
2. Allmänna villkor

2.1. Allmänna villkor Gåvokort

2.1.1. Bakgrund och syfte

Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Profil- och presentartiklar med dnr 

96-5-2013. Leverans av Produkter och Tjänster ska utföras i enlighet med vad som stadgas 

i Allmänna villkor samt ALOS 05, och Kontraktet i övrigt.

2.1.2. Parter

Dessa Allmänna villkor gäller vid Leverans av Produkter och tillhörande Tjänster till Kund NN 

från Supékort Sweden AB, organisationsnummer 556571-2865, nedan kallad 

Ramavtalsleverantör.

2.1.3. Kontraktet

Vid fullgörande av Kontrakt gäller dessa Allmänna villkor samt bilagan ALOS 05. I den mån 

villkor i Allmänna villkor står i strid med ALOS 05, gäller Allmänna villkor före vad som 

angetts i ALOS 05.

2.1.4. Definitioner

Förklaring till begrepp som ingår i Allmänna villkor.               

               

Allmänna villkor               

Med Allmänna villkor avses detta dokument. Allmänna villkor inklusive ALOS 05 reglerar de 

Avrop som görs från Ramavtalet och anger de villkor för Ramavtalets fullgörande som gäller 

mellan Kunden och Ramavtalsleverantören.               

               

Arbetsdag               

Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag.               

               

Avrop               

Med Avrop avses Kunds köp av Produkt och Tjänst genom användande av detta Ramavtal.

 

Kontrakt

Med Kontrakt avses det avtal som träffas mellan Kund och Ramavtalsleverantör i samband 

med Avrop från Ramavtalet.              

               

Kund                

Med Kund avses myndigheter under regeringen samt övriga statliga upphandlande 

myndigheter som får Avropa från Ramavtalet.                

               

Leverans                

Den slutliga Leveransen av Produkter/Tjänster som ska ske i enlighet med Kontraktet. 

               

               

Part                

Med Part avses Kund respektive Ramavtalsleverantör.

 

Produkt        

De Produkter som omfattas av Ramavtalet och som kan Avropas av Kund.        

              

Ramavtal                

Med Ramavtal avses den huvudtext samt bilagorna Allmänna villkor och ALOS 05, som har 

ingåtts mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör. 
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Ramavtalsleverantör                

Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 

erhållit Ramavtal och därigenom blivit Part i Ramavtalet.  

 

Tjänst              

Med Tjänst avses de tillhörande tjänster som kan Avropas från detta Ramavtal.

              

Underleverantör                

Tredje part som bistår Ramavtalsleverantör med att fullgöra villkor enligt Ramavtalet.

2.1.5. Ramavtalsleverantörens ansvar

Ramavtalsleverantören ansvarar för att uppdraget (tillhandahållandet av Produkter och 

Tjänster på Ramavtalet) genomförs fackmannamässigt och i enlighet med god sedvänja i 

branschen samt av för ändamålet kompetent personal.

 

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtliga Produkter och Tjänster som tillhandahålls 

genom detta Kontrakt innehar den kvalitet som Kunden kan förvänta sig med hänsyn till 

avtalad kravspecifikation och ändamålet för Produkten eller Tjänsten. Ramavtalsleverantören 

ansvarar således för bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller 

att Produkten/Tjänsten i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper.

 

Ramavtalsleverantören ska på anmodan av Kund kunna visa att de miljökrav som ställts på 

Produkterna i avropsförfrågan efterlevs.

2.1.6. Beställning och Kundtjänst

Ramavtalsleverantören ska vara organiserad på ett sådant sätt att Kund tillhandahåller en 

snabb och högkvalitativ service genom att erbjuda korta svarstider, tydlig återkoppling samt 

ett trevligt bemötande. Ramavtalsleverantörens personal ska kommunicera på svenska, 

både i tal och skrift.

 

Utsedd personal ska ha god kännedom om innehållet i tecknat Ramavtal samt ha kunskaper 

om Produkterna och Tjänsterna som omfattas av Ramavtalet samt 

Produkternas/Tjänsternas användningsområden.

 

Ramavtalsleverantören ska finnas tillgänglig för att ta emot Avrop och besvara frågor under 

kontorstid. Med kontorstid avses helgfri måndag till fredag.

 

Ramavtalsleverantören ska i samband med Avropet registrera och efterfråga de uppgifter 

som krävs för att kunna utföra beställningen enligt de krav som ställts av Kund. I de fall 

Avropet är ofullständig eller oklar ska Ramavtalsleverantören begära in ett förtydligande.

 

Varje Avrop ska Ramavtalsleverantören avsluta genom att skicka ett ordererkännande inom 

skälig tid alternativt enligt Kunds önskemål på avropsförfrågan. Order erkännandet ska minst 

innehålla uppgifter om leveransdag, specifikation, antal, pris.

 

Det är önskvärt att Ramavtalsleverantören skickar ett mottagningsbevis som visar att 

Avropet har mottagits. I det fall Ramavtalsleverantören besvarar att Avropet mottagits är 

detta inte att likställa med att Ramavtalsleverantören åtagit sig att utföra uppdraget. Själva 

bekräftelsen sker genom ordererkännande.

2.1.7. Utbud

Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda ett brett sortiment inom området Gåvokort.   
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Gåvokortet ska möjliggöra ett val av en gåva där mottagaren av gåvokortet själv får välja i 

utbudet.  

 

Med brett sortiment avses:

      

- Kund ska kunna välja från ett brett produktutbud som exempelvis inom områden som 

Sport & Fritid, Kök & Hem, Bok-/ Tidningspaket, Livsmedel och Miljö.

- Produkter som erbjuds ska ha en hög kvalitetsnivå från välkända märken.   

- Erbjuda upplevelser med en stor variation av välkända upplevelse företag. 

2.1.8. Varuprover och referensexemplar

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla varuprov, referensexemplar och provkollektion i det 

fall detta efterfrågas av Kund i samband med Avropet. I det fall det är förenat med en 

kostnad ska detta överenskommas med Kund.      

2.1.9. Kostnadsfri rådgivning

Ramavtalsleverantören ska utan kostnad kunna ge rådgivning utifrån Kunds givna mål och 

budgetramar och komma med genomförbara och kreativa idéer om Produkter, 

var logotypen ska presenteras på Produkten och hur de kan användas utifrån Kunds behov 

och önskemål.      

     

Ramavtalsleverantören ska även erbjuda kundbesök på begäran av Kund.

2.1.10. Gåvokort

Ramavtalsleverantören ska erbjuda gåvokort. Produkterna eller upplevelserna som är 

valbara för mottagaren ska ha ett dokumenterat marknadsvärde som uppgår under 

avtalstiden gällande skatteregler för skattefri julgåva, för närvarande gäller marknadsvärdet 

exkl moms med 360 SEK. 

             

- Gåvokortet ska inte kunna bytas ut mot kontanter.   

 

- Sortimentet av de produkter och upplevelser som är valbara för mottagaren 

ska presenteras med katalog, produktblad, broschyr eller hänvisning till 

webbsida. Mottagaren ska erhålla tydlig information med bild över det valbara utbudet 

tillsammans med gåvokortet. Det kan ske med en hänvisning till en elektronisk katalog 

på Ramavtalsleverantörens hemsida. Av informationen ska det klart framgå vilket 

kvalitetsnivå som produkten har och upplevelserna ska vara tydligt beskrivna och ge 

mottagaren en klar föreställning. All information ska vara skriven på svenska.   

 

- Inlösen av gåvokort ska göras via webbshop eller genom att kortet skickas via post. 

 

- Gåvokorten ska ha ett löpnummer som identifikation.  

            

- Borttappat gåvokort ska spärras/makuleras och ersättas med nytt gåvokort utan 

kostnad.   

 

- Gåvokortet ska vara utformad eller ha en layout så att det ger mottagaren en positiv 

upplevelse. Kuvert ska ingå.

   

- Gåvokortens giltighet ska vara i minst ett år.   

 

- Kund ska kunna återlämna överblivna gåvokort inom sextio (60) dagar efter Leverans och 

få en kreditfaktura exklusive eventuella merkostnader i form av avropade tilläggstjänster 

enligt prisbilaga.
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- I de fall Produkten har en begränsad hållbarhet så ska Produkten vara märkt i enlighet med 

gällande regler för märkning.

 

- Produkten ska förpackas och transporteras på lämpligt sätt för att försäkra att produkten 

är intakt och bibehåller sin avsedda kvalité. 

2.1.11. Gåvokort tilläggstjänster

Frakt till mottagaren         

Frakt för Produkter som ska skickas till mottagaren ska kunna erbjudas Kunden.           

          

Kuvertering och utskick av gåvokort           

Ramavtalsleverantören ska erbjuda Kunden hjälp med att kuvertera, frankera och distribuera 

ut gåvokorten om så önskas.          

          

Personlig hälsning           

Ramavtalsleverantören ska erbjuda Kund möjlighet att lägga till en personlig hälsning och 

myndighetens logotyp.

 

Pris för de olika tilläggstjänsterna återfinns i prisbilagan.

2.1.12. Priser

Alla former av kampanjrabatter och/eller andra liknande rabatter från Ramavtalsleverantören 

ska alltid komma Kund tillgodo fullt ut, om detta skulle medföra lägre priser än vad som 

avtalats.

  

De i prisbilagan angivet pris för tilläggstjänsterna ska vara fasta under hela 

Ramavtalsperioden vid Avrop genom rangordning.

2.1.13. Leverans

Fraktkostnader 

Enligt prisbilagan.

 

Leveransvillkor                       

Leverans ska ske ”levererat förtullat”, DDP, Incoterms 2010, till angiven slutdestination inom 

Sverige. Om emballage krävs ska det ingå i priset.

                                                                                                

Förpackning, emballage                             

Ramavtalsleverantören ska tillse att Produkterna levereras i ändamålsenliga 

förpackningar som bibehåller Produkternas avsedda kvalitet och egenskaper. 

Förpackningar och emballage ska ingå i priset. Produkterna ska packas på ett 

sådant sätt att känsliga produkter inte skadas. Packning av Produkterna ska 

vidare göras på ett sådant sätt att Produkterna lätt kan tas om hand vid 

mottagning.

 

Eventuella skador på ytteremballage ska noteras på kvittensen vid leveransmottagandet.

2.1.14. Leveransförsening

Leveransförsening och vite regleras i enlighet med ALOS 05 punkt 7-11. För det fall 

Ramavtalsleverantören inte Levererar hela den överenskomna mängden och detta inte har 

aviserats i enlighet med de regler som anges i ALOS 05 punkt 7 ska denna diskrepans mellan 

avtalad mängd och levererad mängd anses utgöra fel i Produkten.   
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Vid tillämpning av punkt 9 i ALOS 05 ska vitessatsen 3 % tillämpas för varje påbörjad 

sjudagarsperiod. Det maximala vitet enligt denna punkt ska vara 20 % av värdet av den del 

av Produkten som till följd av förseningen inte kan tas i bruk.   

  

Om en försening varar mer än 14 dagar har Kund rätt, förutom att erhålla vite, att 

avbeställa Produkterna och genomföra ett nytt Avrop i enlighet med Ramavtalets regler. 

Kunden äger då även rätt till ersättning för eventuella fördyringar och hanteringskostnader 

som uppstår i samband med det nya Avropet.

2.1.15. Fakturering och betalning

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

 

En faktura ska innehålla alla relevanta och minst följande uppgifter:

- Fakturadatum

- Fakturanummer

- Ramavtalsleverantörens och Kundens namn och adress

- Kundens referens

- Momsregistreringsnummer

- Specifikation över levererade Produkter

- Pris i SEK exklusive moms per Produkt

- Totalsumma i SEK exklusive moms

- Totalsumma i SEK för moms

- Totalsumma i SEK inklusive moms

 

Faktureringsavgift eller motsvarande avgift accepteras inte.

 

Inga tilläggskostnader får förekomma utan den avropande myndighetens godkännande. 

 

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning att 

fakturaunderlaget är ostridigt. Betalar inte Kund 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 Kund e-faktura. Denna ska vara 

av standarden Svefaktura eller motsvarande och i övrigt vara specificerad enligt 

överenskommelse mellan Kund 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/.

2.1.16. Force majeure

Befrielsegrunder regleras i enlighet med punkt 25 och 26 i ALOS 05.

2.1.17. Fel i varan

Fel i Produkten regleras i enlighet med ALOS 05 punkt 19-24. Omleverans enligt punkt 21 

ska dock alltid, utan kostnad, kunna åberopas av Kunden. 

       

Om Leverans inte överensstämmer med avtalad kravspecifikation eller Kunden vill göra 

gällande att fel föreligger i levererad Produkt ska reklamation göras inom skälig tid, dock 

senast tio (10) Arbetsdagar, från det att felet uppdagats.

 

Reklamation ska föregås av kontakt med Ramavtalsleverantören för instruktion om 
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förfarande. Retur vid reklamation ska ske utan kostnad för Kunden. Kund är dock skyldig att 

returnera Produkten efter Ramavtalsleverantörens anvisningar om leverantören så begär. 

Vid överenskommelse med Kund kan retur vid reklamation om möjligt istället upphämtas av 

Ramavtalsleverantör vid nästkommande leveranstillfälle.         

       

Vid varje retur ska Kunden ange uppgift om nummer och datum på faktura eller följesedel 

från Ramavtalsleverantören.   

2.1.18. Garanti

Ramavtalsleverantören ansvarar för fel i Produkt  i enlighet med punkterna 19-24 i ALOS 05.

2.1.19. Statistik

Ramavtalsleverantören ska till Kund, för varje kundkonto, kunna tillhandahålla statistik 

avseende köp över en viss tidsperiod. Ramavtalsleverantören ska även kunna tillhandahålla 

total statistik för en Kunds samtliga kundkonton.

2.1.20. Hävning av Kontrakt

Hävning av Kontrakt vid leveransförsening eller fel i Produkt regleras i enlighet med 

punkterna 10-11 och 22 i ALOS 05.

 

Därutöver har Kunden rätt att häva ett Kontrakt med omedelbar verkan om:

 

Det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på 

annat sätt i samband med Avropet och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse 

vid bedömningen av tilldelning av Kontrakt.     

     

I de fall 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 en offentlig 

upphandling enligt 10 kap 1 § LOU.  

     

Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en Ramavtalsleverantör att delta i en 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 

yrkesutövningen, eller

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

upphandlande myndigheten kan visa detta, eller     

5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter 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 Kund rätt till ersättning i enlighet med de 

förutsättningar som anges i ALOS 05.
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