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Avtalstillägg/förtydligande av 
prisjusteringsklausul i  
ramavtal 23.3.2401-18  
Kaffe- och vattenautomater 

Parter: 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet 

Org.nr 202100-0829  

Samtliga ramavtalsleverantörer (Avtalstillägg för respektive leverantör finns signerat, vid 
behov av detta kontakta ramavtalsansvarig vid Kammakollegiet) 

Org.nr.  

Parterna har överenskommit om nedanstående tillägg avseende förtydligande av 
ramavtalet för perioden 2020-06-08 t.o.m. ramavtalets/ramavtalens respektive 
kontraktets/kontraktens upphörande. 

Beskrivning av avtalstillägg 
Prisjustering i ramavtal regleras med hjälp av index KPI och TPI i punkterna 1.6.3. och 
1.6.4. i ramavtalets huvuddokument samt 2.11.2. och 2.11.3 i allmänna villkor. 

  

Stefan Persson 
Ramavtalsansvarig 
Statens inköpscentral 
Stefan.persson@kammarkollegiet.se 
Tel: 08 – 700 07 33 
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Text i avsnitt 1.6.3. avseende KPI i ramavtalets huvuddokument: 
”Jämförelse ska göras mellan KPI för december månad 2018 och december månad närmast 
före den årliga prisjusteringen.” 
 
ändras och förtydligas till: 
 
”Jämförelse ska göras mellan KPI för december månad 2018 (basmånad) och december 
månad före den årliga prisjusteringen (jämförelsemånad). Basmånad och jämförelsemånad 
förskjuts sedan med ett år i taget, vilket innebär att vid nästkommande justering är 
december månad 2019 basmånad och december månad före det justeringstillfället 
jämförelsemånad, o.s.v.” 

Text i avsnitt 2.11.2. avseende KPI i allmänna villkor: 
”Jämförelse ska göras mellan KPI för december månad 2018 och december månad närmast 
före den årliga prisjusteringen.” 
 
ändras och förtydligas till: 
 
”Basmånad för beräkning av KPI ska vara den månad som inträder tre (3) månader före 
Kontraktets påbörjade löptid. Jämförelsemånad är den månad som infaller ett (1) år efter 
basmånaden i Kontraktet eller, om prisjustering tidigare genomförts, den månad som 
infaller tolv (12) månader efter tidigare jämförelsemånad.” 

Text i avsnitt 1.6.4. avseende TPI i ramavtalets huvuddokument 
 
”Jämförelse ska göras mellan TPI kvartal 3 år 2018 och TPI kvartal 3 närmast före den 
årliga prisjusteringen.” 
 
ändras och förtydligas till: 

”Jämförelse ska göras mellan TPI kvartal 3 år (baskvartal) 2018 och TPI kvartal 3 närmast 
före den årliga prisjusteringen (jämförelsekvartal. Baskvartal och jämförelsekvartal 
förskjuts sedan med ett år i taget, vilket innebär att vid nästkommande justering är kvartal 
3 år 2019 baskvartal och TPI kvartal 3 före justeringstillfället jämförelsekvartal, o.s.v.” 

Text i avsnitt 2.11.3. avseende TPI i allmänna villkor 
 
”Jämförelse ska göras mellan TPI kvartal 3 år 2018 och TPI kvartal 3 närmast före den 
årliga prisjusteringen.” 
 
ändras och förtydligas till: 

”Basmånad för beräkning av TPI ska vara den månad som inträder ett (1) kvartal före 
Kontraktets påbörjade löptid. Jämförelsemånad är den månad som infaller ett (1) år efter 
basmånaden i Kontraktet eller, om prisjustering tidigare genomförts, den månad som 
infaller tolv (12) månader efter tidigare jämförelsemånad.” 
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Text generellt i både ramavtalets huvuddokument och allmänna villkor 
avseende TPI SPIN 2007: 
 
SPIN 2007  
 
ersätts av 
 
SPIN 2015, då SPIN 2007 upphört att gälla. 
 
 
I övrigt gäller vad parterna avtalat och vad som anges i ramavtalet. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

     

Statens inköpscentral 
vid Kammarkollegiet 
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