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2. Bilaga Allmänna villkor

2.1 Allmänna villkor

2.1.1 Inledning

Dessa Allmänna villkor berör de Varor som ska levereras och de Tjänster som ska utföras 

efter Avrop från Ramavtal med diarienummer 96-61-2015. Sådana leveranser ska göras i 

enlighet med vad som anges i dessa Allmänna villkor och Ramavtalet i övrigt. Allmänna 

villkor gäller för samtliga Avrop som sker inom ramen för detta Ramavtal, oavsett om 

Allmänna villkor bifogas eller inte.

2.1.2 Parter

Dessa Allmänna villkor gäller vid leverans av Varor och utförande av Tjänster till 

Avropsberättigad från BTJ Sverige AB, organisationsnummer 556013-9726, (nedan kallad 

Ramavtalsleverantören).

2.1.3 Definitioner

Förklaring till begrepp som ingår i Allmänna villkor.              

           

Allmänna villkor – Med Allmänna villkor avses detta dokument. Allmänna villkor reglerar 

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

som gäller mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören.

 

Arbetsdag – Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag.    
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Avrop – Med Avrop avses anskaffning av Varor och Tjänster som en Avropsberättigad gör 

genom användande av Ramavtalet.

 

Avropsberättigade – Med Avropsberättigade avses myndigheter under regeringen, 

stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt organisationer inom 

övrig offentlig förvaltning som har rätt att avropa från Ramavtalet jämlikt 5 kap 2 § LOU.

          

Avropsförfrågan – Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar 

till Ramavtalsleverantören vid Avrop.

 

Avropssvar – Med Avropssvar avses det anbud som Ramavtalsleverantören lämnar på en 

Avropsförfrågan.

 

Kontrakt – Med Kontrakt avses det avtal rörande anskaffning från Ramavtalet som 

upprättas mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören efter Avrop.

 

Parter – Med Parter avses Avropsberättigad respektive Ramavtalsleverantör.          

          

Ramavtalet – Med Ramavtalet avses Huvuddokumentet inklusive bilagor. Ramavtalet har 

tillkommit genom upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

 

Ramavtalsleverantören – Med Ramavtalsleverantören avses den leverantör som efter 

upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet.

 

Skriftligen – Med skriftligen avses även meddelande i elektronisk form.

 

Tjänst – Med Tjänst avses de tjänster som omfattas av upphandlingen och Ramavtalet.

 

Vara – Med Vara avses de varor som omfattas av upphandlingen och Ramavtalet.

2.1.4 Allmänt om partsförhållandet

Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att 

kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att 

påverka leverans av Vara och utförande av Tjänst.      

 

Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba 

förtroendet för Avropsberättigads verksamhet.      

 

Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig 

informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling.      

 

En händelse som inträffar under ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till 

händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade Parter.     

 

Ramavtalsleverantören äger inte rätt att använda Avropsberättigads namn eller det faktum 

att Ramavtalsleverantören utför Tjänst åt Avropsberättigad i reklam- eller 

marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande 

från Avropsberättigad. 

 

Avropsberättigad är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med 

gällande lagstiftning. Ramavtalsleverantören ska följa Avropsberättigads instruktioner 

angående behandling av personuppgifter. Vid behov ska särskilt personuppgiftsbiträdesavtal 

tecknas.
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2.1.5 Ramavtalsleverantörens åtagande

Ramavtalsleverantören åtar sig att till Avropsberättigad tillhandahålla de Varor och Tjänster 

som omfattas av Ramavtalet. De Varor och Tjänster som omfattas framgår av Bilaga 

Kravspecifikation.

2.1.6 Ramavtalet i förhållande till tecknade Kontrakt

Ramavtalets bestämmelser ska alltid vara tillämpliga på ingångna Kontrakt så länge 

Ramavtalet är giltigt. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att i Kontraktet ange villkor som 

står i strid med Ramavtalet.

 

Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts under 

Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets 

giltighetstid har gått ut.  

 

Kontrakt som ingås under tiden Ramavtalet gäller kan vara giltiga upp till som längst tolv 

(12) månader efter att Ramavtalet upphört att gälla.

2.1.7 Avrop

Avropsberättigad kommer att genomföra Avrop genom att ställa Avropsförfrågan till 

Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla de Varor 

och/eller Tjänster som omfattas av Ramavtalet.

     

Ramavtalsleverantören ska alltid svara på Avrop. Ramavtalsleverantören ska leverera Varor 

och Tjänster enligt detta Ramavtal till samtliga avropsberättigade myndigheter. I de fall 

Ramavtalsleverantören inte kan leverera efterfrågad Vara eller Tjänst ska 

Ramavtalsleverantören ange detta i Avropssvar samt ange skäl till varför 

Ramavtalsleverantören inte kan leverera.

 

I och med att Avrop sker upprättas Kontrakt mellan Avropsberättigad och 

Ramavtalsleverantören avseende de Varor och Tjänster som ska levereras.

 

Allmänna villkor utgör alltid en del av Kontrakt oberoende av om detta särskilt anges, eller 

om mall för Kontrakt används eller inte.

2.1.8 E-handel

Statliga myndigheter ska, enligt Regeringens förordning om myndigheternas elektroniska 

informationsutbyte (2003:770), kunna hantera sina beställningar av Varor och Tjänster 

elektroniskt från år 2014. Se Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 

förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 

 

Enligt Ekonomistyrningsverkets förslag ska elektroniska meddelanden, t ex, elektroniska 

beställningar, följa rekommendation från Single Face To Industry (SFTI). SFTI omfattar 

specifikationer för elektroniska meddelanden och affärsprocesser med olika grad av 

integration mellan parterna.

 

För mer information om SFTI/ESAP affärsprocesser samt de olika affärstransaktionerna 

inom ramen för denna hänvisas till http://www.sfti.se där det också finns specifikationer och 

handledningar. Det finns även möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via e-post till SFTI 

tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se.

 

Ramavtalsleverantören ska åta sig att medverka vid införande av stöd för elektroniska 

beställningar under avtalsperioden.

Sida 3 av 9Utskrivet: 2016-02-12 13:07 Refnr.: 96-61-2015:001 ....../......



2.1.9 Priser

Avtalspriser för prenumerationer erhålls genom att Ramavtalsleverantörens i anbudet 

lämnade rabatter eller påslag har dragits ifrån eller lagts till förlagens officiella listpriser.

 

Nedanstående rabattsatser eller påslag ska vara fasta under hela ramavtalsperioden, 

inklusive eventuella förlängningar:

 

Svenska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form 

Rabatt eller påslag i procent på förlagens officiella listpriser exklusive moms: 4 %.

 

Utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form 

Rabatt eller påslag i procent på förlagens officiella listpriser exklusive moms: 4 %.

 

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

ska alltid med automatik komma Avropsberättigad tillgodo fullt ut, om detta skulle medföra 

lägre priser än vad som avtalats.

 

Priser efter rabatt eller påslag ska inkludera samtliga kostnader som är förenade med 

leverans av prenumerationer enligt detta Ramavtal. Inga ytterligare priser eller andra avgifter 

får debiteras Avropsberättigad om inte annat framgår av detta Ramavtal.

 

Konsoliderade tjänster     

Avtalspriser för konsoliderade tjänster är de priser som Ramavtalsleverantören lämnat i sitt 

anbud, se Bilaga Konsoliderade tjänster. Priser ska vara angivna i svenska kronor exklusive 

moms.

2.1.10 Rabatterbjudanden

Förlagens introduktionspris, kampanjpris eller andra rabatterbjudanden ska tillfalla 

Avropsberättigad under avtalsperioden, utöver avtalade priser, förutsatt förlagens 

medgivande.

2.1.11 Valuta

Ramavtalsleverantören ska kunna fakturera Avropsberättigad i originalvaluta (gäller utgivare 

som debiterar i USD, EUR och GBP) om Avropsberättigad har önskemål om detta.  

             

Ramavtalsleverantören ska ha en transparent modell för att hantera växlingar mellan olika 

valutor. Vid dubbelväxling ska alla transaktioner ske samma dag.

 

Växlingskurs ska hämtas ifrån Sveriges Riksbanks dagsnoteringslista. Annan växlingskurs får 

användas, dock får denna i sådant fall maximalt avvika med 0,5 % från Sveriges Riksbanks 

dagsnoteringslista. Avropsberättigad ska kunna kontrollera växlingskurserna.

 

Växlingskursen ska hämtas på faktureringsdagen.

 

Växlingskurs från Sveriges Riksbanks dagsnoteringslista, annan växlingskurs om sådan 

använts, samt ursprungsvalutan ska anges på Avropsberättigads fakturor.

2.1.12 Leveransvillkor

Leveransvillkor är fritt levererat. Detta innebär att Ramavtalsleverantören står samtliga risker 

och kostnader förenade med transporten (porto- och importkostnad m.m.) till av Parterna 

överenskommen plats.

2.1.13 Förpackning och emballage

Ramavtalsleverantören ska tillse att Varorna är förpackade och levereras i erforderliga 
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förpackningar som bibehåller Varornas avsedda kvalitet och egenskaper. Eventuella 

förpackningar ska ingå i priset.

2.1.14 Fakturering

Krav enligt denna punkt gäller både fakturor i pappersform och e-fakturor.

 

En faktura ska minst innehålla följande uppgifter:              

              

- Fakturadatum               

- Fakturanummer              

- Ramavtalsleverantörens och Avropsberättigads namn och adress                        

- Momsregistreringsnummer              

- Titel                          

- ISSN-nummer                             

- Kundnummer                             

- Ordernummer                             

- Avropsberättigads referens eller kostnadsställe               

- Prenumerationsperiod                      

- Format (tryckt, elektroniskt)                   

- Pris för prenumeration i SEK exklusive och inklusive moms                  

- Pris för konsoliderade tjänster i SEK exklusive och inklusive moms, i de fall detta är aktuellt 

(av fakturan ska även framgå vilka konsoliderade tjänster som faktureras)                

- Förlagets listpris samt rabatt/påslag                 

- Totalsumma i SEK exklusive moms                      

- Totalsumma i SEK inklusive moms                      

- Totalsumma för moms                      

- Pris i originalvaluta                   

- Valutakurs enligt Sveriges Riksbank            

- Eventuell annan valutakurs än Sveriges Riksbank (observera att valutakursen inte får 

avvika mer än 0,5 % från Sveriges Riksbanks valutakurs under aktuell dag)

 

Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda samlingsfaktura per kundnummer.                      

              

Ramavtalsleverantören ska i möjligaste mån kunna erbjuda faktureringstillfällen uppdelade i 

tid enligt Avropsberättigads önskemål, exempelvis en (1) gång i månaden.                  

              

Ramavtalsleverantören ska kunna administrera flera olika leverans- och faktureringsadresser 

hos den Avropsberättigade.              

              

Ramavtalsleverantören ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen 

om Avropsberättigad så önskar.                    

              

Ramavtalsleverantören ska kunna ändra såväl fakturaadresser som leveransadress under 

pågående prenumerationsperiod.

 

Faktureringsavgift eller motsvarande avgift accepteras inte. Felaktiga fakturor eller fakturor 

som inte är specificerade kan Avropsberättigad returnera utan åtgärd.

 

Om det efter att Avropsberättigad har betalat en faktura framkommer att 

Ramavtalsleverantören har fakturerat ett högre belopp än vad som följer av Ramavtalet ska 

Ramavtalsleverantören utan dröjsmål, och senast 30 dagar efter att Ramavtalsleverantören 

kände till eller borde ha känt till det korrekta beloppet, återbetala det felaktiga beloppet.   

 

Om återbetalning inte sker enligt stycket ovan har Avropsberättigad rätt att ta ut ett vite om 

Sida 5 av 9Utskrivet: 2016-02-12 13:07 Refnr.: 96-61-2015:001 ....../......



1 000 kr per felaktig faktura. Vite regleras på anmodan av Avropsberättigad och förfaller till 

betalning 30 dagar från fakturadatum.

 

Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning äger 

Ramavtalsleverantören rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635) på fakturerat ostridigt 

belopp. Ränta regleras på anmodan av Ramavtalsleverantören på nästkommande faktura.

 

Betalning av faktura innebär inte att Avropsberättigad avstått från rätten till reklamation. 

 

För Ramavtalsleverantörs fordringar genom Kontrakt gäller en preskriptionstid om tolv 

månader räknat från effektiv leveransdag inträtt. Efter preskriptionsavbrott gäller en 

preskriptionstid om tolv månader. I övrigt gäller Preskriptionslagen (1981:130). 

2.1.15 E-faktura

Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda Avropsberättigade elektroniska fakturor 

(e-faktura).  E-fakturor ska vara av standarden Svefaktura eller annan standard enligt SFTI. 

Mer information om Svefaktura finns på 

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefaktura.1882.html. 

2.1.16 Statistik

Ramavtalsleverantören ska kostnadsfritt, en (1) gång om året, till Avropsberättigad för 

varje kundnummer, kunna tillhandahålla relevant statistik avseende Avrop över en 

viss tidsperiod. Ramavtalsleverantören ska även kunna tillhandahålla total statistik för 

Avropsberättigads samtliga kundnummer.

2.1.17 Reklamationer - Allmänt

Ramavtalsleverantören ska ha rutiner för hantering av reklamationer gentemot alla förlag. 

Ramavtalsleverantören ska tillse att Avropsberättigad erhåller erforderlig information om 

dessa rutiner vid åberopande av reklamation.

 

Reklamationer kan göras när leverans avviker ifrån vad som följer av Kontraktet och 

Ramavtalet. Exempel på avvikelser kan vara att fel tidning eller tidskrift har levererats, att 

tidning eller tidskrift är skadad eller feltryckt eller att tidning eller tidskrift vid konsoliderade 

tjänster har utrustats felaktigt av Ramavtalsleverantören.

2.1.18 Reklamationer - tryckta tidningar och tidskrifter

Tryckta tidningar och tidskrifter som är behäftade med fel ska utan kostnad för 

Avropsberättigad bytas ut mot felfria exemplar. Om det inte är möjligt att leverera en 

felfri produkt ska Avropsberättigad ha rätt att häva Kontraktet och få full återbetalning.

 

Vid inkommen reklamation ska Ramavtalsleverantören återkoppla till Avropsberättigad med 

information om åtgärd. Återkoppling ska ske inom 24 timmar från det att 

reklamationen mottagits av Ramavtalsleverantören.

2.1.19 Reklamationer - elektroniska tidningar och tidskrifter

Om elektroniska tidningar och tidskrifter är behäftade med fel ska felet åtgärdas utan 

kostnad för Avropsberättigad. Exempel på fel kan vara att access till den 

elektroniska tidningen eller tidskriften inte fungerar. Om det inte är möjligt att åtgärda felet 

ska Avropsberättigad ha rätt att häva Kontraktet och få full återbetalning.

 

Vid inkommen reklamation ska Ramavtalsleverantören återkoppla till Avropsberättigad med 

information om åtgärd. Återkoppling ska ske inom 24 timmar från det att reklamationen 

mottagits av Ramavtalsleverantören.
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2.1.20 Utebliven leverans av tryckta tidningar och tidskrifter

Ramavtalsleverantören ska till Avropsberättigad återbetala eventuell förskottsbetald 

Prenumeration om: 

 

- Tryckta tidningar och tidskrifter upphör, eller        

- Leverans av tryckta tidningar och tidskrifter som Avropsberättigad prenumererar på ej 

skett inom sex (6) månader från dess att förskottsbetalningen erlades.

 

Ramavtalsleverantören ska återbetala aktuellt belopp senast 30 dagar från det att 

Avropsberättigad tillställt Ramavtalsleverantören skriftligt krav.

2.1.21 Utebliven åtkomst av elektroniska tidningar och tidskrifter

Ramavtalsleverantören ska till Avropsberättigad återbetala eventuell förskottsbetald 

prenumeration om:    

 

- Elektroniska tidningar och tidskrifter upphör, eller  

- Det tar mer än 30 dagar efter Avropsberättigads beställningsdatum att aktivera och 

få tillgång till elektroniska tidningar och tidskrifter. Önskar Avropsberättigad att ha kvar 

prenumerationen ska ersättningen för prenumerationen minskas i motsvarande grad för den 

tid det har tagit att aktivera och få tillgång till den elektroniska tidningen eller tidskriften.

 

Ramavtalsleverantören ska återbetala aktuellt belopp senast 30 dagar från det att 

Avropsberättigad tillställt Ramavtalsleverantören skriftligt krav.

2.1.22 Vite vid väsentligt kontraktsbrott

Denna punkt reglerar vite vid väsentligt kontraktsbrott och gäller endast i de fall vite inte har 

utgått i enlighet med punkt 2.1.14. Fakturering.       

 

Om Ramavtalsleverantören brister i att fullgöra sina åtagande i enlighet med Kontraktet eller 

vad som med fog kunnat förutsättas, föreligger kontraktsbrott.

 

Vid kontraktsbrott ska Ramavtalsleverantören skyndsamt och senast tio (10) Arbetsdagar 

efter att det påtalats rätta bristen.

        

Om Ramavtalsleverantör begår ett väsentligt kontraktsbrott utgår vite. Vitet ska utgå med 5 

000 kr för varje påbörjad sjudagarsperiod som kontraktsbrottet kvarstår. Dock ska vitet 

sammanlagt inte överstiga 20 000 kr.        

 

Ett kontraktsbrott är väsentligt om:

- kontraktsbrottet påtalats av Avropsberättigad och rättelse inte skett inom ovan angiven 

tid, eller         

- kontraktsbrottet upprepats vid flertalet gånger oavsett om rättelse vidtagits

 

Vite regleras på anmodan av Avropsberättigad och förfaller till betalning 30 dagar från 

fakturadatum.

2.1.23 Hävning av Kontrakt

Hävning av Kontrakt vid fel i Vara och/eller utförande av Tjänst samt vid utebliven leverans 

eller utebliven åtkomst regleras i enlighet med punkterna 2.1.18 - 2.1.21 ovan.

 

Därutöver har Avropsberättigad rätt att häva Kontrakt med omedelbar verkan om:            
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- Statens inköpscentral har funnit att Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina 

åtaganden enligt Ramavtalet och beslutat att säga upp Ramavtalet enligt villkor i Ramavtalet. 

                      

- Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en Ramavtalsleverantör att delta i offentlig 

upphandling enligt 10 kap 1 § LOU, nämligen om;                   

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av  den 24 

oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,            

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande 

på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp 

mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens 

medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 

98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i 

fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn, 

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval 

av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen, eller 

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 

1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av 

pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. 

Om Ramavtalsleverantören är en juridisk person, kan Ramavtalet sägas upp om 

en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för brott omnämnt i punkt 

1-4 ovan. 

- Omständighet föreligger vilken skulle utesluta Ramavtalsleverantör att delta i 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 fullgjort sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter 

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.

 

Om Part brister i att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Kontraktet, eller vad som med 

fog kunnat förutsättas, föreligger kontraktsbrott. Vid kontraktsbrott ska den Part som inte 

fullgjort sina åtaganden skyndsamt rätta bristen efter att bristen påtalats. Om rättelse inte 

vidtagits skyndsamt har motparten rätt att häva Kontraktet.   

                         

Avropsberättigad har även rätt att, med omedelbar verkan, häva Kontraktet i någon av 

följande situationer:               

            

- Ramavtalsleverantören har lämnat felaktig information vid Avropet.             

- Vara eller Tjänst avviker från det som framgår av Kontraktet.

2.1.24 Ansvarsbefrielse

Om fullgörande av Parts skyldigheter 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 
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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.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit 

var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Säljare:Köpare:

Statens inköpscentral vid 

Kammarkollegiet

BTJ Sverige AB

Ort / datum: Ort / datum:

Underskrift: Underskrift:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Befattning: Befattning:
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