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Redovisning av krav och villkor avseende hållbarhet i
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1 Inledning
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i
ramavtalsupphandling av städtjänster. Det innehåller även krav som kan ställas vid
avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor hanterats i den
aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd vid
avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket.
Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de
fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde
på avropa.se.
Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt:
Kvalificeringskrav
Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda
redan när anbud lämnas in.
Tekniska krav
Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och
eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som
”ska-krav”.
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten
och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis
poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och
upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i
ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra
benämningar förekommer.
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2 Kvalificeringskrav
Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete
Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 5.4.3.1 Åsidosättande
av skyldigheter enligt miljölagstiftning
Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren
känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen?
Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 5.6.5.2
Miljöledningsstandarder
Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem i
enlighet med gällande utgåva av ISO 14001, Eco Management and Audit Scheme
(EMAS), eller likvärdigt enligt punkt 2, nedan. Miljöledningssystemet ska omfatta
samtliga delar av anbudsgivarens verksamhet som medverkar i fullgörandet av
Ramavtalet. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden samt så länge
avropade kontrakt löper.
Det aktuella ackrediteringsorganet ska vara medlem eller ansluten till någon av de
internationella organisationerna för ackrediteringsorgan, exempelvis:
EA (European co-operation for Accreditation),
IAF (International Accreditation Forum), eller
ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument
bifoga gällande
antingen
1. certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), alternativt en
gällande EMASregistrering,
eller
2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i något
annat land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på
miljöledningssystem.
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Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om
originalhandlingen är upprättad på ett annat språk.

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska
hänsynstaganden
Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 5.4.1.5 Barnarbete och
andra former av människohandel
Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare
för detsamma, dömts för barnarbete eller andra former av människohandel enligt 13
kap. 1 § LOU?

Arbetsrättsliga krav
Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 5.4.3.3 Åsidosättande
av skyldigheter inom arbetsrätt
Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren
känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten?
Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 5.6.3
Personalkostnader
För att säkerställa att obeskattad arbetskraft inte nyttjas ska anbudsgivarens
lönekostnad, enligt den senast fastställda årsredovisningen, uppgå till minst 65 % av
bolagets omsättning.
Med lönekostnad avses posten ”Personalkostnader” i årsredovisningen. Om
anbudsgivarens personalkostnader understiger 65 % av bolagets omsättning kan
kravet ändå anses uppfyllt om anbudsgivaren inkommer med en förklaring till detta
som styrker att obeskattad arbetskraft inte nyttjas.

4 Tekniska krav
Miljökrav på upphandlingsföremålet
Informationen hämtad från Kravspecifikation avsnitt 3.4 Miljökrav kemisk-tekniska
produkter
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Anbudsgivaren ska anskaffa och bekosta för själva städningen erforderliga kemisktekniska produkter (rengöringsmedel) samt andra nödvändiga produkter för Tjänsten.
Endast produkter utan parfym ska användas.
Samtliga städkemikalier som används vid utförandet av kontraktet ska ha en giltig
licens eller motsvarande för någon av följande miljömärkningar:
•

•

•
•

Nordisk Miljömärkning (Svanen)
o Rengöringsmedel, generation 6 eller senare
o Textiltvättmedel för professionellt bruk, generation 3 eller senare
o Maskindiskmedel och spolglans, generation 6 eller senare
EU Ecolabel
o Rengöringsmedel för hårda ytor, version 2017 eller senare
o Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, version 2017 eller
senare
o Maskindiskmedel, version 2017 eller senare
Bra Miljöval
o Kemiska produkter, version 2018 eller senare.
Annan likvärdig märkning som uppfyller bestämmelserna i tillämplig
upphandlingslag (9 kap. 13§ LOU eller 9 kap. 14§ LUF).

Undantag: Golvvårdsmedel som golvpolish, golvvax och polish/vaxborttagningsmedel som inte har rengörande effekt undantas från kravet på
miljömärkning.

Informationen hämtad från Kravspecifikation avsnitt 3.5 Dosering kemisk-tekniska
produkter
För att säkra korrekt dosering ska alla medarbetare ha tillgång till
doseringsinstruktioner samt doseringsanordningar eller måttbägare till hands vid
städning.
Informationen hämtad från Kravspecifikation avsnitt 3.10 Entrémattor
Tvätt av entrémattor ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens vid var tid gällande
hållbarhetskriterier, kravnivå Bas, för tvätt och textilservice.
Informationen hämtad från Kravspecifikation avsnitt 3.12 Mjukpapper
Toalettpapper och pappershanddukar som anbudsgivaren anskaffar åt
avropsberättigad ska ha en giltig licens eller motsvarande för följande
miljömärkningar:
•

FSC eller PEFC-märkta produkter, eller likvärdigt och,
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•
•
•

Licens enligt Nordisk miljömärknings (Svanen) kriterier för mjukpapper,
version 5.7 eller senare.
Eller,
Licens enligt EU Ecolabels kriterier för mjukpapper och
mjukpappersprodukter ((EU) 2019/70) eller senare.

Informationen hämtad från Kravspecifikation avsnitt 3.13 Tvål
Tvål som anbudsgivaren anskaffar åt avropsberättigad ska ha en giltig licens eller
motsvarande för någon av följande miljömärkningar:
•
•
•
•

Licens enligt Bra Miljövals kriterier för Kosmetika, version 2018:1 eller
senare.
Licens enligt Nordisk Miljömärknings (Svanens) kriterier för kosmetiska
produkter, version 3.3 eller
senare.
Licens enligt EU Ecolabels kriterier för Kosmetiska produkter som sköljs bort,
2014 eller senare.

Informationen hämtad från Kravspecifikation avsnitt 3.14 Handdiskmedel
Handdiskmedel som anbudsgivaren anskaffar åt avropsberättigad ska ha en giltig
licens eller motsvarande för någon av följande miljömärkningar:
•
•
•
•

Nordisk Miljömärkning (Svanen)
Handdiskmedel, generation 6 eller senare
EU Ecolabel
Handdiskmedel, version 2017 eller senare

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet
Inga tekniska krav har ställts avseende Social och etiska krav på
upphandlingsföremålet.
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5 Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn
Inga tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn användes vid utvärderingen i
ramavtalsupphandlingen.

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn
Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn användes vid
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen.

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn
Informationen hämtad från Upphandlingsdokumentet avsnitt 3.2.5.2.1
Utvärderingskriterie Personalvård
Nedan framgår de punkter som kan ge prisavdrag inom utvärderingskriteriet
Personalvård.
1. Anbudsgivarens tillsvidareanställda personal som utför dagligstädning på detta
ramavtal kommer att erbjudas friskvårdsbidrag (minst 1500 SEK/år). (Prisavdrag 2
SEK)
2. Anbudsgivarens tillsvidareanställda personal som utför dagligstädning på detta
ramavtal kommer att erbjudas minst en (1) betald friskvårdstimme per vecka.
(Prisavdrag 2 SEK)
3. Anbudsgivaren genomför och kommer under ramavtalstiden att genomföra
anonyma medarbetarundersökningar minst vartannat år i syfte att förbättra
arbetsmiljön. (Prisavdrag 2 SEK)

6 Särskilda kontraktsvillkor
Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.6 Miljöhänsyn
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Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt
arbeta med att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika
negativ miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och
onödig användning av negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor,
papper och liknande.
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.12 Underleverantör
Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och
villkor i Ramavtalet och Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremålet som
Underleverantör ska utföra, såsom fönsterputs, golvvård och tvätt/hyra av
entrémattor.
Ramavtalsleverantören får endast använda sig av underleverantör i ett led, det vill
säga underleverarantören får inte i sin tur anlita en annan underleverantör för
fullgörande av ett visst kontrakt eller uppfyllande av ett visst krav.
Ramavtalsleverantören ska ha rutiner och verka för att Underleverantörer åtar sig att
de inte omfattas av någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–3 §§ LOU samt att
Underleverantörer i relevanta delar och vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt,
följer:
•
•
•

Ramavtalsleverantörens ledningssystem för miljö och kvalitet,
Ramavtalsleverantörens krav på informationssäkerhet, och
kraven och villkoren i avsnitt Miljöhänsyn och Sociala hänsyn

Ramavtalsleverantören ska om nödvändigt styrka att Underleverantör uppfyller
relevanta krav och villkor. Ramavtalsleverantören ska också säkerställa att
Underleverantör medverkar vid uppföljning enligt avsnitt Uppföljning.
Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta
emot Avropsförfrågan, lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera
Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören har inte rätt att anlita i punkterna nedan angivna kategorier
av Underleverantörer, oavsett var i leverantörskedjan, för att fullgöra hela eller delar
av det åtagande som framgår av Ramavtalet och Kontrakt utan att ha skickat in
bilaga Anmälan om särskild Underleverantör.
Företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav på
ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Underleverantörer som Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra kontraktet.
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Är Underleverantören ett företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för
att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig
kapacitet får inte företaget fullgöra
Kontrakt förrän Kammarkollegiet skriftligen har godkänt det åberopade företaget. Till
anmälan om att använda ett åberopat företag ska Ramavtalsleverantören bifoga ett
skriftligt samarbetsavtal eller liknande med ett åtagande från företaget om att
Ramavtalsleverantören kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna samt vilka
resurser företaget åberopas för. Om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och
finansiell ställning ska Underleverantören åta sig ett solidariskt ansvar för
Ramavtalsleverantörens fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.
Om Underleverantör bryter mot de krav eller villkor som anges i Ramavtalet eller
Kontrakt har Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan bestämma att
Underleverantören inte längre får anlitas för fullgörande av Ramavtalet eller
Kontrakt.
Ramavtalsleverantören ansvarar för Underleverantör såsom för egen del. Om
Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i
vite och andra påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av
ramavtalet
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.7 Sociala hänsyn
Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt
arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter.
Ramavtalsleverantören ansvarar för att rättsliga skyldigheter vad gäller
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för personal som direkt medverkar till
att fullgöra Ramavtalet. Det innebär att Ramavtalsleverantören bland annat ska
försäkra sig om att ingen så kallad svart arbetskraft anlitas för att fullgöra
Ramavtalet samt ha rutiner för att följa upp detta genom regelbundna kontroller.
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.7.1 Utvecklingssamtal
Ramavtalsleverantören ska genomföra årliga utvecklingssamtal med städpersonalen
som sysselsätts genom ramavtalet, där trivsel och utbildningsplan för individen
dokumenteras.
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.7.2 Antidiskriminering
Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige
följa diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4–
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12 §§ diskrimineringslagen samt dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13–14 §§
diskrimineringslagen.
Ramavtalsleverantören ska även i övrigt bedriva ett fortlöpande arbete med aktiva
åtgärder och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.7.4
Sysselsättningsfrämjande krav
Enligt den nationella upphandlingsstrategin ska myndigheter verka för att ställa
sysselsättningsfrämjande krav där så är motiverat. Ramavtalet möjliggör därför för
Avropsberättigade att ställa den typen av krav, där så är lämpligt och
proportionerligt.
En vägledning samt utkast till särskilda kontraktsvillkor för
sysselsättningsfrämjande krav, återfinns i avsnitt Allmänna villkor,
Sysselsättningsfrämjande krav, vid avrop.
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.12 Underleverantör
Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och
villkor i Ramavtalet och Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremålet som
Underleverantör ska utföra, såsom fönsterputs, golvvård och tvätt/hyra av
entrémattor.
Ramavtalsleverantören får endast använda sig av underleverantör i ett led, det vill
säga underleverarantören får inte i sin tur anlita en annan underleverantör för
fullgörande av ett visst kontrakt eller uppfyllande av ett visst krav.
Ramavtalsleverantören ska ha rutiner och verka för att Underleverantörer åtar sig att
de inte omfattas av någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–3 §§ LOU samt att
Underleverantörer i relevanta delar och vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt,
följer:
•
•
•

Ramavtalsleverantörens ledningssystem för miljö och kvalitet,
Ramavtalsleverantörens krav på informationssäkerhet, och
kraven och villkoren i avsnitt Miljöhänsyn och Sociala hänsyn

Ramavtalsleverantören ska om nödvändigt styrka att Underleverantör uppfyller
relevanta krav och villkor. Ramavtalsleverantören ska också säkerställa att
Underleverantör medverkar vid uppföljning enligt avsnitt Uppföljning.
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Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta
emot Avropsförfrågan, lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera
Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören har inte rätt att anlita i punkterna nedan angivna kategorier
av Underleverantörer, oavsett var i leverantörskedjan, för att fullgöra hela eller delar
av det åtagande som framgår av Ramavtalet och Kontrakt utan att ha skickat in
bilaga Anmälan om särskild Underleverantör.
Företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav på
ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Underleverantörer som Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra kontraktet.
Är Underleverantören ett företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för
att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig
kapacitet får inte företaget fullgöra
Kontrakt förrän Kammarkollegiet skriftligen har godkänt det åberopade företaget. Till
anmälan om att använda ett åberopat företag ska Ramavtalsleverantören bifoga ett
skriftligt samarbetsavtal eller liknande med ett åtagande från företaget om att
Ramavtalsleverantören kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna samt vilka
resurser företaget åberopas för. Om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och
finansiell ställning ska Underleverantören åta sig ett solidariskt ansvar för
Ramavtalsleverantörens fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.
Om Underleverantör bryter mot de krav eller villkor som anges i Ramavtalet eller
Kontrakt har Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan bestämma att
Underleverantören inte längre får anlitas för fullgörande av Ramavtalet eller
Kontrakt.
Ramavtalsleverantören ansvarar för Underleverantör såsom för egen del. Om
Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i
vite och andra påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

Arbetsrättsliga villkor
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.7.3 Arbetsrättsliga
villkor enligt kollektivavtal
Ramavtalsleverantören ska fullgöra Kontrakt i enlighet med de vid var tid gällande
arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga Villkor för
lön, semester och arbetstid (Fastighets_Almega). Villkoren utgår från delar av det
centrala kollektivavtalet inom Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden
och Fastighetsanställdas förbund och SEKO (Facket för service och kommunikation)
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eller det kollektivavtal som ersätter detta. Ramavtalsleverantören kan även uppfylla
de arbetsrättsliga villkoren på följande alternativa sätt:
•

•

•

genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som
tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella
branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal,
genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett specifikt centralt
kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den
aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller
genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation
enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar
villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet samma lag.

Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa hur de arbetsrättsliga villkoren
fullgörs av Ramavtalsleverantören och dennes Underleverantörer.
Informationen hämtad från Ramavtalets Huvuddokument 1.9.7.5 Grundläggande
rättigheter för arbetstagare
Ramavtalsleverantören ska verka för att Varor som levereras enligt Ramavtalet och
Kontrakt fullgörs under förhållanden som är förenliga med:
1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948),
2. FN:s barnkonvention (artikel 32),
3. ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering,
föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
4. Den arbetarskydds- och arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet
utförs,
5. Den arbetsrättslagstiftning, inklusive lagstiftning om lön och
socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs,
6. Den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och
7. FN:s konvention mot korruption.
I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, avses den
högsta skyddsnivån.
Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter eller motsvarande, se Upphandlingsmyndighetens
tillämpningsstöd Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om
hållbara leveranskedjor.
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För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören på begäran redovisa
följande handlingar:
1. Riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, avseende
tillverkningen av Upphandlingsföremål som levereras enligt detta Ramavtal.
Riktlinjerna ska vara godkända av firmatecknare eller motsvarande för
Ramavtalsleverantören.
2. Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av de
Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt, oavsett i vilket led
i leverantörskedjan de befinner sig. De Underleverantörer som får anses berörda,
såvitt avser varor, är de som tillverkar färdigställda varor, de som framställer delar
och komponenter till färdigställda varor samt de som ansvarar för montering av
ingående delar och komponenter till färdigställda varor. Utöver detta ska det framgå
hur Ramavtalsleverantören verkar för att konventioner och ramverk efterlevs av
samtliga Underleverantörer i leverantörskedjan.
3. Redogörelse för leverantörskedjan av Upphandlingsföremål som levereras genom
detta Ramavtal. Redogörelsen ska minst omfatta samtliga Underleverantörer som
direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.
4. Beskrivning av hur ansvaret för sociala och etiska krav är fördelat i
leverantörskedjan. Beskrivningen ska minst omfatta samtliga Underleverantörer som
direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.
5. Rutiner för identifiering och hantering av faktiska såväl som potentiella risker för
avvikelser från kraven enligt detta Ramavtal i leverantörskedjan, inklusive hur
identifierade risker hanteras samt tidsplan för planerade åtgärder. Rutinen ska minst
omfatta samtliga Underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra Kontrakt.
6. Rutiner för uppföljning som syftar till att kontrollera rådande förhållanden och
följsamheten till kraven enligt detta Ramavtal.
7. Rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i
efterlevnaden av villkoren, samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.
Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa ytterligare handlingar för kontroll av
att ovan är uppfyllt.
Ramavtalsleverantörens redovisning ska ske på det sätt och inom den tid som
Kammarkollegiet begär. Ramavtalsleverantören är även skyldig att möjliggöra för
Kammarkollegiet att själv eller genom extern part delta vid inspektioner på plats hos
Ramavtalsleverantören och i skälig omfattning hos de Underleverantörer som direkt
medverkar till att fullgöra Kontrakt.
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Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det
resultera i påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.
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