
2. Allmänna villkor

2.1 Inledning

Allmänna villkor utgör en del av ramavtalet avseende Säkerhetssystem (dnr. 96-65-2014). Villkoren  i detta 

dokument reglerar avtalsförhållandet mellan Leverantören och Beställaren.

2.2 Omfattning

Omfattning framgår i Avropsförfrågan, ramavtalsbilaga. Om inga standardavtal har angivits gäller dessa 

Allmänna villkor i sin helhet.

 

Om avropsberättigad i avropsförfrågan har angivit att något av standardavtalen AB 04 eller ABT 06 ska 

gälla är endast följande delar tillämpliga: 2.1-7, 2.10, 2.12-14, 2.16, 2.20-22, 2.24 och 2.25.

 

Utöver de punkter som regleras i aktuellt standardavtal avseende hävning ska punkt 2.17.2 b), d) och e) 

tillämpas.

 

Om inget annat framgår i avropsförfrågan ska vite vid försening utgå enligt punkt 2.8.7.  

2.3 Definitioner

2.3.1 Definitioner

Allmänna villkor - Med Allmänna villkor avses detta dokument som anger villkor för Kontrakts fullgörande 

mellan Beställare och Leverantör.

 

Avrop - Med Avrop avses anskaffning av Kontraktsföremål som Avropsberättigad gör genom användande 

av Ramavtal.

 

Avropsberättigad - Med Avropsberättigad avses myndigheter under regeringen, stiftelser och andra 

organisationer med anknytning till staten samt organisationer inom övrig offentlig förvaltning som har rätt att 

avropa från Ramavtal jämlikt 5 kap 2§ LOU. Även Avropsberättigade är i den meningen parter i Ramavtal.

 

Avropsförfrågan - Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar till Leverantör i 

samband med den förnyade konkurrensutsättningen.

 

Avropssvar - Med Avropssvar avses det svar som Ramavtalsleverantören lämnar på en Avropsförfrågan.

 

Avtalad leveranstid - Med Avtalad leveranstid avses den dag eller inom den tidsrymd då Leverans ska 

ske enligt Kontrakt.

 

Basmånad - Med Basmånad avses den kalendermånad som infaller två kalendermånader tidigare än 

den kalendermånad då Avropsförfrågan skickas ut.

 

Beställaren/Beställarens - Med Beställaren/Beställarens avses Avropsberättigad som är Part i Kontrakt.

 

Effektiv leveransdag  - med Effektiv leveransdag menas den dag    

a) leveransen godkänts av Beställaren, eller    

b) leveranskontrollperioden upphör, utan att Beställaren gjort befogad anmärkning mot leveransen, eller    

c) leveransen uppfyller avtalad specifikation efter det att Beställaren gjort befogad anmärkning mot 

leveransen.  

Utbildning och assistans som ska utföras efter leveransen i övrigt påverkar inte fastställandet av effektiv 

leveransdag.

 

Jämförelsemånad - Med Jämförelsemånad avses den kalendermånad som infaller två kalendermånader 

före den årliga prisjusteringen.
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Kontrakt - Med Kontrakt avses det avtal rörande anskaffning från Ramavtal som upprättas mellan 

Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören efter Avrop.

 

Kontraktsföremål - Med Kontraktsföremål avses Vara och/eller Tjänst som Leverantör ska tillhandahålla 

under Kontrakt.

 

Leverans - Med Leverans avses överlämnande och/eller utförande av Kontraktsföremål.

 

Leverantören/Leverantörens - Med Leverantören/Leverantörens avses den Ramavtalsleverantör som 

är Part i Kontrakt.

 

Part/Parterna - Med Part/Parterna i Allmänna villkor avses Beställaren och Leverantören.

 

Ramavtal - Med Ramavtal avses Huvuddokument inklusive bilagor. Ramavtal har tillkommit genom 

upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

 

Ramavtalsleverantören - Med Ramavtalsleverantören avses leverantör som efter upphandling enligt lag 

om offentlig upphandling blivit part i Ramavtal.

 

Resultat - Med Resultat avses arbete och material inklusive ritningar, tekniska handlingar, 

utbildningsmaterial, utrymningsplaner, dokumentation, rapportering, statistik och instruktioner som 

Leverantören tar fram särskilt för Beställaren vid utförandet av Kontraktsföremål.

 

Skriftligen - Med skriftlig avses även meddelande i elektronisk form.

 

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

 

Vara - Med Vara avses de varor som omfattas av Kontrakt och Ramavtalet.  

Underleverantör - Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår 

Ramavtalsleverantören med utförandet av Kontraktsföremål som omfattas av Kontrakt.

 

Underleverantör - Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår 

Ramavtalsleverantören med utförandet av Kontraktsföremål som omfattas av Kontrakt.  

2.4 Kontaktpersoner

Beställarens och Leverantörens kontaktpersoner för Kontrakt anges i Kontrakt. Kontaktperson hos 

Leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Beställaren, behörighet att på Leverantörens vägnar 

och med för denne bindande verkan, företräda Leverantören. Vid byte av kontaktperson är Parterna 

skyldiga att underrätta varandra utan dröjsmål.

2.5 Avtalshandlingar

2.5.1 Avtalshandlingar

Innehåller Leverantörens avropssvar uppgifter som inte efterfrågats i Avropsförfrågan är dessa uppgifter 

giltiga endast om en skriftlig överenskommelse träffas särskilt angående detta. Hänvisning till 

Leverantörens allmänna leveransavtal eller motsvarande är endast giltigt om en skriftlig överenskommelse 

avseende detta tecknas separat.

2.5.2 Avtalsperiod

Kontraktet har den giltighetstid som framgår av Avropsförfrågan.

2.6 Parternas gemensamma åtaganden

2.6.1 Förhållningssätt
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Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om 

händelser som påverkar, eller kan komma att påverka detta Kontrakt. Parterna är skyldiga att vara väl 

förtrogna med detta Kontrakt, samt i övrigt hålla sig informerade om dess praktiska tillämpning och 

utveckling.

2.7 Leverantörens åtaganden

2.7.1 Stabil och långsiktig relation

Leverantören samt eventuella underleverantörer ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att 

rubba förtroendet för Beställarens verksamhet.

2.7.2 Uppfyllande av krav

De varor och tjänster som levereras med stöd av detta Kontrakt uppfyller avtalad specifikation i enlighet 

med Avropsförfrågan och Avropssvar. Detta omfattar även krav riktade mot Leverantören och dennes 

organisation, inklusive eventuella underleverantörer.

2.8 Leverans

2.8.1 Leveransvillkor

Vara levereras fritt till Beställaren, Delivered Duty Paid (DDP). DDP innebär att Leverantören står för 

samtliga risker och kostnader fram till det att Varor finns tillgänglig på den plats som angivits i Kontrakt.

2.8.2 Leveransgodkännande

Leveransgodkännande kräver att samtliga varor som ingår i Kontrakt har levererats. Leverans av varor sker 

i så god tid att installation och tester enligt nedan kan ske innan avtalad leveransdag. Leverantören ska 

inom två (2) veckor från kontraktstecknandet upprätta en projektplan i vilken det framkommer när leverans 

ska ske i förhållande till acceptanstest och i förekommande fall drifttest.

2.8.3 Avtalad leveransdag

Avtalad leveransdag är den dag avropad vara är installerad och kan börja nyttjas av Beställaren. Detta 

förutsätter att acceptanstest och i förekommande fall drifttest har godkänts av Beställaren. För avtalad 

leveransdag se Kontrakt.

2.8.4 Acceptanstest

När avropad Vara är installerad ska acceptanstest genomföras av Leverantören och Beställaren 

gemensamt. Acceptanstest omfattar kontroll av funktion och överenskommen prestanda. Acceptanstest 

ska skriftligt godkännas av Beställaren.

2.8.5 Drifttest

Efter godkänt acceptanstest, kan Beställaren i Avropsförfrågan kräva att installationen drifttestats på plats 

hos Beställaren under en överenskommen tidsperiod. Om installationen fungerar utan fel och/eller 

förväntad funktion under drifttestet godkänns installationen skriftligen av Beställaren. Om installationen inte 

godkänns ska felen eller bristerna utan dröjsmål korrigeras av Leverantören. När så skett, inträder en ny 

driftperiod om två (2) veckor. Om installationen inte kan godkännas efter tre (3) på varandra följande 

drifttester, har Beställaren rätt att häva avtalet (punkt 2.17.2).

2.8.6 Leveransförsening

Sen leverans föreligger när effektiv leveransdag inträffar efter avtalad leveransdag (2.8.3). Finner 

Leverantören sannolikt att försening kommer att inträffa meddelar Leverantören skriftligen Beställaren 

avseende detta. Leverantören anger orsaken till förseningen samt om möjligt den tidpunkt då leverans 

beräknas kunna ske. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande, har Beställaren rätt till 

ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

 

Under förseningen har Beställarens rätt att på egen risk använda färdigställda delar av installationen i den 

utsträckning som är möjlig. Beställarens användning av installationen innebär inte att effektiv leveransdag 

inträder. Leverantören har rätt att debitera Beställaren till den del som Beställaren nyttjar installationen.
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Om försening som beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida pågår mer än en (1) 

månad har Beställaren rätt att säga upp avtalet till omedelbart verkan. Vid uppsägning av avtalet har 

Beställaren rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning. Vite som utgått p.g.a. försening 

avräknas från sådant skadestånd.   

2.8.7 Vite vid leveransförsening

Vid sen leverans (2.8.3 och 2.8.6) är Beställaren berättigad till vite. Vite utgår för varje påbörjad arbetsdag 

som förseningen varar. Vitet uppgår till 2 % av den del av Kontraktet som är försenad. Innebär förseningen 

att ingen del kan tas i bruk beräknas beloppet på hela kontraktssumman. Vitet är maximerat till 20 % av 

kontraktssumman. Vid uppnått maxvite har Beställaren rätt att häva avtalet. Vite förfaller till betalning en (1) 

månad efter den kalendermånad under vilken förseningen föreligger. Vite regleras på anmodan av 

Beställaren i separat faktura.

2.9 Avvikelser

2.9.1 Definition

Fel föreligger om Varan eller Tjänsten inte uppfyller kraven i enlighet med Avropsförfrågan. Fel föreligger 

även då installationen inte uppfyller förväntad funktionalitet genom att vid upprepade tillfällen vara 

oanvändbar för avsett ändamål.

2.9.2 Reklamation

Beställaren ska skriftligen reklamera fel till Leverantören inom skälig tid från det att felet upptäckts. För det 

fall Varan försämrats ytterligare p.g.a. att Beställaren inte reklamerat inom skälig tid från det att felet 

upptäcktes beaktas detta vad gäller Leverantörens felavhjälpande.

2.9.3 Avhjälpande av fel

Leverantören förbinder sig att omgående byta Varor som inte fungerar vid leverans, s.k. DOA (Dead On 

Arrival) mot ny Vara. Kostnad för retur/utbyte får inte belasta Beställaren.

 

Vid andra fel än DOA avhjälper Leverantören fel utan dröjsmål. Avhjälpandet sker utan ytterligare kostnad 

och på plats hos Beställaren. Utan dröjsmål innebär, om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet 

föranleder annan bedömning att felet ska vara avhjälpt senast fem (5) arbetsdagar efter reklamationen.

 

Om det är möjligt avhjälper Leverantören felet per telefon eller e-post genom instruktioner till Beställaren 

(distansstöd) alternativt genom fjärrsupport. Vid distansstöd gäller åtgärdstid så som för reparation på plats 

enligt ovan.  

2.10 Garanti

Garantin är en funktionsgaranti (totalt åtagande inklusive ingående komponenter och tjänster), vilket innebär 

att alla direkta kostnader i samband med garantiåtgärder är inkluderade. Även ersättning för resor, logi, jour 

och traktamente ingår. Garantitiden är två (2) år räknat från effektiv leveransdag. Förlängning av garantin 

sker som tillägg till detta avtal.

2.11 Service

Servicenivå framgår i Kontrakt.

2.12 Reservdelar

Reservdelar till Varor finnas tillgängliga under en period av minst fem (5) år räknat från Effektiv leveransdag.

2.13 Jour

Jour framgår i Avropsförfrågan. Inställelsetid ska ske inom avtalad tidsintervall. Vite utgår per påbörjad 

timme som inställelsen överstiger avtalad tidsintervall. Vite utgår motsvarande dubbel avtalad timersättning 

om maximalt tio (10) timmar.

2.14 Utbildning
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2.14.1 Utbildning, som en del av leveransen

Utbildning sker av Beställarens personal på den installerade utrustningen i enlighet med Kontrakt samt 

enligt gällande regler och föreskrifter.

2.14.2 Utbildning, som separat tjänst

Utbildning som avropas som separat tjänst ska genomföras i enlighet med Kontrakt och med gällande 

regler och föreskrifter.

2.15 Priser

2.15.1 Priser

Samtliga priser i Kontraktet är angivna i svenska kronor exklusive moms.

 

Priset inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader. Detta innefattar bland annat kostnad 

avseende garanti, service och acceptanstest och i förekommande fall drifttest.

 

Fraktkostnader ska framgå av Kontrakt. I övrigt får inga avgifter avseende frakt, eller någon annan 

hanteringskostnad belasta Avropet.  

2.15.2 Prisjustering

Varor

Priser är fasta i ett år och Part äger därefter rätt att en gång per år påkalla justering utifrån förhållandet 

mellan indextal för Basmånad och Jämförelsemånad. Begäran om prisjustering anmäls skriftligen av part 

minst en (1) månad före ikraftträdandet. Motparten ska skriftligen godkänna justeringen. Prisändring får 

tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter godkänd justering. Nya priser gäller 

minst ett (1) år i taget.

 

50 % justeras utifrån Producentprisindex (PPI) SPIN 2007 produktgrupp 25-33      

50 % justeras utifrån Importprisindex (IMPI) SPIN 2007 produktgrupp 25-33      

Vid fastställande av nytt pris ska nytt pris alltid avrundas till närmaste krona.

 

Tjänster    

Angivna priser är fasta i ett (1) år från och med Kontraktets tecknande. Därefter får ändring av priser ske en 

(1) gång per år om Part så begär det enligt Statistiska centralbyråns TPI SPIN 2007 80 Säkerhets- och 

bevakningstjänster. Justering sker utifrån den förändring som skett mellan kvartal 1 året innan justering och 

det senast publicerade kvartal före den årliga prisändringen. Nya priser gäller minst ett (1) år i taget.

 

Entreprenad

Angivna priser är fasta i ett (1) år från och med Kontraktets tecknande. Därefter får ändring av priser ske en 

(1) gång per år om Part så begär det enligt Statistiska centralbyråns Entreprenadindex. Justering sker 

utifrån den förändring som skett mellan januari månad året innan justering och den senast publicerade 

månaden före den årliga prisändringen. Nya priser gäller minst ett (1) år i taget.    

 

2.16 Betalning

2.16.1 Betalning

Betalning sker efter godkänt acceptanstest. För det fall Beställaren i Avropsförfrågan har krävt att drifttest 

ska ske ska betalningen utgå med 80 % vid godkänt acceptanstest och 20 % vid godkänt drifttest.

2.16.2 Betalningsvillkor

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. 

Fakturor utformas på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Till fakturan fogas sådana verifikationer som 

Beställaren särskilt begär.
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2.16.3 Fakturering

Leverantören ska, om Beställaren så begär, kunna leverera E-faktura till den mottagningspunkt 

myndigheten väljer. Pappersfaktura ska kunna levereras till Beställaren vid behov och som reservrutin.

2.16.4 Dröjsmål med betalning

Betalar Beställaren inte i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635). Ränta regleras på anmodan av Leverantören på nästkommande faktura. Beställaren äger rätt 

till dröjsmålsränta i de fall Leverantören åläggs att betala viten och dröjer med detta. Ränta ska i sådant fall 

regleras på anmodan av Beställaren på nästkommande faktura.

2.17 Kontraktets förtida upphörande

2.17.1 Parternas rätt att säga upp kontraktet

Endera parten äger rätt att säga upp Kontraktet om motparten väsentligen åsidosätter sina åtaganden och 

inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig uppmaning.

 

Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kontraktet om motparten vid upprepande tillfällen har 

gjort sig skyldig till hävningsgrund enligt ovanstående stycke, oavsett om åtgärden åtgärdats eller inte. Med 

upprepande tillfällen avses att motparten vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader 

har gjort sig skyldig till uppsägningsgrund enligt ovanstående stycke.  

2.17.2 Beställarens rätt att säga upp kontraktet

Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kontraktet om:      

a) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om 

företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på sådant obestånd att Leverantören inte kan förväntas 

fullgöra sina åtaganden,     

b) Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter, eller enligt 

lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller har belagts med näringsförbud,   

c) Leverantören inte fullföljer sina åtaganden enligt detta dokument och maxvite utgår (punkt 2.8.7),   

d) Det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i avropssvaret och dessa uppgifter har varit 

av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av kontrakt,   

e) Uteslutningsgrund enligt 10 kap 1 och 2 §§ föreligger.

 

Har Beställaren sagt upp Kontraktet har Beställaren, utöver eventuell rätt till vite, rätt till ersättning för skada. 

Ersättning för sådan skada omfattar inte ersättning för indirekt förlust såvida inte Leverantören orsakat 

skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

2.17.3 Verkan av kontraktets upphörande

Avvecklingen av Leverantörens åtaganden enligt detta Kontrakt sker utan dröjsmål. Leverantören vidtar alla 

erforderliga åtgärder för att Beställaren hålls skadeslös.

 

Leverantören ska mot skälig ersättning assistera Beställaren vid överföring av hela eller delar av uppdraget 

till Beställaren eller till av Beställaren anvisad ny Leverantör. Leverantören ska samarbeta både med 

Beställaren och den av Beställaren anvisade nya Leverantören samt tillse att erforderliga resurser finns 

tillgängliga för att en sådan överföring ska kunna genomföras på ett smidigt sätt.

 

Om Leverantören inte medverkar i enlighet med det som sägs i ovanstående stycke, äger Beställaren rätt 

till ersättning för den merkostnad som detta förorsakat.  

2.18 Försäkring

Om inget annat särskilt avtalats, åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla 

sedvanlig ansvarsförsäkring till ett betryggande ansvarsbelopp med hänsyn tagen till avtalets art och 

omfattning. På begäran av Beställaren ska Leverantören tillställa bevis om giltig ansvarsförsäkring.
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2.19 Force majeure

Om fullgörande av skyldigheter enligt Kontraktet 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. Part som önskar att åberopa 

denna punkt ska snarast lämna den andra parten skriftligt meddelande om detta.

 

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse har Part, som inte är förhindrad att fullgöra sina 

förpliktelser, rätt att med omedelbar verkan säga upp Kontraktet genom skriftligt meddelande till andra 

parten, som är förhindrad att fullgöra sina förpliktelser, om Kontraktets fullgörande försenas mer än 90 

kalenderdagar på grund av befrielsegrund som nämns i denna punkt.

2.20 Publicerings- och marknadsföringsrätt

Leverantören får inte publicera eller på annat sätt utnyttja Beställarens material, data eller övrig information. 

Hänvisning till Beställaren i reklam eller marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denne 

anlitad underleverantör utan Beställarens uttryckliga godkännande.

2.21 Dokumentation

Beställaren behåller samtliga immateriella rättigheter till allt material som överlämnas av Beställaren till 

Leverantören för utförandet av Kontraktsföremål. Leverantören äger dock rätt att nyttja materialet på så sätt 

som krävs för utförandet av Kontraktsföremål och skapandet av Resultat.

 

Beställaren ska i Avropsförfrågan ange vad som ska gälla angående rätten till Resultat.

2.22 Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Om Kontrakt omfattas av säkerhetsskyddsavtal är Kontrakt villkorat av att Leverantören och dess personal 

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

säkerhetsskyddsavtal tecknas med Beställaren. Leverantör och dess personal (och dess 

Underleverantörer) är skyldig att följa samtliga bestämmelser i tecknat säkerhetsskyddsavtal.

2.23 Ändringar och tillägg

Ändringar i, eller tillägg till Kontrakt ska för att vara gällande vara signerade av behöriga företrädare för 

Parterna.

2.24 Överlåtelse av Kontrakt

Beställaren äger rätt att överlåta Kontrakt med samma rättigheter och skyldigheter till annan om Beställaren 

byter till annan organisationsform.

 

Leverantör äger inte rätt att överlåta Kontrakt på någon annan utan Beställarens skriftliga godkännande i 

förväg. Leverantörens 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.

 

Leverantören 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.

2.25 Tvistelösning och tillämplig lag

Tvister angående tolkning och tillämpning av Kontrakt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 

avgöras av svensk domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Kontrakt regleras av svensk materiell rätt.
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