna göra en bedömning av överlåtelsen.

 

Ramavtalsleverantören har inte heller rätt att utan Beställarens skriftliga godkännande i förväg, helt eller 

delvis, överlåta eller pantsätta rättigheter (inklusive fordringar) eller skyldigheter enligt Kontraktet till annan. 

2.5 Pris

Pris framgår av Kontrakt.

 

Ramavtalsleverantören äger rätt till ersättning för övertidsersättning/OB-tillägg och resekostnader inklusive 

traktamente enligt Skatteverkets vid var tid gällande regler för ersättning efter skriftlig överenskommelse 

med Beställaren.

2.6 Prisjustering

Part har rätt att påkalla prisjustering av priser efter det att Statens  inköpscentral justerat Ramavtalets 

priser. Part har rätt att begära att  priserna i Kontraktet justeras i enlighet med den procentuella 

prisjustering 

som Statens inköpscentral gjort på priserna av Ramavtalet. Nya priser ska gälla i tolv (12) månader i taget.

 

För Kontrakt som löper efter Ramavtalets löptid äger Part rätt att justera priserna enligt punkt 1.13.2 i 

Ramavtalet en (1) gång per år i enlighet med Svenska Teknik & Designföretagens K84 - Faktorprisindex för 

konsulttjänster. 

2.7 Sekretess

Bestämmelserna i 7 kap. 3-4 §§ ABK 09 utgår och ersätts av:
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Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga 

delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt 

utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part tar del av genom tillkomsten eller genomförandet av 

Kontrakt.

 

Till förtydligande av ovanstående stycke, gäller att Beställaren i egenskap  av offentligrättsligt organ är 

skyldig att följa tillämpliga lagregler om handlingars offentlighet och sekretess.

 

Ramavtalsleverantören äger rätt att begära att information som  tillhandahålls av Ramavtalsleverantören i 

samband med Kontrakt ska anses utgöra Ramavtalsleverantörens konfidentiella information.

 

Beställaren kommer att ta hänsyn till sådan begäran vid eventuell begäran från tredje part till Beställaren 

om att få del av informationen. Ramavtalsleverantören är dock medveten om att vid sådan eventuell 

begäran kommer en sedvanlig sekretessbedömning att ske i enlighet med offentlighets- och 

sekretesslagen, och att Beställaren inte kan garantera sekretess.

 

Ramavtalsleverantören åtar sig att ansvara för att samtliga medarbetare som Ramavtalsleverantören 

sysselsätter under Kontraktet har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om 

sekretess enligt Kontraktet samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende  sekretess.

 

Sekretess enligt ovanstående stycken gäller även efter det att Kontraktet i övrigt har upphört att gälla mellan 

parterna. 

2.8 Hävning

2.8.1 Beställarens rätt till hävning

Bestämmelsen i 8 kap. 1 § ABK 09 utgår och ersätts av:

 

Beställaren äger rätt att häva Kontraktet och få ersättning för skada motsvarande kostnader för att avveckla 

avtalet, byta leverantör och för alla merkostnader om Ramavtalsleverantören:

 

a) väsentligt misskött uppdraget och inte utan dröjsmål efter skriftlig  anmodan vidtagit rättelse, 

b) i väsentligt hänseende brutit mot Kontraktet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan vidtagit 

rättelse, 

c) kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande. 

d) eller en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott enligt 10 kap 1 § LOU, 

e) eller en företrädare omfattas av någon omständighet enligt 10 kap 2 § LOU,

f) lämnat oriktiga uppgifter i Avropssvar eller på annat sätt i samband med Avropet som föregått 

tecknandetav Kontraktet och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av 

tilldelning avKontraktet.

 

Konsulten har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt.

 

Konsulten ska snarast efter besked om hävning överlämna resultatet av utfört arbete till Beställaren.

 

Hävning ska ske skriftligen. 

2.8.2 Ramavtalsleverantörens rätt till hävning

Bestämmelsen i 8 kap. 2 § ABK 09 utgår och ersätts av:

 

Ramavtalsleverantören äger rätt att häva Kontraktet om Beställaren:

 

a) i väsentligt hänseende brutit mot Kontraktet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan vidtagit 

rättelse, 
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b) vidhåller begäran som innebär att Ramavtalsleverantören ska efterge kravet på god yrkessed, 

c) kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer  betryggande säkerhet för sitt åtagande.

 

Konsulten är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av  Uppdraget, skälig kostnad för avveckling 

samt utebliven skälig vinst på den del av Uppdraget som blivit utförd.

 

Konsulten ska överlämna uppdragsresultatet senast när Beställaren fullgjort sin betalningsskyldighet.

 

Hävning ska ske skriftligen. 

2.9 Personal

2.9.1 Utbyte av personal

Ramavtalsleverantören ska, på begäran av Beställaren, byta ut konsult som brister i kompetens eller har 

samarbetssvårigheter med Beställaren. Utbyte av konsult förutsätter att detta ej är uppenbart opåkallat 

eller 

annars oskäligt. Byte ska då ske utan dröjsmål.

 

Vid utbyte av konsult ska Beställaren godkänna bytet. Ramavtalsleverantören får endast byta ut konsult 

med personal som innehar motsvarande kompetens.

 

Ramavtalsleverantören svarar för kostnader och tidsåtgång för utbyte av konsult och för att den nya 

konsulten ska sätta sig in i relevanta delar av Uppdraget. 

2.9.2 Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Om Kontrakt omfattas av säkerhetsskyddsavtal är Kontrakt villkorat av att Ramavtalsleverantören (och 

dess Underleverantörer) blir godkänd vid säkerhetsprövningen och att ett särskilt säkerhetsskyddsavtal 

tecknas med Beställaren.

 

Ramavtalsleverantör (och dess Underleverantörer) är skyldig att följa  samtliga bestämmelser i tecknat 

säkerhetsskyddsavtal. 
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