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1. Inbjudan

1.1 Vårt uppdrag
Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Cirkulära Möbelflöden.
 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga
inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra
gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter
upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att
tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.  
 
Ytterligare information om oss och våra pågående upphandlingar, samordnade ramavtal och praktiska
vägledningar finns på Avropa.

1.2 Innehållsförteckning
Annonserade upphandlingsdokument består av nedanstående kapitel och bilagor.
 
I avsnitt 5.1 – 5.2 finns värdefull information gällande hur frågorna i upphandlingsdokumentet besvaras i
TendSign, samt hur andra företag åberopas.
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2. Administrativa förutsättningar och krav
3. Prövning, utvärdering och kvalificering
4. Tekniska krav - Kravspecifikation
5. Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare
6. Avropsrutin
7. Ramavtalets huvuddokument
8. Allmänna villkor
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Bilagor

Avropsberättigade
Sekretessbegäran
Krav på miljöledningssystem
Krav på kvalitetsledningssystem
Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal
Utkast till Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 1 - inför avrop)
Utkast till Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 1 - vid kontraktstecknande)
Utkast till Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 2 - vid kontraktstecknande)
Utkast till Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 3 - vid kontraktstecknande)
Sanningsförsäkran (begärs in före tilldelningsbeslut)
Referensuppdrag kvalificering (begärs in före tilldelningsbeslut)

1.3 Om upphandlingen

1.3.1 Upphandlingsföremål
Denna upphandling omfattar anskaffning av möbler, cirkulära tjänster samt avyttring av möbler.
 
Upphandlingen omfattar endast begagnade möbler och avgränsas således mot ramavtalsområdet
Möbler och inredning som omfattar nyproducerade möbler.
 
Ramavtalet avser skapa möjligheter för avropsberättigade att delta i ett cirkulärt möbelflöde genom
standardiserade förfaranden för både anskaffning och avyttring av begagnade möbler.
 
Utöver anskaffning och avyttring av begagnade möbler tillkommer cirkulära tjänster kopplade till möbler.
Dessa tjänster delas in i kategorierna Möbelinventering, Möbelvärdering, Möbelrenovering och
Möbelsamordning.
 
För ytterligare information gällande upphandlingsföremålet, se kapitel 4. Tekniska krav -
Kravspecifikation.

1.3.2 Avropsberättigade
Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under
riksdagen och andra offentligt styrda organ. Dessa benämns Avropsberättigade. Genom Ramavtalet
ges Avropsberättigade rätt att utan att själva genomföra upphandling göra avrop från Ramavtalet.
 
Myndigheter under regeringen är berättigade att genomföra avrop med stöd av förordning (1998:796) om
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statlig inköpssamordning. Se SCB:s Allmänna myndighetsregister, förordning (2007:755) om det
allmänna myndighetsregistret, för detaljerad information om statliga förvaltningsmyndigheter, statliga
affärsverk, AP-fonder, Sveriges domstolar och Domstolsverket samt svenska utlandsmyndigheter.
 
Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap. 18 och 22 §§ lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) deltar med stöd av att de har lämnat bekräftelse
till Kammarkollegiet på att de önskar vara Avropsberättigade på Ramavtalet.
 
Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka myndigheter och organisationer som under ramavtalsperioden
är Avropsberättigade samt vilka organisationer som kan genomföra avrop utöver de som är berättigade
att genomföra avrop med stöd av förordning enligt ovan.
 
Med Avropsberättigad avses vidare, där så framgår av sammanhanget, Avropsberättigad som redan
ingått kontrakt via Ramavtalet.

1.3.3 Bakgrund och syfte
Kammarkollegiet har under 2019 genomfört en förstudie avseende behovet av ett statligt samordnat
ramavtal inom området Cirkulära Möbelflöden. I förstudien konstateras att det finns behov av ett statligt
ramavtal på området.
 
Syftet med upphandlingen är att Avropsberättigade ska kunna avropa upphandlingsföremålet på ett
enkelt och effektivt sätt, för att för att därigenom generera tids- och kostnadsbesparingar, samt
möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga villkor.

1.3.4 Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen/Begränsning
av delar som kan tilldelas samma leverantör  

 
Upphandlingen är indelad i tre delområden:
 
Delområde A: Anskaffning av möbler
Delområde B: Cirkulära tjänster
Delområde C: Avyttring av möbler
 

Kammarkollegiet har begränsat antalet delar som kan tilldelas en och samma anbudsgivare till två (2)
delområden av tre (3).

Om anbudsgivaren lämnar anbud på fler delar än vad begränsningen tillåter tilldelning för, ska den nedan
rangordna de delar som den lämnar för.

I händelse av att begränsningsregeln medför att delar står utan tillräckligt antal leverantörer,
får anbudsgivaren som får avtal på den del den rangordnat högst, konkurrera om lägre
placeringar på den del den rangordnat lägst. Detta innebär att det kan uppstå situationer där
en och samma anbudsgivare kan tilldelas samtliga delområden.
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Ange vilket/vilka anbudsområden som anbudet avser, och önskad
rangordning mellan delarna om anbud lämnas för fler delar än
begränsningen tillåter.

Fritext

Generella krav  

1.3.5 Flera anbud från samma företagsstruktur
Upphandlade myndigheter ska inte godta flera anbud inom samma upphandling som lämnas från
anknutna anbudsgivare om anbuden inte är oberoende av varandra. Det gäller även under
ramavtalsperioden vid förnyad konkurrensutsättning. Med anknutna anbudsgivare avses här företag som
tillhör samma ekonomiska enhet i konkurrensrättslig mening (t.ex. företag inom samma koncern).

1.3.6 Omsättning
Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 200 miljoner SEK exklusive
moms. Uppskattningen grundas på vad som framkommit i förstudien. Då detta är ett nytt
ramavtalsområde så är uppskattningen av omsättningen väldigt osäker. Kammarkollegiet garanterar inte
någon exklusivitet, försäljningsvolym eller liknande.

Under förutsättning att Ramavtalen tecknas enligt plan är fördelning av den uppskattade omsättningen
per anbudsområde:

Anbudsområde A: 45 procent, dvs. 90 miljoner SEK
Anbudsområde B: 10 procent, dvs. 20 miljoner SEK
Anbudsområde C: 45 procent, dvs. 90 miljoner SEK

 
Denna uppskattning inkluderar omsättningen för avyttrade möbler via Anbudsområde C.

1.3.7 Antal ramavtalsleverantörer
Kammarkollegiet kommer att anta 10 ramavtalsleverantörer per delområde under förutsättning att så
många anbud uppfyller ställda krav.

Kammarkollegiet kan således komma att teckna ramavtal med färre än 10 ramavtalsleverantörer om
färre än 10 anbud uppfyller ställda krav.

1.3.8 Metod för tilldelning av kontrakt
Metod för tilldelning av kontrakt framgår av kapitel 6. Avropsrutin.

1.4 Hållbarhet och tillgänglighet
Ett fokusområde för Kammarkollegiet är att de varor och tjänster som levereras genom de statliga
ramavtalen ska präglas av en hög grad av hållbarhet. Kammarkollegiet vill därför särskilt
uppmärksamma anbudsgivaren på att det i samtliga delar av upphandlingsdokumenten kan finnas krav,
kriterier eller villkor för att säkerställa social, miljömässig eller ekonomisk hållbarhet, liksom
tillgänglighet och användbarhet för olika kategorier av användare. 
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1.5 Ramavtalets ingående och löptid
Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av Ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet
och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör
därefter att gälla utan uppsägning.

Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre
(3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen. Kammarkollegiet är inte skyldig att
lämna ersättning vid uppsägning enligt detta avsnitt.

Ramavtalet beräknas träda i kraft  2021-10-12 
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2. Administrativa förutsättningar och krav

2.1 Allmänna förutsättningar och krav
De krav som ställs i detta kapitel avser anbudet.

2.2 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs genom ett öppet förfarande enligt LOU.

2.2.1 Förhandling
Då upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande finns ingen möjlighet att förhandla.

2.3 Anbud med alternativa utföranden
Alternativa anbud är inte tillåtna.

2.4 Villkor för Ramavtalets fullgörande
Anbudsgivaren ska acceptera samtliga krav och villkor i sin helhet. Anbudsgivarens egna
standardvillkor eller liknande som inte överensstämmer med kraven i upphandlingen samt förbehåll
accepteras inte som avtalsinnehåll.
 
Villkoren i upphandlingsdokumentens kapitel Ramavtalets Huvuddokument och dess bilagor kommer
att utgöra underlag för Ramavtalet.
Villkoren i upphandlingsdokumentens kapitel Allmänna villkor och dess bilagor kommer efter avrop att
utgöra underlag till respektive kontrakt mellan Avropsberättigad och ramavtalsleverantören. Villkoren i
upphandlingsdokumentens kapitel Bilaga Hyresvillkor kommer efter avrop att utgöra underlag till
respektive kontrakt mellan Avropsberättigad och ramavtalsleverantören om avropet omfattar hyra av
möbler.

Accepterar anbudsgivaren avtalsvillkoren?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

2.5 Anbudets form och innehåll

2.5.1 Anbudets språk  

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets
språk, om inte annat framgår av respektive krav.

Enstaka ord kan vara på engelska/danska eller norska. Vad gäller produktbeskrivningar/certifikat samt
därmed jämförliga handlingar kan enstaka fraser vara på engelska/danska eller norska.
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2.5.2 Anbudsinlämning  

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Mercell TendSign, som ägs av Mercell
Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan därför inte lämnas på
annat sätt, exempelvis via e-post. Rättelse av fel, förtydligande och komplettering kan dock ske enligt
Kammarkollegiets senare instruktioner.

Företrädare för anbudsgivare ansluter sig kostnadsfritt till Mercell TendSign genom att registrera ett
användarkonto på Mercell TendSigns webbplats. Den e-postadress som anbudsgivare använder för sin
inloggning i systemet är den som gäller för all vidare kommunikation i upphandlingen med
Kammarkollegiet.

Den juridiska person vars organisationsnummer eller fysiska person vars personnummer är registrerat i
Mercell TendSign-kontot anses vara anbudsgivare. Är anbudsgivaren ett konsortium är den registrerade
inte anbudsgivare utan företrädare för konsortiet, om inte annat framgår av fullmakt.

Tekniska frågor om Mercell TendSign ställs till Mercell TendSigns support per e-post:
tendsignsupport@mercell.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på Mercell
TendSigns webbplats. Mercell TendSigns support har begränsade öppettider varför det är viktigt att ta
kontakt i god tid innan sista anbudsdag vid behov av teknisk support.

2.5.3 Kostnader i samband med anbudsgivningen
Anbudsgivaren har inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader som uppstår i samband med
anbudsgivningen.

2.5.4 Sista anbudsdag  

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-09-14 23:59 

2.5.5 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-12-31 
 
Om anledning finns, exempelvis vid en eventuell överprövning, kan giltighetstiden för anbuden komma
att förlängas. Kammarkollegiet kommer i sådana fall att begära bekräftelse av anbudsgivaren att denne
godkänner förlängningen.

Accepterar anbudsgivaren kravet på anbudets giltighetstid?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

2.6 Frågor och svar om upphandlingen m.m.

2.6.1 Frågor och svar om upphandlingsdokumenten
Alla frågor om upphandlingsdokumenten ställs till och besvaras av Kammarkollegiet via TendSign.
Frågor besvaras och förmedlas till samtliga som hämtat upphandlingsdokumenten via TendSign. Alla
frågor och svar som publiceras före tilldelningsbeslut, är avidentifierade.
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Frågor och svar utgör en del av upphandlingsdokumentet. Om upphandlingsdokumentet behöver
kompletteras med anledning av frågor, eller av någon annan anledning, kommer kompletteringen att
finnas i TendSigns funktion för frågor och svar.
 
De av Kammarkollegiet lämnade svaren avseende upphandlingsdokumentet är endast bindande om
svaren lämnats via TendSign. Leverantör är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av den
information som publiceras under anbudstiden. Om en leverantör hämtar upphandlingsdokumentet på
annat sätt än via TendSign kan Kammarkollegiet inte garantera att all information om upphandlingen,
eventuella förtydliganden samt frågor och svar, kommer leverantören tillhanda under anbudstiden.
 
Sista dag för att ställa frågor är  2021-08-20 . Frågor ställda senare kommer inte att besvaras.
 
Sista dag för att besvara frågor 2021-09-08.
 
Därtill kommer inga frågor besvaras under tidsperioden 2021-07-19 till och med 2021-08-02 samt under
tidsperioden 2021-08-07 till och med 2021-08-22.

2.6.2 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
Det är viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter och handlingar, det vill säga att det
framgår att samtliga ställda krav är uppfyllda.
 
Kammarkollegiet har ingen skyldighet att låta en anbudsgivare förtydliga eller komplettera ett anbud.
Däremot får myndigheten tillåta eller begära att en anbudsgivare rättar en felskrivning, felräkning eller
något annat fel i en ingiven handling, eller förtydligar eller kompletterar en sådan handling, om det är
förenligt med principerna om likabehandling och öppenhet.
 
Anbudsgivare uppmanas därför att noggrant följa anvisningarna i upphandlingsdokumentet, och i
anbudet tydligt visa att samtliga krav uppfylls, samt undvika att lämna uppgifter som inte efterfrågas.

2.7 Anbudsöppning
Anbudsöppning äger rum den  2021-09-15 (alternativt så snart som möjligt efter sista anbudsdag) i
närvaro av minst två personer från Kammarkollegiet.

2.8 Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under tredje kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

2.9 Hantering av personuppgifter
Kammarkollegiet behandlar personuppgifter inom ramen för upphandlingen. De kategorier av
registrerade som förekommer är bl.a. kontaktperson hos anbudsgivaren, samt i förekommande fall
personer vars personuppgifter anges i anbud i syfte att uppfylla krav eller tilldelningskriterier. Det kan
exempelvis röra sig om uppgifter gällande referenspersoner, anställda m.fl. i de fall anbudsgivaren
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bifogar CV eller andra typer av dokument till anbudet. Det ankommer på anbudsgivaren att, i egenskap
av personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som bifogas anbudet, informera
berörda registrerade.Kammarkollegiet behandlar uppgifterna för att kunna bedöma anbuden.
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för mer information om
Kammarkollegiets personuppgiftsbehandling se Kammarkollegiets dataskyddspolicy

Har anbudsgivaren informerat berörda registrerade?

Ja/Nej
Generella krav  

2.10 Sekretess
Uppgifter som rör anbud omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt
avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105).
Delar av anbuden kan dock omfattas av kommersiell sekretess.
 
För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs exempelvis att uppgifterna
avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att
anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som
lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren
skriftligen inkomma med begäran om att uppgifter i anbudet ska sekretessbeläggas. Sådan begäran
ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle uppkomma om
anbudsgivarens uppgifter röjs.
 
I det fall anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud anges
detta i bilaga Sekretessbegäran.
 
Kammarkollegiet kan inte på förhand ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess,
utan sekretessprövning sker först i samband med att en uppgift begärs ut. Slutlig prövning kan komma
att ske i domstol.
 
Observera att anbudsgivare i ett senare skede kan begära sekretess för sådana uppgifter som
begärs in inför tilldelningsbeslut.

Begärs sekretess för delar av anbud?

Ja/Nej
Generella krav  

2.11 Underskrift av ramavtal
Ramavtalet signeras av behörig företrädare för Kammarkollegiet respektive Ramavtalsleverantören
genom elektronisk signatur enligt nedan. För att kunna utföra e-signering bör Ramavtalsleverantören
inneha svenskt, norskt eller danskt bank-id. Anskaffande av svenskt, norskt eller danskt bank-id bör
ske i god tid före avtalstecknande. Om Ramavtalsleverantören saknar möjlighet att genomföra e-
signering med bank-id går det att e-signera genom touch-underskrift på pekskärm. Saknas även den
möjligheten sker namnteckning på utskrivet underlag.

Anbudsgivare lämnar upplysningsvis namn, e-postadress samt telefonnummer till den person som är
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behörig företrädare, och som kan komma att skriva under Ramavtalet.

a. Namn:

Fritext
Generella krav  

b. E-postadress:

Fritext
Generella krav  

c. Telefonnummer:

Fritext
Generella krav  
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3. Prövning, utvärdering och kvalificering

3.1 Prövning, utvärdering och kvalificering av anbud
Prövning och utvärdering av vilka anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga sker enligt nedan.

Prövning om anbud uppfyller de administrativa krav som ställs i kapitel Administrativa
förutsättningar och krav.
Prövning om anbud uppfyller de krav som ställs i kapitel Tekniska krav - Kravspecifikation.
Anbud utvärderas enligt avsnitt Utvärderingsmodell.
Kontroll om det föreligger omständigheter som utgör uteslutningsgrund enligt avsnitt Skäl för
uteslutning. Inför kontroll enligt denna punkt begär Kammarkollegiet in kompletterande dokument
enligt avsnitt Sammanställning över kompletterande dokument.
Kontroll om anbudsgivare uppfyller de kvalificeringskrav som ställs i avsnitt Kvalificeringskrav. Inför
kontroll enligt denna punkt begär Kammarkollegiet in kompletterande dokument enligt avsnitt
Sammanställning över kompletterande dokument.

Om två eller flera anbud har samma anbudssumma sker utvärdering genom ett lottningsförfarande under
överinseende av notarius publicus. För mer information om notarius publicus, se Länsstyrelsen i
Stockholms läns webbplats.

3.2 Utvärderingsmodell
Kammarkollegiet kommer att anta det/de anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt/a utifrån pris.

Varje anbudsområde utvärderas var för sig. Respektive anbudssumma utgörs av följande priser:

Anbudsområde A: Anskaffning av möbler - Rabattsats på officiell prislista

Anbudsområde B: Cirkulära Tjänster - Timpris för Möbelinventering och/eller Möbelvärdering

Anbudsområde C: Avyttring av möbler - Uppstartskostnad för möbelavyttring
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4. Tekniska krav - Kravspecifikation

4.1 Delområde A: Anskaffning av möbler
Delområdet omfattar köp eller hyra av begagnade möbler för arbetsplats, möten och förvaring.

Med begagnade möbler avses möbler vars försäljning innebär en återintroducering på marknaden.
Samtliga möbler som omfattas av detta delområde ska således haft minst en tidigare ägare/brukare.
Utställningsmöbler anses inte vara begagnade möbler.

Nedan följer exempel på varor och tillbehör i anbudsområdet. Förvaringsenheter i detta delområde ska
till största delen vara tillverkade av trä/laminat/fanér. Observera att listan inte är uttömmande. Med
tillbehör avses sådana varor som har en nära koppling till varorna som ingår i anbudsområdet.

Varor:

Kontorsarbetsbord, sitta/stå, fasta eller justerbara
Kontorsarbetsstolar
Receptionsdiskar och disksystem
Alla typer av förvaringsenheter, hyllor och skåp (ej kompakthyllor eller i plåt)
Tidskriftshyllor
Arbetsbänkar och arbetsöar med förvaringsenheter
Garderober/Klädskåp i trä eller laminat
Bordsskärmar och golvskärmar med ljudabsorptionskrav
Bänkar
Stolar, Karmstolar, Pallar
Konferensbord
Studiebord, hopfällbara bord

Alla produkter som levereras inom ramavtalet ska vara rena och i fullt funktionsdugligt skick.

Tillbehör som är möjliga att erbjuda är sådana som behövs för att avropad möbel ska fungera
funktionellt, att tillbehöret krävs för att möbeln ska se estetiskt tilltalande ut eller likna möbeln i
nyskick.

Anbudsgivare ska på avropsberättigads begäran kunna redogöra för vilka typer av produkter som
använts vid eventuell tvätt eller renovering. Detta omfattar samtliga material inklusive kemikalier, tyger,
färg och lack.

4.1.1 Köpa
Endast möbler som vid den initiala marknadsintroduceringen (när möbeln var nytillverkad) uppfyllde
kraven för att erhålla möbelfaktamärkning ska säljas på ramavtalet. Anbudsgivare ska på
Kammarkollegiets begäran kunna uppvisa dokumentation på att detta krav är uppfyllt under
ramavtalsperioden. En sådan dokumentation kan exempelvis vara Möbelfaktamärkning eller ett intyg
ifrån den ursprungliga tillverkaren.

Anbudsgivare ska erbjuda minst 24 månaders garanti för samtliga möbler som säljs inom ramen för
ramavtalet. 
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4.1.2 Hyra
Samtliga möbler som uppfyller kraven för att erbjudas inom ramavtalet ska vara möjliga att hyra.

Möbler som hyrs via ramavtalet behöver inte ha uppfyllt kraven för att erhålla möbelfaktamärkning vid
dess initiala marknadsintroduktion.

4.1.3 Webbutik
Anbudsgivaren ska senast 30 dagar efter ramavtalstecknande tillhandahålla en webbutik som uppfyller
samtliga nedanstående krav:

Offentliga priser

Anbudsgivarens webbutik ska visa offentliga priser. Med offentliga priser menas att det inte ska kräva
någon form av inloggning för att se priser för innehållet i webbutiken. 

Kundkonto

Anbudsgivaren ska till varje avropsberättigad kunna tillhandahålla minst 20 kundkonton per
organisationsnummer. Varje kundkonto ska ha ett unikt kundnummer. Varje kundkonto ska kunna ha
separat leveransadress och fakturaadress.

Filtrering

Då avropsberättigad loggar in på sitt kundkonto ska endast de varor som uppfyller de krav för att säljas
eller uthyras inom ramen för ramavtalet visas i webbutiken.

Automatisk rabattsats

Då avropsberättigad loggar in på sitt kundkonto ska webbutikens priser justeras automatiskt enligt den
rabattsats som offereras i 4.1.4 Rabatt på officiella prislistor.

Priser för både hyra och köp

Då avropsberättigad loggar in på sitt kundkonto ska pris för både köp och hyra (under förutsättning att
möbeln hyrs i minst 12 månader) framgå.

Sökning

Sökningar i anbudsgivarens webbutik ska kunna minst göras med sökparametrarna möbeltyp,
tillverkare eller modell.

 

Anbudsgivaren upplyses även om att samtliga krav listade i Allmänna villkor under avsnitt
8.10 E-handel ska uppfyllas under hela ramavtalets löptid.

4.1.4 Acceptera krav för delområde
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Accepterar anbudsgivaren samtliga ovanstående kraven för
Delområde A: Anskaffning av möbler?

Ja/Nej. Ja krävs

Delområde A: Anskaffni… 

4.1.5 Rabatt på officiella prislistor
Priser fastställs i upphandlingen som en (1) generell rabattsats mot anbudsgivarens officiella prislista.
Den officiella prislistan utgörs av de offentliga priser som syns i Anbudsgivarens webbutik.
Anbudsgivaren ska ange rabattsatsen i anbudet. Denna rabattsats ska omfatta samtliga varor.

Pris efter rabatt ska inkludera den administrativa avgiften.

Rabattsatsen ska gälla under hela ramavtalsperioden.

Ange den generella rabattsatsen i heltal

Prisfält
Delområde A: Anskaffni… 

4.2 Delområde B: Cirkulära tjänster
Cirkulära tjänster avser en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler. 

Avsikten med delområdet är att avropsberättigade ska erhålla hjälp med att t.ex. inventera möbler,
identifiera funktionella överskott, hållbarhetsanpassa möbelanvändning, återanvända eller återvinna
möbler.

Anbudsgivare som avser lägga anbud på detta delområde ska i egen regi eller via underleverantör utföra
samtliga tjänster delområdet omfattar för samtliga möbler som ramavtalet omfattar:

Möbelinventering och/eller möbelvärdering
Möbelrenovering
Möbelsamordning

4.2.1 Möbelinventering och/eller Möbelvärdering
Avropsberättigad kan välja om avrop av denna tjänst ska omfatta enbart inventering, värdering eller en
kombination av bägge.

Nedan offererat timpris ska användas som timpris vid avrop via rangordning och som takpris vid en
förnyad konkurrensutsättning.

Möbelinventering

Anbudsgivare ska inventera möbler inom hela eller delar av avropsberättigades verksamhet.

Inventeringen ska producera en förteckning av samtliga möbler avropet omfattar där minst följande
framgår:

Tillverkare
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Modell
Dimensioner (bredd, djup och höjd)
Datum för införskaffande (kvartal och år) om så är möjlig

Möbelvärdering

Anbudsgivare ska värdera möbler upptagna i en förteckning.

Värdet ska bestämmas i enlighet med vad ett marknadspris skulle vara vid en eventuell avyttring av
möblerna.

Samtliga möbler ska värderas per styck.

Syftet med möbelvärdering i detta delområde är att ge avropsberättigade en indikation gällande vilket
marknadspris som skulle kunna erhållas vid en möbelavyttring i Delområde C: Avyttring av möbler.
Avropsberättigade kan således använda möbelvärderingen ifrån detta delområde som beslutsunderlag
huruvida en möbelavyttring ska ske eller ej.

a. Accepterar anbudsgivaren samtliga ovanstående krav för
tjänsten Möbelinventering och/eller Möbelvärdering?

Ja/Nej. Ja krävs

Delområde B: Cirkulära… 

b. Timpris Möbelinventering och/eller Möbelvärdering

Prisfält
Delområde B: Cirkulära… 

4.2.2 Möbelrenovering
Exempel på vad som omfattas av möbelrenovering:

Möbelreparation
Möbel- och möbeltextiltvätt
Rekonditionering
Renovering
Tapetsering, stoppningsarbete
Lackering, omlackering

Anbudsgivaren ska kunna garantera att samtliga krav i 4.2.4 Hållbarhetskrav vid möbelrenovering
uppfylls vid renovering.

Möbelrenovering avropas endast via förnyad konkurrensutsättning.

Accepterar anbudsgivaren samtliga ovanstående krav för
tjänsten Möbelrenovering?

Ja/Nej. Ja krävs

Delområde B: Cirkulära… 

4.2.3 Hållbarhetskrav vid möbelrenovering
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Samtliga hållbarhetskrav listade nedan ska uppfyllas vid möbelrenovering. Kraven avser endast de
material som tillförs möbler i samband med renovering.

4.2.3.1 Ytbehandling av trä, plast och metall
1. Ytbehandling ska inte ske med sådana produkter som är klassificerade, antingen i EU-bindande
klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen
(1272/2008):

Faroklass Faroangivelse

Akut toxicitet

(kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

(kategori 1)

H370

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1) H372

Cancerframkallande H350 , H351

Mutagen H340, H341

Reproduktionstoxisk H360 , H361

Luftvägssensibilisering H334

Farligt för vattenmiljön H400, H410, H411

Om det av tekniska skäl, till exempel spritdesinfektionskrav på ytan, krävs användning av
ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga enligt ovanstående, accepteras det om tillförd mängd
miljöfarliga ämnen är mindre än 14 g per m  yta.

2. Ytbehandlingsprodukter ska inte innehålla sexvärt krom (VI).

3. Komponenter som är avsedda för regelmässig kontakt med hud (t.ex. armstöd) ska inte ytbehandlas
med krom eller nickel.

Observera: Ytbehandling av metaller med trevärt krom (III) i kombination med nickel och/eller zink
accepteras för komponenter (t.ex. underreden, ben) på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler
som kan utsättas för kraftigt slitage avsedda för framförallt offentlig miljö.

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag
som sammanlagt motsvarar <5 vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

4.2.3.2 Flamskyddsmedel
Möblers ingående material, till exempel textilier, stoppningsmaterial och plaster, ska inte innehålla
följande flamskyddsmedel, det vill säga de ska inte vara aktivt tillsatta eller överstiga 0,1 vikt% uppmätt
värde:

Ämne CAS-nr

Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1

Dekabromdifenyleter (DekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5

2

2

3

3 3

2
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Pentabromdifenyleter (PentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9

Oktabromdifenyleter (OktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0

Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7

Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 545-55-1

Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4

Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8

Kortkedjiga klorparaffiner CAS-nr: 85535-84-8

4.2.3.3 Lim
Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC)1 i limmer som använts vid renovering ska inte överstiga
10 vikt%.

Innehållet av fri formaldehyd i limmer som använts vid renovering ska inte överstiga 0,2 vikt%.

4.2.3.4 Plasters innehåll
Pigment i plast

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av, eller innehålla följande ämnen:

Bly (maxhalt 0,01 vikt% uppmätt värde/detalj)

Kadmium (maxhalt 0,01vikt% uppmätt värde/detalj)

 

Mjukgörare i plast

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av ftalater klassificerade som
reproduktionstoxiska, med farokod H360 enligt CLP-förordningen1 . Uppmätt värde per substans och
detalj får inte överskrida 0,1 vikts%.

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av, eller innehålla kortkedjiga klorparaffiner
(SCCP). Uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikts%.

 

PVC-plast

Plastdetaljer, inklusive vävplast/konstläder av PVC-material ska inte användas vid renovering.

Undantag: elektriska komponenter (t ex elkablar) omfattas inte av kravet på PVC.

 

Undantag: Små plastdelar (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kraven.
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4.2.3.5 Stoppningsmaterial
Vid renovering ska inte stoppningsmaterial användas som har aktiv tillsats av ftalater klassificerade som
reproduktionstoxiska, med faroklass H360 enligt CLP-förordningen1. Uppmätt värde per detalj ska inte
överskrida 0,1 vikts%.

4.2.3.6 Formaldehyd i träbaserade skivor
Vid renovering ska eventuella träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, uppfylla
emissionskravet för att klassificeras som E1 enligt standarden SS-EN 13986 eller likvärdigt.

4.2.3.7 Färgämnen i möbeltextil
Färgämnena och pigmenten i tabellen nedan ska inte förekomma i använda material vid renovering i
högre halter än 50 mg/kg textil för varje enskilt ämne.

 

Ämne CAS-nr

Dispersionsfärgämnen

C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3

C.I. Disperse Orange 37/76 13301-61-6

C.I. Disperse Red 1 2872-52-8

C.I. Disperse Red 11 2872-48-2

C.I. Disperse Red 17 3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1 119-15-3

C.I. Disperse Yellow 9 6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39 12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49 54824-37-2

 C.I. Disperse Blue 1  2475-45-8

 C.I. Disperse Orange 11  82-28-0

 C.I. Disperse Orange 149  85136-74-9

C.I. Disperse Orange 3 730-40-5

C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8
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Syrafärgämnen

Acid Red 26 3761-53-3

Basiska (katjoniska) färgämnen

 C.I. Basic Red 9  569-61-9

Mordant (betningsmedel)

Sodium dichromate 10588-01-9

Direktfärgämnen

 C.I. Direct Black 38  1937-37-7

 C.I. Direct Red 28  573-58-0

 C.I. Direct Blue 6 2602-46-2

Pigment

Cadmium sulphide 1306-23-6

Lead orange 1314-41-6

Sodium chromate 7775-11-3

Potassium dichromate 7778-50-9

Acetic acid, lead salt, basic 51404-69-4

4.2.3.8 Vattenavvisande behandlingar
PFOA (perfluoroktansyra) eller PFOS (perfluoroktansulfonat) ska i använda material vid renovering inte
förekomma i högre halt än 0,1 vikt% samt för belagda textilier inte överstiga halten 1 mikrogram per m2
avseende anjonen, dess metallsalter, haloniden, amiden och/eller andra derivat (även polymerer).

4.2.3.9 Formaldehyd i möbeltextil
Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) i textil som används vid renovering ska inte överstiga 300 ppm.

4.2.3.10 Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder
Material vid renovering ska uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av nedanstående metaller:

 

 Ämne  CAS-nr Krav  

 Krom (VI)  18540-29-9 Medelkoncentration högst 3 ppm
(Testrapport med analys enligt:
CEN/TS 14495 eller
motsvarande)

 Arsenik  7440-38-2 Ingen restkoncentration
(detektionsgräns 1,0 ppm,
Testrapport med analys enligt:
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller
motsvarande)

 Kadmium  7440-43-9 Ingen restkoncentration
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(detektionsgräns 10 ppm,
Testrapport med analys enligt:
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller
motsvarande)

 Bly  7439-92-1 Ingen restkoncentration
(detektionsgräns 10 ppm,
Testrapport med analys enligt:
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller
motsvarande)

 

4.2.3.11 Skogsråvarans ursprung
Råvaran som används vid renovering ska härröra från skogsbruk som uppfyller alla villkor nedan:

1. Har legal ägande/nyttjanderätt.
2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete

och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.
3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.
4. Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida ).

4.2.4 Möbelsamordning
Möbelsamordning omfattar projektledning/samordning vid större organisatoriska förändringar som
exempelvis verksamhetsflytt eller återanvändning av funktionella överskott.

Denna tjänst ska även kunna projektleda/samordna en möbelavyttring via Delområde C: Avyttring av
möbler.

Möbelsamordning avropas endast via förnyad konkurrensutsättning.

Accepterar anbudsgivaren samtliga ovanstående krav för
tjänsten Möbelsamordning?

Ja/Nej. Ja krävs

Delområde B: Cirkulära… 

4.3 Delområde C: Avyttring av möbler

4.3.1 Möbelavyttring
Anbudsgivare som avser lämna anbud på detta delområde ska avyttra avropsberättigades möbler i
enlighet med avsnitt 6.4.1 Avrop av möbelavyttring med förnyad konkurrensutsättning.

Anbudsgivare åtar sig att värdera samtliga möbler som avropsberättigad avser avyttra, samt subtrahera
möblernas värde ifrån kostnaden för avyttringen. I kostnaden för avyttring ingår samtliga kostnader
förknippade med bortforsling av möbler ur avropsberättigades lokaler.

Anbudsgivare ansvarar för att samtliga tillämpliga lagar och förordningar uppfylls i samband med att de
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möbler som avyttrats via ramavtalet återintroduceras på marknaden.

Av avropsförfrågan bör framgå både det datum Anbudsgivare tidigast kan hämta möblerna och det
datum Anbudsgivare senast ska ha hämtat möblerna.

Avropsberättigad ska i avropsförfrågan ange den tid inom viken Anbudsgivare ska vara bunden av sitt
anbud. Civilrättsligt bindande avtal ska dock anses ingånget först när Kontrakt undertecknats av båda
parter. Efter att Kontrakt tecknats ska möblerna hämtas inom den tidsfrist som angivits i Kontrakt. Om
inget angivits ska möblerna hämtas inom 10 dagar från Kontraktstecknande. Avropsberättigads ansvar
för vård av möblerna upphör om avhämtning inte skett inom angiven tidsfrist. Underlåtenhet att hämta
möblerna inom angiven tidsfrist kan vidare resultera i att bestämmelserna om Avtalsbrott och påföljder i
Allmänna villkor, blir tillämpliga. Samtliga möbler som avyttras i detta anbudsområde avyttras i befintligt
skick. Det åligger således Anbudsgivare att innan avropssvar lämnas genom egen undersökning
bedöma skick och beskaffenhet avseende varje möbel som avropet omfattar.

Hur fakturering sker bestäms av Avropsberättigad. Om inget annat anges i Kontrakt ska fakturan
betalas inom 30 kalenderdagar från fakturadatum. Avropsberättigad har rätt till dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen fram till och med att betalning kommit Avropsberättigad
tillhanda.

Värdet för samtliga möbler som avyttras i detta anbudsområde ingår i det totala försäljningsbelopp som
av Anbudsgivare ska redovisas till Kammarkollegiet enligt 7.13 Ersättning till Kammarkollegiet och
redovisning av statistik. Beräkningsgrunden för administrationsavgiften för detta anbudsområde omfattar
således även värdet för de möbler som Anbudsgivare förvärvar ifrån Avropsberättigad.

4.3.2 Acceptera krav för delområde

Accepterar anbudsgivaren samtliga ovanstående kraven för
Delområde C: Avyttring av möbler?

Ja/Nej. Ja krävs

Delområde C: Avyttring … 

4.3.3 Uppstartskostnad för möbelavyttring
Uppstartskostnaden avser samtliga kostnader förknippade med att värdera möbler enligt 6.4.1 Avrop av
möbelavyttring med förnyad konkurrensutsättning.

Uppstartskostnaden ska gälla oavsett mängden möbler som avropet omfattar.

Anbudsgivaren äger endast rätt att ta ut en uppstartskostnad om denne tilldelas kontrakt efter den
förnyade konkurrensutsättningen.

Ange uppstartskostnad för möbelavyttring

Prisfält
Delområde C: Avyttring … 
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5. Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare

5.1 Inledning
I detta kapitel framgår uteslutningsgrunderna och kvalificeringskraven som ställs på anbudsgivaren
(leverantörsprövning).

ESPD-systemet och egenförsäkran i Mercell TendSign
ESPD-systemet är en ordning för leverantörsprövning som innebär att anbudsgivaren först, i anbudet,
endast preliminärt intygar (egenförsäkran) att den inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1–3 §§ LOU och
uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen.

Mercell TendSign har integrerat ESPD-systemet i upphandlingsverktyget. Det innebär att egenförsäkran
lämnas genom att anbudsgivaren besvarar frågor hänförliga till ESPD-systemet i detta kapitel.

a)-frågorna i avsnitt Skäl för uteslutning: Om anbudsgivaren eller åberopat företag/konsortiedeltagare
(eller företrädare för dessa) inte är föremål för uteslutning, ska "Nej" anges på samtliga a)-frågor. Om
”Ja” svaras för en viss uteslutningsgrund, så aktiveras följdfrågor såsom vilken typ av överträdelse som
har begåtts, om bristerna korrigerats etc. Observera att för varje a)-fråga för uteslutningsgrunderna står
”Nej krävs” som svar, men anbudsgivare kan ändå svara ”Ja” om aktuellt.

Frågorna "Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats
databas?" i detta kapitel innebär endast rättigheter för anbudsgivare. Anbudsgivaren behöver därför inte
svara på frågorna. Om ”Ja” svaras, så aktiveras följdfrågor. Är ni som anbudsgivare osäker på om den
efterfrågade informationen finns tillgänglig i sådan databas, så besvara frågan med "Nej". Om frågorna
inte besvaras eller besvaras med "Nej" kommer Kammarkollegiet att begära in denna information i form
av kompletterande dokument. Observera att för varje fråga står ”Nej krävs” som svar, men anbudsgivare
kan ändå svara ”Ja” om aktuellt.

Efter sista tidpunkt för anbudsinlämning men innan Kammarkollegiet fattar tilldelningsbeslut kan
Kammarkollegiet komma att begära in kompletterande dokument i form av bevis och intyg i syfte att
kontrollera om anbudsgivaren ska uteslutas och om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven i
upphandlingen. Kammarkollegiet kommer alltid att begära in uppdaterade kompletterande dokument
beträffande anbudsgivare som kommer tilldelas Ramavtal. Anbudsgivaren ska ha kompletterande
dokument tillgängliga, eftersom uppgifterna ska kunna tillhandahållas utan dröjsmål efter sista
anbudsdag. En sammanställning över kompletterande dokument finns i avsnitt Sammanställning över
kompletterande dokument.

Även åberopat företag och konsortiedeltagare omfattas av ESPD-systemet (se avsnitten Åberopande av
andra företags kapacitet och Gemensamt anbud av grupp av leverantörer (konsortium)).

Notera att krav som inte hänför sig till leverantörsprövningen, t.ex. begärda uppgifter i kapitel Prövning,
utvärdering och kvalificering och krav i kapitel Tekniska krav – Kravspecifikation i förekommande fall
ska visas redan i anbudet.

5.2 Åberopande av andra företags kapacitet
Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav som
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avser ekonomisk och finansiell ställning enligt avsnitt Ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk
och yrkesmässig kapacitet enligt avsnitt Teknisk och yrkesmässig kapacitet. Dvs. anbudsgivaren får
inte åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav i avsnitten Kvalitetssäkrings- och
miljöledningsstandarder eller Systematiskt informationssäkerhetsarbete. Med andra företag avses
exempelvis företag både inom och utom en koncern. Dessa benämns i upphandlingen som åberopat
företag.

I anbudsprocessen finns ett processteg i Mercell TendSign för att lägga till underleverantörer. I detta
steg går det att söka fram företag i Mercell TendSign, eller registrera nya direkt i Mercell TendSign.
Därefter ska anbudsgivaren välja att den tillagda underleverantören åberopas för kapacitet (dvs. för att
uppfylla kraven i detta kapitel). För åberopat företag ska anbudsgivaren sedan lämna egenförsäkran
direkt i kapitel Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare, för varje åberopat företag som lagts till.

Anbudsgivare ska som kompletterande dokument lämna in ett skriftligt åtagande från åberopat företag
om att anbudsgivaren förfogar över åberopade resurser enligt avsnitt Kvalificeringskrav. Om ett åberopat
företag inte uppfyller krav för vilket det åberopas för, kan detta påverka anbudsgivarens anbud negativt.

Ett åberopat företag ska ha tillräcklig kapacitet och resurser för den del av tjänsten som företaget
åberopas för. Ett åberopat företag kan förekomma i flera anbud så länge det åberopade företagets totala
leveranskapacitet inte överskrids. Det åberopade företaget ska således inte erbjuda samma konsult till
olika anbudsgivare.

Samarbetsformer
En anbudsgivare (A) ska inte ingå som åberopat företag eller underleverantör till annan anbudsgivare (B)
(inom samma anbudsområde). I de fall A trots detta ingår som åberopat företag till B, och B kan visa att
den förfogar över A:s kapacitet, kommer A:s anbud i denna del inte att godkännas.

a. Åberopas annat företags kapacitet, för att uppfylla krav i detta kapitel?

Ja/Nej
Generella krav  

b. Har anbudsgivaren lagt till underleverantörer, samt angett att dessa
åberopas, i aktuellt processteg? Anbudsgivare som INTE åberopar annat
företags kapacitet, svarar Nej.

Ja/Nej

Generella krav  

5.3 Gemensamt anbud av grupp av leverantörer (konsortium)
Till skillnad mot avsnitt Åberopande av andra företags kapacitet avses med gemensamt anbud av grupp
av leverantörer att ett gemensamt anbud lämnas av flera juridiska eller fysiska personer inom ramen för
ett s.k. konsortium. Är anbudsgivaren däremot enbart en enskild juridisk eller fysisk person är det inte
frågan om ett konsortium.

Om konsortiet tilldelas Ramavtal ska konsortiet ingå Ramavtal genom ett gemensamt aktiebolag. Det
gemensamma bolaget kommer att representera konsortiet som avtalspart. Konsortiet ska planera en
eventuell bolagsbildning så att denna kan vara avslutad vid den tidpunkt Ramavtal ska ingås. Konsortiet
ska som kompletterande dokument lämna in ett civilrättsligt bindande avtal om att deltagarna

1. avser att ingå Ramavtal med Kammarkollegiet genom ett gemensamt aktiebolag om konsortiet
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erhåller Ramavtal
2. förbinder sig att solidariskt svara för förpliktelser enligt det Ramavtal samt Kontrakt som sluts till

följd av denna upphandling.

Krav på ekonomisk och finansiell ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet ska uppfyllas i sin
helhet av konsortiet. Det gemensamma aktiebolaget ska uppfylla kraven på kvalitets- och
miljöledningssystem senast 15 månader från Ramavtalets ikraftträdande. Om det gemensamma
aktiebolaget däremot redan bedriver verksamhet vid anbudsinlämnande ska det bolaget självständigt
uppfylla kraven på kvalitets- och miljöledningssystem vid anbudsinlämnandet.

I anbudsprocessen finns ett processteg i Mercell TendSign för att lägga till underleverantörer. I detta
steg går det att söka fram företag i Mercell TendSign, eller registrera nya direkt i Mercell TendSign, för
att i nästa steg ange om deras kapacitet åberopas. Detta steg ska användas för att lägga till
konsortiedeltagare. För konsortiedeltagare (i processteget tillagd som åberopat företag) ska
företrädaren för konsortiet sedan lämna egenförsäkran direkt i detta kapitel, för varje konsortiedeltagare
som lagts till.

a. Lämnas anbud som konsortium?

Ja/Nej
Generella krav  

b. Har anbudsgivaren lagt till konsortiedeltagare som underleverantörer i
aktuellt processteg, samt valt “åberopa kapacitet”?

Anbudsgivare som INTE lämnar som konsortium svarar Nej.

Ja/Nej

Generella krav  

c. Beskriv övergripande vilken konsortiedeltagare som bidrar med vilken
kapacitet?

Anbudsgivare som INTE lämnar anbud som konsortium svarar Nej.

Ja/Nej

Generella krav  

5.4 Skäl för uteslutning

5.4.1 Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål
Har företaget eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan dömts för
brott som anges i 13 kap. 1 § LOU ska företaget uteslutas. Detsamma gäller om den som har dömts
för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera företaget.

Företaget ska visa att det inte ska uteslutas på grund av brott enligt 13 kap. 1 § LOU.

För företag etablerade i Sverige sker detta genom att företaget lämnar in en sanningsförsäkran, se
bilaga Sanningsförsäkran.

Hur det ska visas i övrigt skiljer sig åt beroende på var företaget är etablerat, till exempel kan det
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framgå av landets upphandlingslagstiftning. I första hand ska företaget lämna utdrag ur brottsregister
eller likvärdig handling, om sådant finns framtaget och anpassat för upphandlingsändamål. I andra hand
får sådan handling ersättas av en utsaga som företaget har lämnat på heder och samvete inför ett
behörigt organ eller av en liknande försäkran (t.ex. försäkran inför notarius publicus).

Denna handling ska ges in som kompletterande dokument. Handlingen ska åtföljas av en översättning
till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättad på ett annat språk.
Handlingen ska vara högst 6 månader gammal, om inte annat föreskrivs i den stat där företaget är
etablerat.

5.4.1.1 Deltagande i en kriminell organisation  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för brott som rör deltagande i kriminell organisation enligt 13 kap. 1 § LOU? 

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas? (Se
Inledning: Är ni osäkra på om den efterfrågade
informationen finns tillgänglig på detta sätt, så
besvara frågan med "Nej").

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.2 Bestickning och korruption  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för bestickning eller korruption enligt 13 kap. 1 § LOU?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.3 Bedrägeri  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för bedrägeri enligt 13 kap. 1 § LOU? 

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.4 Terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt 13 kap. 1 § LOU? 
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

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?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.1.6 Penningtvätt eller finansiering av terrorism  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för detsamma,
dömts för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt 13 kap. 1 § LOU? 

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
European Single Procu…  

b. Skäl

Fritext
European Single Procu…  

c. Vem har dömts?

Fritext
European Single Procu…  

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.2 Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
Anbudsgivaren samt Åberopade företag/konsortiedeltagare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende
betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter enligt 13 kap. 2 § LOU, vilket Kammarkollegiet
kommer att kontrollera.

Företag som inte har dessa åligganden i Sverige, ska visa att det saknas skäl för uteslutning p.g.a.
obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet. Hur det ska visas skiljer sig åt
beroende på var företaget är etablerat, till exempel kan det ha bestämts enligt landets
upphandlingslagstiftning. I första hand intyg av en behörig myndighet i det egna landet, och i andra
hand annat bevis som får godtas utifrån förutsättningarna i den egna staten och dess rättssystem.
Denna handling ska ges in som kompletterande dokument översatt till svenska, engelska, danska eller
norska, och vara högst 6 månader gammal, om inte annat föreskrivs i företagets egna land.

5.4.2.1 Betalning av skatter  

Har anbudsgivaren samt eventuella Åberopade företag/konsortiedeltagare åsidosatt sina skyldigheter i
fråga om betalning av skatter enligt ovan?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Berörd medlemsstat eller berört land

Fritext
European Single Procu…  

b. Berört belopp

Fritext
European Single Procu…  

c. Har detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
på annat sätt än genom en dom eller ett
myndighetsbeslut?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Om detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
genom en dom eller ett myndighetsbeslut, var detta
beslut slutligt och bindande?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

b. Ange vilket datum den fällande domen
meddelades eller beslutet fattades

Fritext

European Single Procu…  

c. I händelse av fällande dom, och i den mån det
fastställts i domen, uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

d. Beskriv vilket sätt som användes

Fritext
European Single Procu…  
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e. Har anbudsgivaren uppfyllt sina skyldigheter
genom att betala eller ingå en bindande
överenskommelse i syfte att betala skatter eller
sociala avgifter som förfallit till betalning, inklusive, i
förekommande fall, upplupen ränta eller böter?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.2.2 Betalning av socialförsäkringsavgifter  

Har anbudsgivaren eller eventuella Åberopade företag/konsortiedeltagare åsidosatt sina skyldigheter i
fråga om betalning av socialförsäkringsavgifter enligt ovan?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Berörd medlemsstat eller berört land

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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b. Berört belopp

Fritext
European Single Procu…  

c. Har detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
på annat sätt än genom en dom eller ett
myndighetsbeslut?

Ja/Nej. Nej önskas

 

European Single Procu…  

a. Om detta åsidosättande av skyldigheter fastställts
genom en dom eller ett myndighetsbeslut, var detta
beslut slutligt och bindande?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

b. Ange vilket datum den fällande domen
meddelades eller beslutet fattades

Fritext

European Single Procu…  

c. I händelse av fällande dom, och i den mån det
fastställts i domen, uteslutningsperiodens längd

Fritext

European Single Procu…  

d. Beskriv vilket sätt som användes

Fritext
European Single Procu…  

e. Har företaget uppfyllt sina skyldigheter genom att
betala eller ingå en bindande överenskommelse i
syfte att betala skatter eller sociala avgifter som
förfallit till betalning, inklusive, i förekommande fall,
upplupen ränta eller böter?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3 Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter, allvarligt fel i
yrkesutövning m.m.
Kammarkollegiet får i enlighet med 13 kap. 3 § LOU utesluta anbudsgivaren om någon av
nedanstående omständigheter (som de kommer till uttryck i bestämmelsen) föreligger.

5.4.3.1 Åsidosättande av skyldigheter enligt miljölagstiftning  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren känner till,
åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? 

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.2 Åsidosättande av skyldigheter enligt sociallagstiftning  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren känner till,
åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen?

Leverantörskommentar tillåten

23.3-05967-2020 Cirkulära möbelflöden Publicerad 2021-07-01 12:33

Sida 36/98



Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.3 Åsidosättande av skyldigheter inom arbetsrätt  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, såvitt anbudsgivaren känner till,
åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.4 Konkurs  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare gått i konkurs?

Leverantörskommentar tillåten
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.5 Insolvens  

Är anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, föremål för insolvens- eller
likvidationsförfarande?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.6 Ackordsuppgörelse med borgenärer  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare ingått ackordsuppgörelse med
borgenärer?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten

23.3-05967-2020 Cirkulära möbelflöden Publicerad 2021-07-01 12:33

Sida 39/98



b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.7 Situation som enligt nationell lagstiftning motsvarar konkurs  

Befinner sig anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare i en situation motsvarande
konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  
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b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.8 Tvångsförvaltning  

Är anbudsgivarens eller Åberopade företag/konsortiedeltagares tillgångar föremål för tvångsförvaltning?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.9 Avbruten näringsverksamhet  
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Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare avbrutit sin näringsverksamhet?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. 

Fritext

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.10 Avtal med andra företag i syfte att snedvrida konkurrensen  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare ingått överenskommelser med
andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten

Leverantörskommentar tillåten

23.3-05967-2020 Cirkulära möbelflöden Publicerad 2021-07-01 12:33

Sida 42/98



a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.11 Allvarliga fel i yrkesutövningen  

Har anbudsgivaren eller Åberopade företag/konsortiedeltagare, eller någon företrädare för desamma,
gjort sig skyldiga till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att dess redbarhet kan ifrågasättas?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten

tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.12 Intressekonflikt på grund av deltagande i upphandlingen  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare kännedom om någon
intressekonflikt/jävsförhållande, till följd av något av dessa företags deltagande i upphandlingen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.13 Direkt eller indirekt deltagande i förberedelserna av
upphandlingen  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, deltagit i förberedelserna av
upphandlingen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

5.4.3.14 Förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara
sanktioner  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare visat allvarliga eller ihållande brister i
fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt någon av upphandlingslagarna vilket
medfört förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara påföljder?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

b. Har du vidtagit åtgärder för att visa din
tillförlitlighet enligt 13 kap. 5 § LOU (”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

Beskriv åtgärderna

Fritext
European Single Procu…  

Leverantörskommentar tillåten
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5.4.3.15 Oriktiga uppgifter, undanhållande av information, avsaknad
av nödvändiga dokument och tillägnande av konfidentiell
information i detta förfarande  

Har anbudsgivaren eller Åberopat företag/konsortiedeltagare, befunnit sig i någon av följande situationer
i denna upphandling:

a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för
kontroll av skäl för uteslutning,

b) undanhållit sådan information,

c) inte lämnat de kompletterande dokument som Kammarkollegiet begär in, eller

d) otillbörligt försökt att påverka Kammarkollegiets beslutsprocess eller tillägnat sig sekretessbelagda
uppgifter som kan ge denne otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet lämnat vilseledande
uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om
uteslutning och tilldelning av leverantörer.

Kammarkollegiet uppmanar anbudsgivare att lämna sanningsenliga uppgifter i sitt anbud, bland annat
när anbudsgivaren gör gällande att den uppfyller ställda krav och tilldelningskriterier. Kammarkollegiet
påminner också om innehållet i Kompletterande dokument Sanningsförsäkran som anbudsgivare ska
lämna in, på begäran.

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs

 

European Single Procu…  

5.5 Utredning
Kammarkollegiet ska, innan den beslutar att utesluta ett företag, ge detta tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som enligt Kammarkollegiet utgör skäl för uteslutning.

5.6 Kvalificeringskrav
Anbudsgivaren ska vara kvalificerad i följande avseenden. Anbudsgivaren ska ha:

1. behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 5.6.1
2. ekonomisk och finansiell ställning enligt 5.6.5, samt
3. teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 5.6.2.

5.6.1 Behörighet att utöva yrkesverksamhet

5.6.1.1 Inskrivning i handelsregister eller motsvarande
Anbudsgivaren ska vara inskriven i handelsregister eller motsvarande som förs i den stat där
anbudsgivaren är etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. För svenska företag
avses aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret.
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Kammarkollegiet kommer kontrollera krav på registrering genom Bolagsverkets Sök företagsfakta eller
liknande.

Anbudsgivare vars uppgifter inte kan inhämtas av Kammarkollegiet, ska på begäran som
kompletterande dokument skicka in handling som styrker att företaget är registrerat. Denna handling
ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättat på ett
annat språk, och vara högst 3 månader gammal, om inte annat föreskrivs i anbudsgivarens
medlemsland.

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.6.2 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan
erfarenhet som behövs för att ramavtal och kontrakt ska kunna fullgöras
enligt upphandlingsdokumenten.

5.6.2.1 Delområde A: Anskaffning av möbler
För att garantera anbudsgivares kapacitet använder sig upphandlingen av typfallskrav. Dessa
typfallskrav beskriver utförande och/eller funktion för följande möbeltyper: Kontorsarbetsstol,
Kontorsarbetsbord, Stol och Bord. Anbudsgivare ska för respektive typfall bifoga en kortare
produktbeskrivning som kompletterande dokument med en bild för det möbelexemplar som för
närvarande finns i anbudsgivarens sortiment och uppfyller respektive typfalls krav.

Samtliga typfall ska vid den initiala marknadsintroduceringen (när möbeln var nytillverkad) ha kunnat
uppfylla kraven för att erhålla möbelfaktamärkning.
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Valda möbelexemplar ska vara representativa för efterfrågade typfall och Anbudsgivare ska under hela
ramavtalets löptid kunna erbjuda antingen offererad möbel eller snarlik sådan för samtliga typfall (A-D).

5.6.2.1.1 Typfall A (Kontorsarbetsbord)
Kontorsarbetsbord: Typ A1, sitta/stå-bord, motordriven höjdinställning.

Material/utförande: Skrivyta i laminat/trä/fanér, stativ i metall.

 

Kontorsarbetsbord: Typ A2, ”fixed height”, manuell höjdjustering.

Material/utförande: Skrivyta i laminat/trä/fanér, stativ i metall/trä/fanér.

5.6.2.1.2 Typfall B (Kontorsarbetsstol)
Kontorsarbetsstol: Typ B1.

Material/utförande: Nackstöd, armstöd, klädd sits och klädd rygg, fotkryss,
gungfunktion/synkronfunktion.

5.6.2.1.3 Typfall C (Stol)
Stol: Typ C1.

Material/utförande: metall/trä/fanér

Sitthöjd: 400 – 470 mm.

 

Stol: Typ C2.

Material/utförande: Stol med underrede/stativ i metall/trä/fanér, klädd, stoppad sits och klädd, stoppad
rygg

Sitthöjd: 400 – 470 mm.

 

Karmstol: Typ C3.

Material/utförande: Karmstol med underrede/stativ i metall/trä/fanér, armstöd, klädd, stoppad sits och
klädd, stoppad rygg

Sitthöjd: 400 – 470 mm.

 

Konferensstol: Typ C4.
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Material/Utförande: Konferensstol med underrede/stativ i metall, armstöd, klädd, stoppad sits och
klädd, stoppad rygg, hjul

Sitthöjd: Justerbar höjd, 400 – 520 mm ± 20 mm

5.6.2.1.4 Typfall D (Bord)
Konferensbord: Typ D1.

Material/utförande: Bordsyta i laminat/trä/fanér, ben/underrede i metall/trä/fanér/laminat.

Höjd: 720 mm ± 20 mm.

 

Bord: Typ D2.

Material/utförande: Rund bordsyta i laminat/trä/fanér, pelare i metall/trä/fanér/laminat.

Höjd: 720 mm ± 20 mm.

 

Bord: Typ D3.

Material/Utförande: Fällbar bordsyta laminat/trä/fanér, ben/underrede i metall/trä/fanér/laminat. Benen
ska vara fällbara.

Höjd: 720 mm ± 20 mm.

 

Soffbord: Typ D4.

Material/Utförande: Bordsyta laminat/trä/fanér, ben/underrede i metall/trä/fanér/laminat.

Höjd: 400 mm ± 100 mm

5.6.2.2 Delområde B: Cirkulära tjänster

5.6.2.2.1 Referensuppdrag
Den tekniska kapaciteten styrks genom att anbudsgivaren som kompletterande dokument (bilaga
Referensuppdrag) inger en beskrivning över det viktigaste uppdraget som utförts under de tre senaste
åren från anbudsdagen, upplysningsvis med angivande av värde, tidpunkt och kontaktuppgifter till
beställaren. Referensuppdraget ska visa på en bredd och komplexitet som motsvarar upphandlingen.

Uppdraget ska omfatta följande:

1. Inventering av begagnade kontorsmöbler.
2. Värdering av begagnade kontorsmöbler.
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För nystartade företag ska referensuppdragen vara hänförliga till en eller flera personer i
företagsledningen och/eller nyckelpersoner hos anbudsgivaren.

5.6.2.3 Delområde C: Avyttring av möbler

5.6.2.3.1 Referensuppdrag
Den tekniska kapaciteten styrks genom att anbudsgivaren som kompletterande dokument (bilaga
Referensuppdrag) inger en förteckning över de tre viktigaste uppdragen som utförts under de tre senaste
åren från anbudsdagen, upplysningsvis med angivande av värde, tidpunkt och kontaktuppgifter till
beställaren. Referensuppdragen ska visa på en bredd och komplexitet som motsvarar upphandlingen.

Samtliga tre uppdrag ska omfatta följande:

1. Värdering av begagnade kontorsmöbler.
2. Avyttring inklusive bortforsling av värderade möbler ifrån beställares lokaler.

Anbudsgivaren ska även upplysningsvis redogöra för hur stor andel av möblerna som återintroducerades
på marknaden igen.

För nystartade företag ska referensuppdragen vara hänförliga till en eller flera personer i
företagsledningen och/eller nyckelpersoner hos anbudsgivaren.

5.6.3 Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder

5.6.3.1 Kvalitetssäkringsstandarder
Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsledningssystem i enlighet med
gällande utgåva av ISO 9001, eller likvärdigt enligt p. 2. nedan. Kvalitetsledningssystemet ska omfatta
samtliga delar av anbudsgivarens verksamhet som medverkar i fullgörandet av Ramavtalet.
Kvalitetsarbetet 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 antingen

1. gällande certifikat för ISO 9001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), eller

2.  ett likvärdigt kvalitetsledningssystem som uppfyller punkterna i bilaga Krav på
kvalitetsledningssystem.

Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är
upprättad på ett annat språk.
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.6.3.2 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 p. 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 EMAS-
registrering, eller

2. ett likvärdigt miljöledningssystem som uppfyller punkterna i bilaga Krav på miljöledningssystem.

Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är
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upprättad på ett annat språk.

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas

 

European Single Procu…  

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

European Single Procu…  

a. Webbadress

Fritext
European Single Procu…  

b. Kod

Fritext
European Single Procu…  

c. Utfärdare

Fritext
European Single Procu…  

5.6.4 Systematiskt informationssäkerhetsarbete
Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete gällande den egna
verksamheten som minst omfattar:

1. Policy för informationssäkerhet
2. Upprättande och uppföljning av informationssäkerhetsmål för verksamheten
3. Identifiering och hantering av risker
4. Fastställa vilka resurser som behövs samt tilldela ansvar och befogenheter vad gäller
informationssäkerheten

Anbudsgivaren ska som kompletterande dokument inkomma med beskrivning som ska vara så utförlig
att det tydligt framgår att punkterna 1-4 är uppfyllda.

I det fall anbudsgivaren är certifierad enligt ett visst informationssäkerhetssystem kan detta certifikat
ersätta det kompletterande dokumentet.

Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är
upprättad på ett annat språk.

Leverantörskommentar tillåten
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Ditt svar?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

5.6.5 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivaren ska ha god ekonomisk och finansiell ställning, tillräcklig för att kunna fullgöra uppdraget
och upprätthålla kvalitet under den tid Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Kammarkollegiet kommer att hämta utdrag från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB:s
register som underlag för bedömningen. Utdraget ska visa att anbudsgivaren eller konsortiedeltagare
har en rating enligt Creditsafe på lägst 40, vid Kammarkollegiets kontrolltillfälle (samt under avtalstiden).

Anbudsgivare uppmanas att själv kontrollera sin rating hos Creditsafe. Om anbudsgivaren inte uppfyller
kravet på rating kan anbudsgivaren istället styrka kravet på god ekonomisk och finansiell ställning enligt
avsnitt Alternativa sätt att styrka god ekonomisk och finansiell ställning.

Anbudsgivare som inte har dessa åligganden i Sverige kontrolleras av Kammarkollegiet, på samma sätt
som svenska, genom att uppgifter inhämtas från Creditsafe. Då Creditsafe inte kan tillhandahålla
uppgifter om alla utländska anbudsgivare ska anbudsgivaren i dessa fall, på begäran av
Kammarkollegiet, inkomma med handling som styrker att anbudsgivaren uppfyller kravet på god
ekonomisk och finansiell ställning. Denna handling ska översättas till svenska, engelska, danska eller
norska om originalhandlingen är upprättad på ett annat språk.

5.6.5.1 Alternativa sätt att styrka god ekonomisk och finansiell ställning
För det fall lägre riskklassning enligt Creditsafe innehas eller då ingen riskklassning kan erhållas kan
anbudsgivare ändå styrka kravet på god ekonomisk ställning genom att som kompletterande dokument
lämna in alternativ utredning enligt nedan (ett eller flera), som kan godkännas av Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att analysera en företagsrapport från Creditsafe, jämte sådan
alternativ utredning.

1. Handling från annat kreditupplysningsföretag, som visar att kravet uppfylls på motsvarande sätt
(översatt till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättad på ett
annat språk),

2. Fullgörandegaranti av moderbolag eller annan garantigivare, med solidariskt ansvar, och som
säkerställer att ramavtalet kan fullföljas. Garantin ska gälla så länge ramavtal och kontrakt är i
kraft. Krav på kreditomdöme enligt avsnitt; Ekonomisk och finansiell ställning samt krav på
omsättning ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av
moderbolaget/garanten, vilket Kammarkollegiet kontrollerar.

3. Organisationsformer som inte innehar rating: Årsredovisning för de två senaste räkenskapsåren.
Om årsredovisning inte finns tillgänglig för bägge åren kan istället resultat- och balansrapport
lämnas för det året som saknas.

4. För nystartade företag: Senaste resultat- och balansrapport samt en godtagbar garanti.
5. Om anbudsgivaren har godtagbara skäl kan den få inkomma med annan utredning som

Kammarkollegiet finner lämplig (15 kap. 10 § andra st. LOU).
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a. Uppfylls kravet på god ekonomisk och finansiell ställning?

Ja/Nej. Ja krävs
Generella krav  

b. Ange (preliminärt) alternativt sätt att styrka god ekonomisk ställning
(1-5).

Om anbudsgivaren uppnår miniminivån enligt Creditsafe rating, ange "Ej
aktuellt" eller liknande.

Fritext

Generella krav  

5.7 Sammanställning över kompletterande dokument
Sammanställning över kompletterande dokument avseende kvalificering av anbudsgivare som denne
ska komma in med utan dröjsmål på Kammarkollegiets begäran:

Sanningsförsäkran
Övriga kvalificeringsintyg (inklusive Åberopat företags åtagande om denne tillför resurserna (avsnitt
5.6.5).
Anbudsområde A: Anskaffning av möbler Bilaga Produktblad
Anbudsområde B: Cirkulära tjänster Bilaga referensuppdrag
Anbudsområde C: Avyttring av möbler Bilaga referensuppdrag
Kvalitetsledningssystem (avsnitt 5.6.3.1)
Miljöledningssystem (avsnitt 5.6.3.2)
Informationssäkerhetsbilaga (avsnitt 5.6.4)

Där så är aktuellt kommer även nedan angivna dokument begäras in:

Konsortium – Civilrättsligt bindande avtal om bildande av aktiebolag.
Företag etablerade i Sverige: Sanningsförsäkran för varje Åberopat företag/konsortiedeltagare
(avsnitt Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål).
Företag etablerade i andra stater: Relevant bevis som visar att det inte finns skäl för uteslutning
enligt 13 kap. 1 § LOU för varje Åberopat företag/konsortiedeltagare (avsnitt Uteslutningsgrunder
som rör fällande dom i brottmål).
Företag etablerade i andra stater: Relevant bevis som visar att det inte finns skäl för uteslutning
enligt 13 kap. 2 § samt 3 § punkten 2 LOU för varje Åberopat företag/konsortiedeltagare (avsnitt
Betalning av skatter och avsnitt Betalning av socialförsäkringsavgifter och avsnitt
Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter, allvarligt fel i yrkesutövning m.m.).
Anbudsgivare som inte innehar en rating om lägst 40 enligt Creditsafe: Annan utredning till
styrkande av krav på ekonomisk ställning (avsnitt Alternativa sätt att styrka ekonomisk och
finansiell ställning).
Om ett företags verksamhet är etablerad utanför Sverige: Dokumentation som styrker inskrivning i
handelsregister (avsnitt Inskrivning i handelsregister eller motsvarande).
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6. Avropsrutin

6.1 Avropsformer
Avrop sker i respektive delområde enligt följande:

 

Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 500 000 SEK - särskild fördelningsnyckel.

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 500 000 SEK - förnyad konkurrensutsättning.

 

Anbudsområde B: Cirkulära tjänster

Möbelinventering och/eller Möbelvärdering

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 100 000 SEK - fast rangordning.

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 100 000 SEK - förnyad konkurrensutsättning.

 

Möbelrenovering - förnyad konkurrensutsättning

 

Möbelsamordning - förnyad konkurrensutsättning

 

Anbudsområde C: Avyttring av möbler

Förnyad konkurrensutsättning

 

6.2 Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

6.2.1 Beloppsgräns
Avrop från detta anbudsområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning vilket innebär att:

Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 500 000 SEK ska genomföras genom
tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel enligt 7 kap 6 § LOU, och
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 500 000 SEK ska ske genom förnyad
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konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU.

Val av avropsordning bestäms således av hur mycket avropet är värt. Inför varje avrop kommer
avropsberättigad behöva göra en bedömning av värdet av de varor som ska avropas. Ett sätt att bedöma
värdet av avropet är att gå igenom ramavtalsleverantörernas offentliga prislistor och kontrollera priset på
de varor som är tänkta att ingå i avropet. Värdet ligger sedan till grund för avropsberättigads beslut om
avropet ska genomföras genom särskild fördelningsnyckel eller genom en förnyad
konkurrensutsättning.

6.2.2 Avrop med särskild fördelningsnyckel

6.2.2.1 Tillämpning av särskild fördelningsnyckel
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde upp till och med angivet belopp i avsnitt Beloppsgräns ska
genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel enligt 7 kap 6 § LOU.

Avrop genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel innebär att avropsberättigad, utifrån en eller
flera av de parametrar som anges under avsnitt Särskild fördelningsnyckel – parametrar, kontaktar den
ramavtalsleverantör som till lägst kostnad kan tillgodose avropsberättigads behov. Urval sker med
utgångspunkt i ramavtalsleverantörernas offentliga prislistor, efter avdragen rabattsats, i respektive
webbutik. Efterfrågade varor beställs via ramavtalsleverantörens webbutik. Om ramavtalsleverantören
kan tillhandahålla efterfrågade varor tilldelas denne kontraktet.

6.2.2.2 Särskild fördelningsnyckel - parametrar
Avrop genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel innebär att avropsberättigad väljer den
ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose avropsberättigads behov vid avropstillfället utifrån en eller
flera av nedanstående ej rangordnade parametrar.

1. Varans egenskaper
Att varor ska ha en viss egenskap, exempelvis mått, ergonomi, material, ytbeläggning,
utformning, brandegenskaper, brandklassning, lämplighet för allergiker m.m.

2. Varans hållbarhet
Att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU Ecolabel, ÖKO-Tex eller
likvärdiga. Att varor till viss grad ska vara tillverkade av återvunnet material.

3. Varans cirkularitet
Att varor ska vara utformade för återtillverkning, återbruk, återvinning m.m.

4. Varans funktionalitet 
Att varor ska uppfylla vissa efterfrågade funktioner, exempelvis ergonomi, alternativ utformning,
användarvänlighet, tillgänglighet m.m.

5. Varans estetiska utformning 
Att varor ska ha en viss efterfrågad estetisk utformning, exempelvis form, kulör, design m.m.

6. Varans anpassning till befintliga möbler och annan inredning 
Att varor ska passa in med befintliga varor eller annan inredning för att få ett jämförbart visuellt
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enhetligt helhetsintryck.

7. Varans anpassning till lokalens utformning och funktionalitet
Att varor ska passa in i lokalernas utformning och funktionalitet för att få ett jämförbart visuellt
och/eller funktionellt enhetligt helhetsintryck.  

8. Leveranstid 
Att varor ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid.

9. Pris 
Pris för varor och fraktkostnad. 

6.2.3 Avrop med förnyad konkurrensutsättning

6.2.3.1 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde över angivet belopp i tabell Beloppsgränser ska genomföras
genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU. Detta innebär att samtliga
ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i
ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor
som angetts i upphandlingsdokumenten.

En förnyad konkurrensutsättning genomförs på följande sätt:

1. Avropsberättigad ska skicka en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer som
Kammarkollegiet har tecknat avtal med för det aktuella anbudsområdet.

2. Avropsberättigad ska ange en tidsfrist som är skälig för att lämna avropssvar. Tidsfristen ska
fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som
ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid avropet inte kan
erbjuda efterfrågade tjänster är skyldig att svara varför denne inte kan göra det.

3. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande myndighet får ta del av innehållet i dessa först när den
angivna tidsfristen för att inkomma med avropssvar löpt ut. Ramavtalsleverantören har inte rätt att lämna
fler än ett (1) avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte avropande myndighet har angivit i
avropsförfrågan att ramavtalsleverantören kan lämna in flera alternativa avropssvar.

4. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
enligt valda tilldelningskriterier i punkten Förnyad konkurrensutsättning - parametrar

6.2.3.2 Förnyad konkurrensutsättning - parametrar
Utöver de krav som ställts i upphandlingen, kan avropsberättigad använda nedanstående parametrar vid
avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Nedanstående parametrar kan antingen ställas som
obligatoriska krav eller användas som tilldelningskriterier vid utvärdering av anbud. Det är upp till varje
avropsberättigad att definiera hur respektive parameter ska användas. Observera att nedan beskrivning
av respektive parameter inte är uttömmande utan endast exemplifierar hur detta kan användas vid avrop.

Följande parametrar kan användas vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning:
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1. Varans egenskaper
Att varor ska ha en viss egenskap, exempelvis mått, ergonomi, material, ytbeläggning,
utformning, brandegenskaper, brandklassning, lämplighet för allergiker m.m.

2. Varans hållbarhet
Att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU Ecolabel, ÖKO-Tex eller
likvärdiga. Att varor till viss grad ska vara tillverkade av återvunnet material.

3. Varans cirkularitet
Att varor ska vara utformade för återtillverkning, återbruk, återvinning m.m. 

4. Varans funktionalitet 
Att varor ska uppfylla vissa efterfrågade funktioner, exempelvis ergonomi, alternativ utformning,
användarvänlighet, tillgänglighet m.m.

5. Varans estetiska utformning 
Att varor ska ha en viss efterfrågad estetisk utformning, exempelvis form, kulör, design m.m.

6. Varans anpassning till befintliga möbler och annan inredning 
Att varor ska passa in med befintliga varor eller annan inredning för att få ett jämförbart visuellt
enhetligt helhetsintryck.

7. Varans anpassning till lokalens utformning och funktionalitet
Att varor ska passa in i lokalernas utformning och funktionalitet för att få ett jämförbart visuellt
och/eller funktionellt enhetligt helhetsintryck.  

8. Leveranstid 
Att varor ska levereras vid en speciellt angiven leveranstid.

9. Pris 
Pris för varor och fraktkostnad. 

6.3 Anbudsområde B: Cirkulära tjänster

6.3.1 Beloppsgräns
Avrop från detta anbudsområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning vilket innebär att:

Enskilda avrop för tjänsterna Möbelinventering och/eller Möbelvärdering som beräknas ha ett värde
upp till och med 100 000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad fast rangordning
Enskilda avrop för tjänsterna Möbelinventering och/eller Möbelvärdering som beräknas ha ett värde
som överstiger 100 000 SEK eller enskilda avrop för tjänsterna möbelrenovering och
möbelsamordning ska ske genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU.

Val av avropsordning bestäms således av vilken eller vilka tjänster som avropas samt hur mycket
avropet är värt. Inför varje avrop kommer avropsberättigad behöva göra en bedömning av värdet av de
tjänster som ska avropas. 
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6.3.2 Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning (fast rangordning)
Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med angivet belopp i avsnitt Beloppsgräns sker utan
förnyad konkurrensutsättning genom en rangordning, där samtliga villkor är fastställda i Ramavtalet. Det
innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade Ramavtalsleverantören för
tilldelning av Kontrakt. Avropsberättigad får avvika från rangordningen om följande särskilda skäl
föreligger:

1. Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropsförfrågan alternativt inte skickat in Avropssvar
inom i Avropsförfrågan angiven tid,

2. Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera eller har godtagbara skäl att avböja
Avrop, eller

3. Avropet avser ett ersättningsköp som beror på att Avropsberättigad har sagt upp ett Kontrakt
och detta beror på Ramavtalsleverantören.

6.3.3 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning
Enskilda avrop som beräknas ha ett värde över angivet belopp i avsnitt Beloppsgräns ska genomföras
genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU. Detta innebär att samtliga
ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i
ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor
som angetts i upphandlingsdokumenten.

En förnyad konkurrensutsättning genomförs på följande sätt:

1. Den avropande myndigheten ska skicka en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer
som Kammarkollegiet har tecknat avtal med för det aktuella anbudsområdet.

2. Den avropande myndigheten ska ange en tidsfrist som är skälig för att lämna avropssvar. Tidsfristen
ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som
ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid avropet inte kan
erbjuda efterfrågade tjänster är skyldig att svara varför denne inte kan göra det.

3. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande myndighet får ta del av innehållet i dessa först när den
angivna tidsfristen för att inkomma med avropssvar löpt ut. Ramavtalsleverantören har inte rätt att lämna
fler än ett (1) avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte avropande myndighet har angivit i
avropsförfrågan att ramavtalsleverantören kan lämna in flera alternativa avropssvar.

4. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
enligt tilldelningskriterium pris.

6.4 Anbudsområde C: Avyttring av möbler

6.4.1 Tillämpning av förnyad konkurrensutsättning
Avrop i anbudsområdet ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § LOU.
Detta innebär att samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de
villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras
med andra villkor som angetts i upphandlingsdokumenten.
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En förnyad konkurrensutsättning genomförs på följande sätt:

1. Den avropande myndigheten ska skicka en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer
som Kammarkollegiet har tecknat avtal med för det aktuella anbudsområdet.

2. Avropsförfrågan ska innehålla en lista över samtliga möbler avyttringen omfattar. Samtliga möbler ska
om så är tillämpligt listas med fabrikat, modell, dimensioner och datum för införskaffande. I
avropsförfrågan ska avropsberättigad även ange det datum/den tidsfrist då ramavtalsleverantör tidigast
kan hämta möblerna, samt det datum/den tidsfrist då ramavtalsleverantör senast ska ha hämtat
möblerna. Angivna datum/tidsfrister ska vara skäliga för att en hämtning ska kunna planeras.

3. Den avropande myndigheten ska ange en tidsfrist som är skälig för att lämna avropssvar. Tidsfristen
ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som
ramavtalsleverantörerna behöver för att lämna avropssvar. Tidsfristen ska inte understiga 10 arbetsdagar.
Ramavtalsleverantören ska inom 10 arbetsdagar beredas tillgång till samtliga möbler avropet omfattar
för en okulär besiktning. Ramavtalsleverantör som vid avropet inte kan erbjuda efterfrågade tjänster är
skyldig att svara varför denne inte kan göra det.

4. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande myndighet får ta del av innehållet i dessa först när den
angivna tidsfristen för att inkomma med avropssvar löpt ut. Ramavtalsleverantören har inte rätt att lämna
fler än ett (1) avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte avropande myndighet har angivit i
avropsförfrågan att ramavtalsleverantören kan lämna in flera alternativa avropssvar. Avropssvar ska
innehålla en värdering av varje möbel avropet omfattar, ett ackumulerat värde för samtliga möbler samt
en separat kostnad för avyttringen. Den separata kostnaden för avyttringen ska inkludera
uppstartskostnad för möbelavyttring enligt avsnitt 4.3.3 Uppstartskostnad för möbelavyttring.

5. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
enligt tilldelningskriteriet pris där det ackumulerade värdet för samtliga möbler subtraheras ifrån kostnad
för avyttring.

6. Om samtliga ramavtalsleverantörer i sina avropssvar anger möblernas värde som lägre än kostnaden
för avyttring så har avropsberättigad rätt att avbryta avropet om denne istället avser skänka bort de
möbler som avropet omfattade.

6.5 Kontrakt
Ett skriftligt kontrakt ska alltid upprättas efter avrop med förnyad konkurrenssättning. Kontrakt
upprättas mellan avropande myndighet och tilldelad ramavtalsleverantör avseende de varor och
varurelaterade tjänster som ska tillhandahållas.

Minst följande delar bör preciseras i kontraktet:

1. Ramavtalets benämning och avtalsnummer
2. Kontraktets parter
3. Kontaktpersoner
4. Priser
5. Finansieringsform, om hyra
6. Förutsättningarna för tillhandahållande av de varor och varurelaterade tjänster som omfattas av

kontraktet
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7. Vilka varor eller varurelaterade tjänster som omfattas av kontraktet
8. Leveranstid och leveranssätt
9. Eventuella anpassningar eller preciseringar av villkor i bilaga Allmänna villkor

10. Kontraktets giltighetstid

Bilaga Allmänna villkor utgör alltid en bilaga till Kontrakt oavsett om bilagan Allmänna villkor åberopas
eller inte.

Om Avrop omfattar hyra av möbler så utgör alltid Bilaga Hyresvillkor en bilaga till Kontrakt oavsett om
bilagan Hyresvillkor villkor åberopas eller inte.
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7. Ramavtalets Huvuddokument

7.1 Allmänt
Detta Huvuddokument innehåller krav och villkor för fullgörande av Ramavtalet avseende Cirkulära
Möbelflöden med diarienummer 23.3-05967-2020 och är tillämpligt på avtalsförhållandet mellan
Kammarkollegiet och Ramavtalsleverantören. Ramavtalet gäller enbart mellan Kammarkollegiet och
Ramavtalsleverantören.

Ramavtalsleverantören kan tilldelas Kontrakt enligt Ramavtalet vilket innehåller relevanta krav och villkor
för Avrop och tilldelning av Kontrakt. Kammarkollegiet garanterar däremot inte någon exklusivitet,
försäljningsvolym eller liknande.

7.2 Parter och Avropsberättigade

7.2.1 Parter
Ramavtal med avtalsnummer [X], har träffats för Avropsberättigades räkning, mellan Statens
inköpscentral vid Kammarkollegiet, organisationsnummer 202100‑0829, nedan Kammarkollegiet, och
[Ramavtalsleverantören], organisationsnummer [XXXXXX‑XXXX], nedan Ramavtalsleverantören.

7.2.2 Avropsberättigade
Ramavtalet kan användas för Avrop av nedan angivna upphandlande myndigheter. Dessa benämns
Avropsberättigade.

Myndigheter under regeringen är berättigade att genomföra Avrop med stöd av förordningen (1998:796)
om statlig inköpssamordning. Se SCB:s Allmänna myndighetsregister, förordningen (2007:755) om det
allmänna myndighetsregistret, för information om dessa myndigheter.

Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap. 18 § och 22 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) deltar med stöd av att de har lämnat bekräftelse till
Kammarkollegiet på att de önskar vara Avropsberättigade. Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka
upphandlande myndigheter som kan genomföra Avrop utöver de som är Avropsberättigade med stöd av
förordningen enligt ovan. Om hela eller delar av Avropsberättigads verksamhet genom omorganisation
överförs till annan juridisk person och behovet som omfattas av Ramavtalet helt eller delvis övertas av
den andra juridiska personen är även denne Avropsberättigad.

7.2.3 Kontaktpersoner och meddelanden
Av Kammarkollegiets webbplats avropa.se framgår kontaktpersonerna för Ramavtalet.

Ramavtalsleverantörens kontaktperson har, om inte annat skriftligen meddelats Kammarkollegiets
kontaktperson, behörighet att på Ramavtalsleverantörens vägnar och med för denne bindande verkan
företräda Ramavtalsleverantören i frågor avseende Ramavtalet.

Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas motparten utan dröjsmål.
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Meddelande från Part angående Ramavtalet ska skriftligen tillhandahållas motpartens kontaktperson.
Meddelande om eventuell ändring ska skriftligen skickas i god tid före ändringens ikraftträdande.
Ramavtalets handlingar ska vara på svenska och svenska ska användas vid kommunikation om inte
Parterna kommer överens om annat. Det innebär att respektive kontaktperson obehindrat ska kunna
tillgodogöra sig information och kommunicera på svenska i tal och skrift.

7.3 Definitioner
För tolkningen och tillämpningen av Ramavtalet ska följande begrepp ha nedan angiven betydelse, om
inte annat uttryckligen anges eller uppenbarligen framgår av omständigheterna.
 

Begrepp Förklaring

Avrop Med Avrop avses de åtgärder Avropsberättigad vidtar i syfte att köpa
Upphandlingsföremål genom tilldelning av Kontrakt enligt Ramavtalet.

Avropsberättigad Med Avropsberättigad avses de upphandlande myndigheter som anges i
avsnitt Avropsberättigade.

Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar till
Ramavtalsleverantören vid Avrop.

Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud eller den bekräftelse som
Ramavtalsleverantören lämnar på en Avropsförfrågan. Med Avropssvar
avses även svar till Kammarkollegiet och Avropsberättigad att
Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda efterfrågat Upphandlingsföremål.

Huvuddokument Med Huvuddokument avses detta dokument som innehåller krav och villkor
för fullgörande av Ramavtalet, vilket reglerar avtalsförhållandet mellan
Parterna.

Kontrakt Med Kontrakt avses det skriftliga avtal (inklusive avtal som exempelvis
ingås elektroniskt via e‑post, e‑handelssystem eller bokningssystem)
rörande köp av Upphandlingsföremål enligt Ramavtalet.

Part Med Part avses i Huvuddokument Kammarkollegiet eller
Ramavtalsleverantören.

Ramavtal Med Ramavtal avses de dokument inklusive bilagor, vilka är uppräknade i
avsnitt Ramavtalets handlingar och deras inbördes ordning.

Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses den anbudsgivare som efter genomförd
upphandling ingått Ramavtal med Kammarkollegiet.

Skriftligen Med skriftligen avses i Ramavtalet meddelande skickat per ordinarie post,
via e-post eller annat elektroniskt medel.

Underleverantör Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person, i alla led i
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leverantörskedjan, som Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra hela
eller delar av det åtagande som framgår av Ramavtalet och Kontrakt.

Upphandlingsföremål Med Upphandlingsföremål avses de varor och tjänster som
Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla enligt Ramavtalet och Kontrakt.
Upphandlingsföremål enligt Kontrakt får tillhandahållas vid enstaka eller
återkommande tillfällen.

7.4 Ramavtalets handlingar och deras inbördes ordning
Ramavtalet består av nedan listade handlingar. Handlingarna kompletterar varandra, om inte
omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter gäller de i följande
ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg i handlingarna nedan
2. Huvuddokument (detta dokument) med följande bilagor

Bilaga Avropsberättigade
Bilaga Allmänna villkor
Bilaga Hyresvillkor

3. Upphandlingsdokumenten med bilagor inklusive rättelser, kompletteringar och förtydliganden
4. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor inklusive av Kammarkollegiet godkända rättelser,

kompletteringar och förtydliganden.

Inga andra handlingar än de ovan nämnda ingår i Ramavtalet. Parterna kan komma överens om att en
ändring eller tillägg till Ramavtalet får genomslag på den hierarkiska nivå där den berörda handlingen är
placerad. Innehåller Ramavtalsleverantörs anbud uppgifter som inte efterfrågats eller reservationer blir
dessa endast giltiga om Parterna uttryckligen och skriftligen överenskommer om detta. Exempel på
uppgift som inte efterfrågats eller reservation kan vara Ramavtalsleverantörens egna avtalsvillkor eller
liknande som innebär ett åläggande för Kammarkollegiet eller Avropsberättigad som strider mot krav
eller villkor i upphandlingsdokumenten.

7.5 Omfattning
Ramavtalet avser skapa möjligheter för avropsberättigade att delta i ett cirkulärt möbelflöde genom
standardiserade förfaranden för både anskaffning och avyttring av begagnade möbler. Utöver anskaffning
och avyttring av begagnade möbler tillkommer cirkulära tjänster kopplade till möbler.

Ramavtalet är indelat i följande Anbudsområden:
Anbudsområde A: Anskaffning av möbler
Anbudsområde B: Cirkulära Tjänster (indelade i kategorierna Möbelinventering, Möbelvärdering,
Möbelrenovering och
Möbelsamordning)
Anbudsområde C: Avyttring av möbler

7.6 Omsättning
Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 200 000 000 SEK exklusive moms.
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Uppskattningen grundas på information som Avropsberättigade inkommit med gällande uppskattat
behov. För mer information se förstudien. Kammarkollegiet garanterar inte någon försäljningsvolym eller
liknande.

Om den sammanlagda omsättningen uppnås för Ramavtalet per anbudsområde kan Avrop inte längre
ske från Ramavtalet under resterande del av ramavtalsperioden. Ramavtal och Kontrakt äger även efter
att den sammanlagda omsättningen uppnåtts fortsatt giltighet och ramavtalsvillkoren ska tillämpas i sin
helhet. Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att stänga Ramavtalet för Avrop i förtid om det vid
redovisning eller avstämning uppmärksammas att sammanlagd omsättning börjar närma sig med en (1)
procent eller mindre kvar, samt att Kammarkollegiet ser det som sannolikt att den sammanlagda
omsättningen kommer att passeras under kommande redovisningsperiod.

7.7 Ramavtalets löptid
Ramavtalet träder i kraft den 2021-10-12 förutsatt att Ramavtalet är signerat av båda Parter och löper
därefter under en period av 48 månader. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Avrop
kan göras från och med att Ramavtalet har trätt i kraft. Tilldelning av Kontrakt ska dock ske under
Ramavtalets löptid.

Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre
(3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen. Kammarkollegiet är inte skyldig att
lämna ersättning vid uppsägning enligt detta avsnitt.

7.8 Metod för Avrop och tilldelning av Kontrakt
Avrop enligt tilldelning av kontrakt sker enligt bilaga Avropsrutin.

7.9 Ramavtalsleverantörens åtagande

7.9.1 Uppfyllande av krav och villkor
Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla Upphandlingsföremålet och fullgöra alla sina åtaganden från
och med att Ramavtalet har trätt i kraft till och med att samtliga Kontrakt har upphört. Det innebär bland
annat att krav, tilldelningskriterier och villkor som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid
anbudsutvärderingen och tilldelningen ska uppfyllas.

Ramavtalsleverantören ska utföra samtliga sina åtaganden enligt Ramavtalet med omsorg och på ett
fackmannamässigt sätt. Ramavtalsleverantör ansvarar för att Ramavtalet fullgörs enligt tillämpliga lagar,
förordningar och föreskrifter.

7.9.2 Kommunikation vid Avrop
Ramavtalsleverantören ska informera Avropsberättigad om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i
enlighet med Ramavtalet. 

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en funktionsbrevlåda som inte är bunden till en enskild person,
till vilken Avropsberättigad ska kunna skicka Avropsförfrågan för de fall Avrop sker via e‑post.
Ramavtalsleverantören har en skyldighet att bevaka funktionsbrevlådan för att uppfylla sina åtaganden
enligt avsnitt Avropssvar. Ramavtalsleverantören ansvarar för att angiven funktionsbrevlåda på
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Kammarkollegiets webbplats avropa.se är korrekt. Byte av e‑postadress ska skriftligen meddelas
Kammarkollegiet utan dröjsmål.

7.9.3 Avropssvar
Ramavtalsleverantören ska alltid lämna Avropssvar på en Avropsförfrågan. I de fall
Ramavtalsleverantören inte erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål ska Ramavtalsleverantören
meddela Avropsberättigad om detta samt ange orsak. Om Ramavtalsleverantören systematiskt inte
erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål kan det resultera i påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och
påföljder.

Ramavtalsleverantören ska för Avropsberättigad påtala eventuella brister i avropsförfrågan som
Ramavtalsleverantören kände till eller borde ha känt till innan Avropssvar lämnas.

Ramavtalsleverantören får inte överlåta rätten att lämna Avropssvar.

7.9.4 Försäkring
Ramavtalsleverantören ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanliga ansvarsförsäkringar
för sin verksamhet hänförlig till Ramavtalet och Upphandlingsföremålet som erbjuds. Försäkringarna ska
ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Ramavtalsleverantörens åtaganden enligt Ramavtalet.

Försäkringar ska vara giltiga under tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Ramavtalsleverantören ska på begäran visa upp bevis på giltig försäkring.

7.9.5 Miljöhänsyn
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.

7.9.6 Sociala hänsyn
Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt arbeta med att
förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Ramavtalsleverantören är skyldig att följa
arbetsrättslig lagstiftning, anställningsvillkor och i tillämpliga fall kollektivavtal vid fullgörande av
Upphandlingsföremålet. 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.

7.9.6.1 Antidiskriminering
Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige följa
diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4–12 §§
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,
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etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

7.9.7 Antikorruption
Ramavtalsleverantören ska aktivt förebygga och förhindra korruption i sin verksamhet i stort och
specifikt kopplat till sina åtaganden i Ramavtalet. Med korruption avses här såväl brottsliga handlingar,
såsom givande och tagande av muta, och beteenden som kan uppfattas som förtroendeskadligt av
utomstående. Ramavtalsleverantören ska till exempel ha interna rutiner för att förebygga och förhindra
korruption. Om Ramavtalsleverantören upptäcker korruption eller andra oegentligheter hänförligt till
Ramavtalet ska Ramavtalsleverantören vidta åtgärder och omedelbart informera Kammarkollegiet om
situationen.

7.9.8 Sekretess
Ramavtalsleverantören är skyldig att följa den sekretess som är bruklig inom branschen samt
tillämpliga delar av offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Parterna förbinder sig att inte
röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som respektive Part tar del av genom
tillkomsten eller fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.

Ramavtalsleverantören kan begära att uppgifter som tillhandahålls av denne ska vara konfidentiella.
Kammarkollegiet är, i egenskap av offentligt organ, skyldig att följa bestämmelser om handlingars
offentlighet och sekretess. Kammarkollegiet kan därför inte i alla lägen tillmötesgå
Ramavtalsleverantörens begäran avseende sekretess.

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtlig personal som direkt medverkar till att fullgöra Ramavtalet
följer relevanta bestämmelser om sekretess enligt Ramavtalet samt vad som i övrigt framgår av gällande
rätt avseende sekretess.

Sekretess enligt detta avsnitt gäller även efter det att Ramavtalet har upphört.

7.10 Priser och prisjustering

7.10.1 Priser
Ramavtalsleverantörens priser för Upphandlingsföremål anges i bilaga Priser. Priserna är angivna i SEK
exklusive mervärdesskatt och andra skatter, om inte annat framgår av Ramavtalet. Priserna omfattar
ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i Ramavtalet angivna åtaganden så att
Upphandlingsföremålet kan tas i bruk. Ramavtalsleverantören har inte rätt att debitera högre priser än
vad som framgår av bilaga Priser, om inte annat framgår av Ramavtalet.

Ramavtalsleverantörens priser efter förnyad konkurrensutsättning anges i respektive Kontrakt.

7.10.2 Prisjustering
De priser som omfattas av Prisjustering är: timpriser i Delområde B: Cirkulära Tjänster samt
uppstartskostnad för möbelavyttring i Delområde C: Avyttring av möbler.

Priserna är fasta i ett (1) år från och med att Ramavtalet har trätt i kraft.
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Priserna kan justeras en (1) gång per år i enlighet med SCB:s index Producentprisindex tjänster.
Jämförelse ska göras mellan Producentprisindex för juni månad 2021 (basmånad) och augusti månad
före den årliga prisjusteringen (jämförelsemånad). Basmånad och jämförelsemånad förskjuts sedan
med ett år i taget, vilket innebär att vid nästkommande justering är juni månad 2022 basmånad och
augusti månad före det justeringstillfället jämförelsemånad, o.s.v.

Begär Ramavtalsleverantören prisjustering gäller den från och med månaden efter att Kammarkollegiet
skriftligen har godkänt den.

Prisjustering enligt detta avsnitt omfattar inte redan tecknade Kontrakt. Kontrakt kan prisjusteras enligt
bilaga Allmänna villkor.

Ramavtalsleverantören har inte rätt till ändrat pris till följd av ändring av lag, förordning eller föreskrift. 

7.10.3 Factoring
Avser Ramavtalsleverantören att använda factoring vid fakturering enligt Kontrakt kan det endast ske
efter skriftligt godkännande av Kammarkollegiet. Byte av factoringbolag kan endast ske efter skriftlig
överenskommelse med Kammarkollegiet.

Används factoring har Factoringbolaget samma skyldigheter som Ramavtalsleverantören avseende
fakturering. Det innebär att Avropsberättigad har rätt att göra samma invändningar mot factoringbolaget
som mot Ramavtalsleverantören.

7.11 Samverkan

7.11.1 Lojalitets- och informationsplikt
Respektive Part ska på ett lojalt sätt utöva sina rättigheter respektive fullgöra sina skyldigheter enligt
Ramavtalet och Kontrakt. Det innebär bland annat att respektive Part löpande informerar varandra om
händelser eller andra sakförhållanden som kan komma att påverka motparten eller Avropsberättigad.

Ramavtalsleverantören ska omedelbart meddela Kammarkollegiet vid misstanke om att en händelse
riskerar att misskreditera eller minska allmänhetens förtroende för Kammarkollegiet.
Ramavtalsleverantören ska skyndsamt tillhandahålla korrekt information och handlingar gällande
händelsen och aktivt delta i uppföljning och kommunikation. Vid händelse som riskerar orsaka
Kammarkollegiet skada, ska Ramavtalsleverantören vidta nödvändiga åtgärder för att minimera sådan
skada.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

7.11.2 Möten
I samband med Ramavtalets ikraftträdande genomförs ett uppstartsmöte. Därefter ska Parterna träffas
för uppföljning av Ramavtalet minst en (1) gång per år, om inte Kammarkollegiet meddelar annat.
Kammarkollegiet kallar till dessa möten. Vardera Part står för sina egna kostnader i samband med
aktuella möten.

Kammarkollegiet får begära att Ramavtalsleverantören istället ska delta på mötena på distans med
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hjälp av digital teknik i syfte att minska miljöpåverkan.

7.11.3 Information om och marknadsföring av Ramavtalet
Ramavtalsleverantören ska i sin information om Ramavtalet iaktta särskild noggrannhet och tydlighet
vad gäller frågor om Ramavtalets omfattning, Ramavtalsleverantörens åtagande, Avropsberättigad och
hur Avrop ska gå till.

Ramavtalsleverantören ska i sin marknadsföring och försäljning till Avropsberättigad vara tydlig med vad
som ingår i Upphandlingsföremålet, och får i samband med detta inte marknadsföra annat som inte
omfattas av Ramavtalet. Om Avropsberättigad kontaktar Ramavtalsleverantören för att köpa liknande
varor eller tjänster som ingår i Upphandlingsföremålet ska Ramavtalsleverantören informera
Avropsberättigad om detta Ramavtal innan avtal tecknas.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att hänvisa till Kammarkollegiet i marknadsföring utan
Kammarkollegiets godkännande i förväg. Kammarkollegiets logotyp, Statens inköpscentrals sigill eller
liknande får endast användas i enlighet med instruktioner från Kammarkollegiet respektive Statens
inköpscentral.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

7.12 Underleverantör
Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och villkor i Ramavtalet
och Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremålet som Underleverantör ska utföra, i alla led.

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om Underleverantör. Exempel på
uppgifter är namn, vilka delar, i vilken utsträckning och under vilken tidsperiod Underleverantören
medverkar till att fullgöra Kontrakt.

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.

I punkterna nedan listas olika kategorier av Underleverantörer, vilka benämns särskilda
Underleverantörer, eftersom de omfattas av särskilda villkor. Kategorierna omfattar alla led i
leverantörskedjan. Ramavtalsleverantören får inte i Avropssvar använda särskild Underleverantör förrän
bilaga Anmälan om särskild Underleverantör har skickats in till Kammarkollegiet.
Ramavtalsleverantören kan lägga till, byta eller ta bort särskild Underleverantörer genom att skicka in
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bilaga Anmälan om särskild Underleverantör för att fullgöra hela eller delar av det åtagande som framgår
av Ramavtalet och Kontrakt. Särskilda Underleverantörer som redan är godkända i samband med
upphandlingen behöver däremot inte anmälas.

Företag vars kapacitet Ramavtalsleverantören åberopar för att uppfylla krav på ekonomisk och
finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Underleverantörer som kommer att fullgöra en väsentlig del av Ramavtalsleverantörens Kontrakt.
Underleverantör anses utföra en väsentlig del av Kontrakten om delen utgör minst 25 procent av
Ramavtalsleverantörens totala försäljning enligt Ramavtalet.
Underleverantörer vars personal har eller kommer att ha direkt kontakt med Kammarkollegiet eller
Avropsberättigad, såsom budfirmor, möbelrenoverare etc.

När det gäller Underleverantör i första punkten, det vill säga ett åberopat företag, får inte
Ramavtalsleverantören tilldelas Kontrakt förrän Kammarkollegiet skriftligen har godkänt det åberopade
företaget. Kammarkollegiet kan ge Avropsberättigad rätten att godkänna 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 det åberopade
företaget åberopas för sin ekonomiska och finansiella ställning ska Underleverantören åta sig ett
solidariskt ansvar för Ramavtalsleverantörens fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt.

Om Underleverantör bryter mot 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.

7.13 Ersättning till Kammarkollegiet och redovisning av statistik

7.13.1 Administrationsavgift till Kammarkollegiet
För att få täckning för Kammarkollegiets kostnader som en följd av att upphandla och förvalta
Ramavtalet tar Kammarkollegiet ut en administrationsavgift av
Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska därför till Kammarkollegiet lämna redovisning av
försäljning och förvärv som ligger till grund för administrationsavgiften.

Administrationsavgift är 0,7 procent av all fakturerad försäljning eller förvärv. Med detta menas
fakturavärdet av sålda Upphandlingsföremål exklusive mervärdesskatt och andra skatter, samt
fakturavärdet av eventuellt förvärvade Upphandlingsföremål via Delområde C: Avyttring av möbler
exklusive mervärdesskatt och andra skatter, under tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Avgiftens storlek kan förändras, men kan inte överstiga 1,0 procent. Avgiften fastställs av
Kammarkollegiet för ett (1) år i taget i taget. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast 90
kalenderdagar innan ny administrationsavgift börjar gälla. Om administrationsavgiften sänks ska
Ramavtalsleverantören justera sina priser enligt bilaga Priser och befintliga Kontrakt nedåt i
motsvarande mån.

Kammarkollegiet kommer att fakturera administrationsavgiften inklusive mervärdesskatt och andra
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eventuella skatter efter mottagen redovisning från Ramavtalsleverantören. Hur fakturering sker bestäms
av Kammarkollegiet. Fakturan ska betalas inom 30 kalenderdagar från fakturadatum.

Betalas inte fakturan i tid skickar Kammarkollegiet en påminnelse innan fakturan skickas till inkasso.
Kammarkollegiet har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen fram till och
med att betalning kommit Kammarkollegiet tillhanda.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

7.13.2 Redovisning av försäljning
Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet lämna redovisning av sålda eller köpta
Upphandlingsföremål som ingår i Ramavtalet. Även försäljning genom Kontrakt som löper efter att
Ramavtalet har upphört ska redovisas till och med att samtliga Kontrakt har upphört.

Redovisningen ska endast avse försäljning till Avropsberättigad och omfatta föregående periods
fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt.

Formerna för redovisning av försäljning ska ske i enlighet med instruktioner från Kammarkollegiet som
finns tillgängliga på Kammarkollegiets webbplats, avropa.se. Instruktionerna kan förändras under
Ramavtalets löptid. Ramavtalsleverantören ska hålla sig uppdaterad om aktuella instruktioner för
redovisning.

Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser,
enligt följande:

Redovisningsperioder
Kvartal 1: 1 januari – 31 mars (15 maj)
Kvartal 2: 1 april – 30 juni (15 augusti)
Kvartal 3: 1 juli – 30 september (15 november)
Kvartal 4: 1 oktober – 31 december (15 februari)

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

7.13.3 Redovisning och statistik
Ramavtalsleverantören ska utöver avsnitt Redovisning av försäljning redovisa statistik som ligger till
grund för uppföljning av Ramavtalet och framtida förstudier och upphandlingar, enligt nedan.
 
Statistiken ska minst kunna innehålla följande:

Totalt försäljningsbelopp per år angivet i SEK.
Totalt försäljningsbelopp per år för respektive Avropsberättigad angivet i SEK.
Totalt försäljningsbelopp per år per delområde angivet i SEK.
Totalt försäljningsbelopp per år per Tjänst angivet i SEK.
Total försäljning per år per Tjänst, om så är tillämpligt, angivet i styck.

Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla statistik exklusive mervärdesskatt och andra skatter.
Statistiken ska redovisas på begäran av Kammarkollegiet.
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Ramavtalsleverantören ska leverera begärd statistik i av Kammarkollegiet anvisat format.

Ramavtalsleverantören ska på begäran, till självkostnadspris, tillhandahålla ytterligare statistik
avseende Ramavtalet.

Om det är tio (10) procent eller mindre kvar till dess att den sammanlagda omsättningen uppnås per
anbudsområde ska Ramavtalsleverantören löpande, enligt överenskommelse med Kammarkollegiet,
inkomma med dokumentation i syfte att säkerställa att den sammanlagda omsättningen inte
överskrids.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det resultera i vite och andra
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

7.14 Uppföljning
Kammarkollegiet har rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören fullgör alla sina åtaganden från och
med att Ramavtalet har trätt i kraft till och med att samtliga Kontrakt har upphört. Det innebär bland
annat att Kammarkollegiet har rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören uppfyller krav,
tilldelningskriterier och villkor som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid anbudsutvärderingen och att
Ramavtalsleverantören fullgör sina åtaganden.

Vid uppföljning har Kammarkollegiet rätt att anlita extern part för genomförandet.

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla, för egen del samt för Underleverantörer, uppgifter
och handlingar som Kammarkollegiet skäligen behöver för att genomföra uppföljning i den utsträckning
som krävs och som inte står i strid med gällande rätt eller tillämpliga börsregler. Ramavtalsleverantören
ska ge Kammarkollegiet tillträde och insyn i Ramavtalsleverantörens och dess Underleverantörers
verksamhet i den utsträckning som krävs.

Vid uppföljning svarar respektive Part för sina egna kostnader under förutsättning att uppföljningen inte
visar att Ramavtalsleverantören gjort sig skyldig till vitesgrundande avtalsbrott. I det fallet står
Ramavtalsleverantören för Kammarkollegiets kostnader för uppföljningen.

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav, tilldelningskriterier och villkor kan det
resultera i vite och andra påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och påföljder.

7.15 Avtalsbrott och påföljder

7.15.1 Rättelse vid avtalsbrott
Avtalsbrott föreligger om Part brister i att uppfylla sina åtaganden som följer av Ramavtalet. Part ska
inom skälig tid lämna skriftligt meddelande till motparten om att avtalsbrott föreligger. Bristen ska rättas
skyndsamt om inte Parterna kommer överens om annat.

Underlåter Part att meddela motparten om ett avtalsbrott ska det inte medföra att Part förlorar rätten att
senare begära en strikt tillämpning enligt Ramavtalets ordalydelse.

7.15.2 Ramavtalsleverantörens vitesgrundande avtalsbrott
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Vite kan utgå antingen som löpande vite eller engångsvite. Vilket vite som ska utgå framgår nedan.

Om inte annat framgår, kan Kammarkollegiet bestämma att löpande vite ska utgå om
Ramavtalsleverantören bryter mot krav eller villkor enligt nedan om Ramavtalsleverantören inte rättar
bristen inom fem (5) arbetsdagar från skriftlig begäran om rättelse. Vitets storlek anges nedan och
utgår per påbörjad vecka som bristen kvarstår. Om bristen inte kan åtgärdas uppgår vitet till ett belopp
motsvarande fyra (4) veckor. Kan bristen åtgärdas och är kvar efter fyra (4) veckor anses det utgöra ett
väsentligt avtalsbrott som kan resultera i påföljder enligt avsnitt Kammarkollegiets uppsägningsrätt.

1. Avsnitt Grundläggande rättigheter för arbetstagare 10 000 SEK
2. Avsnitt Lojalitets- och informationsplikt 10 000 SEK
3. Avsnitt Information om och marknadsföring av Ramavtalet, 5 000 SEK
4. Avsnitt Underleverantörer, 10 000 SEK
5. Avsnitt Administrationsavgift till Kammarkollegiet, 25 000 SEK
6. Avsnitt Redovisning av försäljning, 25 000 SEK
7. Avsnitt Redovisning och statistik, 10 000 SEK
8. Avsnitt Uppföljning, 25 000 SEK

Kammarkollegiet kan dessutom bestämma att engångsvite ska utgå om Ramavtalsleverantören:

1. vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader brister i åtagande enligt
Ramavtalet, oaktat om bristen rättats eller inte, eller om varje enskilt avtalsbrott är väsentligt,

2. vid upprepade tillfällen på ett systematiskt sätt brutit mot Kontrakt, eller
3. systematiskt inte erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål vid Avrop.

Engångsvitet uppgår till fem (5) procent av Ramavtalsleverantörens försäljning genom Ramavtalet de
fyra (4) senaste kvartalen. Har fyra (4) kvartal inte löpt ska tiden som Ramavtalet har varit i kraft räknas
upp till motsvarande fyra (4) kvartal. Oavsett beräkningssätt ska dock vite inte utgå med mindre än 50
000 SEK och ska högst uppgå till 1 000 000 SEK. Utan att någon av punkterna 1-3 föreligger kan
Kammarkollegiet bestämma att ytterligare engångsvite ska utgå om det inträffar ett nytt vitesgrundande
avtalsbrott efter fem (5) arbetsdagar från det att tidigare engångsvite utgått.

7.15.3 Kammarkollegiets uppsägningsrätt
Kammarkollegiet har rätt att säga upp hela Ramavtalet eller vissa delområden i Ramavtalet om

1. Ramavtalsleverantören gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott enligt Ramavtalet eller
Kontrakt,

2. Ramavtalsleverantören vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader ska betala
vite enligt avsnitt Ramavtalsleverantörens vitesgrundande avtalsbrott,

3. det framkommer att Ramavtalsleverantör lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i
samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid
bedömningen av tilldelning av Ramavtalet,

4. Ramavtalsleverantören inte uppfyller de krav och villkor som ställts i upphandlingen eller de
tilldelningskriterier som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid anbudsutvärderingen och denna brist
är väsentlig,

5. Ramavtalsleverantören befinner sig i någon av de situationer som framgår av 13 kap. 1–3 §§
LOU,

6. Ramavtalet varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§ LOU, eller
7. Europeiska unionens domstol i ett förfarande finner att Sverige allvarligt åsidosatt sina
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skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF‑fördraget eller LOU‑direktivet
enligt 17 kap. 17 § punkten 3 LOU.

Uppsägning ska ske skriftligen. Kammarkollegiet avgör om uppsägning sker med omedelbar verkan
eller vid en senare tidpunkt. Om uppsägning sker vid en senare tidpunkt ska tidpunkten vara skälig med
hänsyn till Kammarkollegiets behov av avvecklings- och etableringsåtgärder. Uppsägningsrätt enligt
detta avsnitt gäller oavsett om bristen rättas eller inte. Kammarkollegiet är inte skyldig att utge
skadestånd eller annan ersättning vid uppsägning enligt detta avsnitt. Ramavtalsleverantören är skyldig
att ersätta de direkta skador som Kammarkollegiet lider till följd av uppsägning enligt punkterna 1-6 i
detta avsnitt.

Som alternativ till uppsägning har Kammarkollegiet rätt att bestämma att Ramavtalsleverantören inte får
lämna Avropssvar under en period. Vid bestämmande av tidsperioden ska hänsyn tas till hur allvarlig
bristen är och Ramavtalsleverantörens uppskattade försäljning på Ramavtalet. En avstängning ska inte
överstiga sex (6) månader.

7.15.4 Ramavtalsleverantörens uppsägningsrätt
Ramavtalsleverantören har rätt att säga upp hela Ramavtalet om Kammarkollegiet gör sig skyldig till ett
väsentligt avtalsbrott om inte Kammarkollegiet inom 30 kalenderdagar efter skriftlig begäran har vidtagit
rättelse. Väsentligt avtalsbrott av Kammarkollegiet ska anses innefatta att Kammarkollegiet vid minst
tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader i väsentlig utsträckning brister i sina åtaganden
enligt Ramavtalet, oavsett om bristen åtgärdas eller inte. Uppsägning ska ske skriftligen.
Ramavtalsleverantören är inte skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning vid uppsägning enligt
detta avsnitt. Kammarkollegiet är skyldig att ersätta de direkta skador som Ramavtalsleverantören lider
till följd av uppsägning enligt detta avsnitt.

7.15.5 Ramavtalets förtida upphörande av annan anledning
Ramavtalet upphör med omedelbar verkan om Ramavtalet har förklarats ogiltigt enligt en
lagakraftvunnen dom. Ramavtalsleverantören har inte rätt till skadestånd med anledning av ett sådant
upphörande om inte annat framgår av tvingande rätt.

Parterna kan komma överens om att Ramavtalet ska upphöra i förtid.

7.15.6 Skadestånd
Part har rätt till skadestånd till följd av motpartens avtalsbrott. Eventuella viten ska avräknas från
skadestånd.

Skadeståndsansvaret är begränsat till direkt skada, och omfattar alltså inte utebliven vinst, utebliven
besparing eller annan indirekt skada. Ramavtalsleverantörens skadeståndsansvar är vid var tid
begränsat till ett belopp uppgående till Ramavtalsleverantörs totala försäljning genom Ramavtalet sedan
dess ingående enligt avsnitt Försäljningsredovisning och administrationsavgift. Kammarkollegiets
skadeståndsansvar är vid var tid begränsat till ett belopp uppgående till Ramavtalsleverantörs
administrationsavgift enligt Ramavtalet sedan dess ingående enligt avsnitt Försäljningsredovisning och
administrationsavgift.

Ansvarsbegränsningarna gäller inte vid Partens uppsåt eller grov oaktsamhet. Ansvarsbegränsningarna
gäller inte heller vid Ramavtalsleverantörens ansvar för avtalsbrott enligt avsnitt Sekretess.
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7.15.7 Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)
Om Part förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Ramavtalet av omständighet utanför Partens
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid Ramavtalets
ingående och vars följder Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är avtalsbrottet
ursäktligt (så kallad force majeure). Med ursäktligt avtalsbrott avses exempelvis men inte uteslutande
krig, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, beslag, uppror, upplopp och brand. Avtalsbrottet är ursäktligt
under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för Partens möjligheter att
fullgöra sitt åtagande enligt Ramavtalet. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under
längre tid än 90 dagar på grund av sådan angiven omständighet, har motparten rätt att säga upp
Ramavtalet utan ersättningsskyldighet.

För att Part ska ha rätt att göra gällande ursäktligt avtalsbrott ska Part, när denne får kännedom eller
borde ha fått kännedom om sådan omständighet, omedelbart skriftligen underrätta motparten om
hindret och hur det påverkar möjligheten att fullgöra åtagandet enligt Ramavtalet.

7.16 Ändringar av Ramavtalet

7.16.1 Ändringar och tillägg
Ändringar i eller tillägg till Ramavtalet kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan behöriga
företrädare för båda Parter.

Ändringar och tillägg till Ramavtalet som inte är tillåtna enligt LOU är ogiltiga, men de påverkar inte
Ramavtalets eller befintliga Kontrakts giltighet i övrigt.

7.16.2 Kammarkollegiets rätt till överlåtelse av Ramavtalet
Kammarkollegiet har rätt att överlåta Ramavtalet helt eller delvis till en annan organisation.
Kammarkollegiets meddelande om överlåtelse av Ramavtalet ska skickas till Ramavtalsleverantören
senast tre (3) månader före det planerade datumet för överlåtelsen.

7.16.3 Ramavtalsleverantörens rätt till överlåtelse av Ramavtalet
Vid byte av Ramavtalsleverantör ska befintlig Ramavtalsleverantör begära skriftligt godkännande från
Kammarkollegiet innan bytet sker. Med byte avses samtliga ändringar av juridisk eller fysisk person
genom exempelvis överlåtelse, fusion, företagsomstruktureringar, uppköp, sammanslagningar, förvärv
eller insolvens.

Om inte annat framgår av Ramavtalet, har Ramavtalsleverantören inte rätt att utan Kammarkollegiets
skriftliga godkännande i förväg, helt eller delvis, överlåta rättigheter (exempelvis fordringar) eller
skyldigheter enligt Ramavtalet till annan juridisk eller fysisk person.

Kammarkollegiet kan komma att begära in handlingar för att bedöma om bytet ska godtas eller inte.
Kammarkollegiet är inte skyldig att godkänna ett byte av Ramavtalsleverantör.

7.17 Konsekvenser av Ramavtalets upphörande
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Vid Ramavtalets upphörande, oavsett orsak, ska Ramavtalsleverantören utan dröjsmål tillhandahålla
slutredovisning avseende information som framgår av avsnitt Redovisning av försäljning och avsnitt
Redovisning och statistik samt betala administrationsavgift. Ramavtalsleverantören ska även efter
Ramavtalets upphörande tillhandahålla relevant information och betala administrationsavgift under tiden
Kontrakt är i kraft.

Trots Ramavtalets upphörande ska relevanta krav och villkor i Ramavtalet fortsätta att gälla till och med
att samtliga Kontrakt har upphört. Sekretess enligt avsnitt Sekretess gäller även efter att samtliga
Kontrakt har upphört.

Ramavtalets upphörande påverkar inte redan tecknade Kontrakt. I Allmänna villkor finns dock en rätt för
Avropsberättigad att säga upp Kontrakt till följd av Ramavtalets upphörande.

7.18 Tillämplig lag och tvistelösning
Rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet regleras av svensk rätt med undantag av dess
lagvalsregler.

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden som inte kan lösas av Parterna gemensamt ska avgöras av svensk allmän domstol
där Kammarkollegiet har sitt säte.

7.19 Ramavtalets ingående
Ramavtalet blir bindande när det signerats elektroniskt eller genom egenhändigt undertecknande av
behöriga företrädare för Parterna.
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8. Allmänna Villkor

8.1 Allmänt
Dessa Allmänna villkor utgör en del av Kammarkollegiets Ramavtal avseende Cirkulära
Möbelflöden med diarienummer 23.3-05967-2020 och är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan
Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad som har tecknat Kontrakt enligt Ramavtalet. Dessa
Allmänna villkor utgör alltid en del av Kontraktet oavsett om Allmänna villkor åberopas eller inte.

Kontrakt gäller enbart mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Kontrakt inkluderar relevanta
krav och villkor i Ramavtalet och dess giltighet är oberoende av Ramavtalets giltighet om inget annat
framgår av Ramavtalet eller Kontrakt.

8.2 Definitioner
För tolkningen och tillämpningen av Kontraktet ska följande begrepp ha nedan angiven betydelse, om
inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor eller uppenbarligen framgår av omständigheterna.

 

Begrepp Förklaring

Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses dessa villkor som innehåller krav och villkor för
fullgörande av Kontraktet och gäller mellan Avropsberättigad och
Ramavtalsleverantören.

Arbetsdag Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag 08.00-16.30.

Avrop Med Avrop avses de åtgärder Avropsberättigad vidtar i syfte att köpa
Upphandlingsföremål genom tilldelning av Kontrakt enligt Ramavtalet.

Avropsberättigad Med Avropsberättigad avses de upphandlande myndigheter som anges i
avsnitt Avropsberättigade i Ramavtalets Huvuddokument

Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar till
Ramavtalsleverantören vid Avrop.

Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud eller den bekräftelse som
Ramavtalsleverantören lämnar på en Avropsförfrågan. Med Avropssvar avses
även svar till Kammarkollegiet och Avropsberättigad att
Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda efterfrågat Upphandlingsföremål.

Kontrakt Med Kontrakt avses det skriftliga avtal (inklusive avtal som exempelvis
ingås elektroniskt via e‑post, e‑handelssystem eller bokningssystem)
rörande köp av Upphandlingsföremålet enligt Ramavtalet.

Kontraktstid Med Kontraktstid avses den tid under vilket Kontraktet är giltigt. Om inte
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annat framgår, inkluderar Kontraktstiden eventuella förlängningsoptioner.

Part Med Part avses i Allmänna villkor och Kontraktet Avropsberättigad eller
Ramavtalsleverantör.

Ramavtal Med Ramavtal avses handlingar uppräknade i avsnitt Ramavtalets
handlingar och deras inbördes ordning i Ramavtalets Huvuddokument, dvs.:

Skriftliga ändringar och tillägg i handlingarna nedan
Huvuddokumentet med bilagor
Upphandlingsdokumenten med bilagor inklusive rättelser,
kompletteringar och förtydliganden
Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor inklusive av
Kammarkollegiet godkända rättelser, kompletteringar och
förtydliganden.

Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses den anbudsgivare som efter genomförd
upphandling ingått Ramavtal med Kammarkollegiet.

Resultat Med Resultat avses, beroende på Upphandlingsföremålets karaktär och
Parternas överenskommelse, i Kontraktet särskilt överenskomna eller
underförstådda resultat av Upphandlingsföremål, i form av dokumentation
eller annat fysiskt eller digitalt material, såsom ritningar, bilder, fotografier,
manualer, rapporter.

Skriftligen Med skriftligen avses i Allmänna villkor och Kontraktet meddelande skickat
per ordinarie post, via e-post eller annat elektroniskt medel.

Underleverantör Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som
Ramavtalsleverantören anlitar för att fullgöra hela eller delar av det åtagande
som följer av Ramavtalet och Kontrakt.

Upphandlingsföremål Med Upphandlingsföremål avses de varor och tjänster som
Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla enligt Ramavtalet och Kontrakt.
Upphandlingsföremål enligt Kontrakt får tillhandahållas vid enstaka eller
återkommande tillfällen.

8.3 Kontaktpersoner och kommunikation
Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören ska i Kontraktet ange varsin kontaktperson.

Kontaktperson har, om inte annat skriftligen meddelats den andra Partens kontaktperson, behörighet
att på den egna Partens vägnar och med för denne bindande verkan företräda respektive Part i frågor
avseende Kontraktet.

Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas motparten utan dröjsmål.
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Meddelande från Part angående Kontraktet ska skriftligen tillhandahållas motpartens kontaktperson.
Meddelande om eventuell ändring ska skriftligen skickas i god tid före ändringens ikraftträdande.

Kontraktets handlingar ska vara på svenska och svenska ska användas vid kommunikation om inte
Parterna kommer överens om annat. Det innebär att respektive kontaktperson obehindrat ska kunna
tillgodogöra sig information och kommunicera på svenska i tal och skrift.

8.4 Kontraktets handlingar och deras inbördes ordning
Kontraktet består av nedan angivna handlingar. Handlingarna kompletterar varandra om inte
omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter gäller de i följande
ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till säkerhetsskyddsavtal
2. Säkerhetsskyddsavtal
3. Skriftliga ändringar och tillägg till personuppgiftsbiträdesavtal eller datadelningsavtal
4. Personuppgiftsbiträdesavtal eller datadelningsavtal
5. Skriftliga ändringar och tillägg till Kontrakt med bilagor
6. Kontraktet med bilagor
7. Skriftliga ändringar och tillägg till Avropsförfrågan med bilagor
8. Avropsförfrågan med bilagor
9. Skriftliga ändringar och tillägg till Allmänna villkor

10. Skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalsleverantörens Avropssvar med bilagor inklusive av
Avropsberättigad godkända rättelser, kompletteringar och förtydliganden.

11. Ramavtalsleverantörens Avropssvar med bilagor inklusive av Avropsberättigad godkända rättelser,
kompletteringar och förtydliganden.

Inga andra handlingar än de ovan nämnda ingår i Kontraktet. Parterna kan komma överens om att en
ändring eller tillägg till Kontraktet får genomslag på den hierarkiska nivå där den berörda handlingen är
placerad. Innehåller Ramavtalsleverantörs Avropssvar uppgifter som inte efterfrågats eller reservationer
blir dessa endast giltiga om Parterna uttryckligen och skriftligen överenskommer om detta. Exempel på
uppgift som inte efterfrågats eller reservation kan vara Ramavtalsleverantörens egna avtalsvillkor eller
liknande som innebär ett åläggande för Avropsberättigad som strider mot krav eller villkor i
Avropsförfrågan.

8.5 Ramavtalsleverantörens ansvar för Upphandlingsföremålet och
Resultatet
Ramavtalsleverantören ansvarar för att Upphandlingsföremål och Resultatet:

1. uppfyller i Kontraktet och Ramavtalet ställda krav och villkor samt utförs i enlighet med
Avropsberättigads instruktioner och i tillämpliga fall kan tas i bruk,

2. är lämplig för de ändamål för vilka Upphandlingsföremålet och Resultatet av denna typ normalt
tillhandahålls, liksom för de ändamål som framgår av Kontraktet och motsvarar vad
Avropsberättigad rimligen har rätt att förvänta sig med hänsyn tagen till Upphandlingsföremålets
art och omfattning,

3. tillhandahålls med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med god sedvänja,
etiska riktlinjer och övriga yrkesetiska regler som gäller för branschen,

4. fullgörs enligt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter, och
5. tillhandahålls enligt Ramavtalsleverantörens policyer, processer och interna
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kvalitetskontrollåtgärder förutsatt att dessa inte strider mot andra villkor i Kontraktet.

8.6 Försäkring
Ramavtalsleverantören ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanliga ansvarsförsäkringar
för sin verksamhet hänförlig till Kontraktet och Upphandlingsföremålet som erbjuds. Försäkringarna ska
ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Ramavtalsleverantörens åtaganden enligt Kontraktet. 

Försäkringar ska vara giltiga under tiden Kontraktet är i kraft.

Ramavtalsleverantören ska på begäran visa upp bevis på giltig försäkring.

8.7 Ramavtalsleverantörens ansvar för personal
Ramavtalsleverantören ansvarar för att personal följer Avropsberättigads instruktioner och
förhållningsregler när arbete utförs i Avropsberättigads lokaler. Ramavtalsleverantören ansvarar även för
att personal som utför tjänster har nödvändig kompetens, inklusive formell kompetens, och erfarenhet
samt uppfyller de standarder och regleringar som är styrande för branschen och vilka förutsätts för att
kunna tillhandahålla Upphandlingsföremålet.

Avropsberättigad har, om det är av betydelse för Upphandlingsföremålets utförande, rätt att påverka
vilken personal som utför Upphandlingsföremålet. Ramavtalsleverantören ska på Avropsberättigads
begäran utan dröjsmål byta ut personal om Avropsberättigad har sakliga skäl för sin begäran. Exempel
på sakliga skäl är att personalen saknar nödvändig kompetens eller att samarbetssvårigheter
förekommer. Ramavtalsleverantören har rätt att neka byte av personal om Avropsberättigad saknar
sakliga skäl. Ramavtalsleverantören ansvarar för kostnader och tidsåtgång med anledning av byte av
personal vad gäller bland annat upplärning och introduktion.

Ramavtalsleverantören kan ersätta personal med annan personal efter skriftligt medgivande från
Avropsberättigad. Medgivande ska lämnas om det inte finns sakliga skäl till att vägra. En förutsättning
för byte av personal är att ny personal har minst likvärdig kompetens som ersatt personal och att
utförandet av Upphandlingsföremålet inte blir lidande av bytet.

8.8 Priser och prisjustering

8.8.1 Priser
Om inte annat framgår av Kontraktet, är priserna angivna i svenska kronor (SEK) exklusive
mervärdesskatt och andra skatter. Priserna omfattar ersättning för samtliga kostnader och utgifter för
fullgörandet av i Kontraktet angivna åtaganden. Om inte annat framgår av Kontrakt, har
Ramavtalsleverantören inte rätt att debitera högre priser än vad som framgår av Ramavtalets bilaga
Priser.

Ramavtalsleverantören har dock rätt till ersättning för rese‑ och logikostnader efter skriftlig
överenskommelse med Avropsberättigad.

Ramavtalsleverantören ska omedelbart informera Avropsberättigad om del av Upphandlingsföremål inte
omfattas av Ramavtalets bilaga Priser.
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8.9 E-handel

8.9.1 Generellt
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger information om elektronisk handel (e-handel) i offentlig
sektor. SFTI är ett samverkansprojekt för att främja utvecklingen av en effektiv affärsprocess för e-handel
mellan offentlig sektor (kommuner, regioner och statliga myndigheter) och leverantörer av varor och
tjänster. SFTI informerar om e-handel och rekommenderar standardiserade meddelanden för e-handel,
inklusive elektronisk faktura (e-faktura). Frågor om e-handel som direkt rör Ramavtalet ska alltid ställas
till Kammarkollegiet. Med SFTI menas SFTI eller offentligt styrd organisation som kan komma att
ersätta SFTI:s roll i fråga om att rekommendera standardiserade meddelanden för e-handel.

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare.
Nätverket benämns ibland som Peppols infrastruktur och det består av flera delar, bland annat en
teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en organisation som utvecklar
nätverket.

En leverantörsportal är i detta sammanhang en webbplats som Avropsberättigad tillhandahåller sina
leverantörer, där leverantörerna kan registrera elektroniska kataloger, ta emot elektroniska beställningar
samt skicka orderbekräftelser och elektroniska fakturor.

Vid Förnyad konkurrensutsättning informerar Avropsberättigad Ramavtalsleverantören i samband med
tecknandet av Kontrakt om huruvida e-handel ska tillämpas. Parterna ska i sådana fall komma överens
om på vilket sätt.

Vid Särskild fördelningsnyckel eller Rangordning informerar Avropsberättigad Ramavtalsleverantören
inför den första beställningen om huruvida e-handel ska tillämpas. Parterna ska i sådana fall komma
överens om på vilket sätt.

8.9.2 Ansvar för format, kommunikationssätt och kostnader
De format och kommunikationssätt som Parterna använder för standardiserade meddelanden för e-
handel enligt detta avsnitt E-handel samt avsnitt Fakturering och avsnitt Fakturans innehåll ska vara
rekommenderade av SFTI, om inte annan standard överenskommits mellan Parterna. I de fall ett format
eller kommunikationssätt som anges nedan upphör att rekommenderas har Avropsberättigad rätt att
anvisa ett annat likvärdigt alternativ som SFTI rekommenderar.

Ramavtalsleverantör som skickar av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska på begäran
skicka dem via Peppolnätverket. Ramavtalsleverantör som tar emot av SFTI rekommenderade
Peppolmeddelanden ska vara registrerad i Peppols registerfunktion Service Metadata Publisher (SMP)
för att kunna ta emot den aktuella meddelandetypen. Meddelanden som skickas via Peppolnätverket
måste följa formatets regler och versionsuppdateringar.

Ramavtalsleverantören står för sina kostnader som det innebär att utveckla, använda och underhålla
lämpligt systemstöd för de affärsprocesser, standardiserade meddelanden och kommunikationssätt
som refereras till i detta avsnitt E-handel samt avsnitt Fakturering och avsnitt Fakturans innehåll.

8.9.3 Order och ordersvar
Ramavtalsleverantören ska senast vid Ramavtalets tecknande ta emot elektronisk order samt skapa
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och sända ordersvar enligt minst ett (1) av följande alternativ:

1. Peppol BIS Ordering (order och ordersvar)
2. E-post

8.10 Fakturering och betalning

8.10.1 Fakturering
Ramavtalsleverantören ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS
Billing. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för
manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att
Ramavtalsleverantören ska skicka pappersfaktura.

Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt
tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans.
Om inte annat framgår av Kontraktet, har Ramavtalsleverantören rätt att månadsvis i efterskott fakturera
för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. 

Om inte annat framgår av Ramavtalet ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Fakturan
ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.

Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte.

8.10.2 Fakturans innehåll
En faktura ska minst innehålla följande uppgifter:

1. Fakturadatum och fakturanummer
2. Ramavtalsleverantörens och Avropsberättigads namn och adress
3. Avropsberättigads ordernummer och/eller beställarreferens enligt Avropsberättigads anvisningar
4. Ramavtalsleverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt, VAT-nummer
5. Omfattning och detaljerad specifikation över levererade Upphandlingsföremål
6. Detaljerad specifikation över kostnader i SEK exklusive mervärdesskatt per levererat

Upphandlingsföremål
7. Datum då Upphandlingsföremålet fullgjorts (omsatts)
8. Förfallodatum
9. Tillämpad mervärdesskattesats

10. Det mervärdesskattebelopp som ska betalas
11. Totalsumma i SEK exklusive mervärdesskatt
12. Totalsumma i SEK inklusive mervärdesskatt

Avropsberättigad har rätt att bestrida fakturor som är felaktiga, exempelvis med anledning av att
specifikation saknas, och kräva rättelse av Ramavtalsleverantören.

8.10.3 Betalning
Betalning sker senast 30 dagar efter godkänd faktura.
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För det fall Avropsberättigad helt eller till någon del inte anser sig vara betalningsskyldig enligt fakturan,
har Avropsberättigad rätt att hålla inne det omstridda beloppet. För det fall Parterna är överens om viss
del eller vissa delar av det fakturerade beloppet ska Avropsberättigad betala det beloppet.
Avropsberättigad har dock rätt att hålla inne betalning till den del Avropsberättigad har motkrav
avseende vite, skadestånd eller liknande från Ramavtalsleverantören enligt Kontraktet.

Avropsberättigads betalning av faktura befriar inte Ramavtalsleverantören från ansvar för Fel enligt
avsnitt Ansvar vid Fel eller annat avtalsbrott.

Ramavtalsleverantörens rätt till betalning för Upphandlingsföremålet förfaller om Ramavtalsleverantören
inte fakturerat för Upphandlingsföremålet ifråga senast tolv (12) månader efter att Ramavtalsleverantören
haft rätt att fakturera enligt ovan.

8.10.4 Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt att begära dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) på fakturerat ostridigt belopp. Ränta regleras på begäran av Ramavtalsleverantören på
nästkommande faktura. Avropsberättigad har på motsvarande sätt rätt till dröjsmålsränta i det fall
Ramavtalsleverantören är försenad att betala viten, skadestånd eller liknande.

8.11 Sekretess och konfidentiell information
Ramavtalsleverantören är skyldig att följa den sekretess som är bruklig inom branschen samt
tillämpliga delar av offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Parterna förbinder sig att inte
röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som Part tar del av genom tillkomsten
eller fullgörande av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören får endast använda sekretessbelagd eller konfidentiell information i syfte att
fullgöra Kontraktet. Med konfidentiell information avses information av teknisk, kommersiell eller annan
art som till sin natur skäligen bör, eller av Avropsberättigad angetts vara, hemlig samt information som
är sekretessbelagd enligt OSL eller annan tillämplig lag.

Ramavtalsleverantören åtar sig att inte utan Avropsberättigads skriftliga godkännande ge tredje part
tillgång till sekretessbelagd eller konfidentiell information, som Ramavtalsleverantören fått från
Avropsberättigad eller från annan i samband med fullgörandet av Kontraktet.

Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtlig personal som medverkar till att fullgöra Kontraktet följer
relevanta bestämmelser om sekretess enligt Kontraktet samt vad som i övrigt framgår av gällande rätt
avseende sekretess och konfidentiell information.

Ramavtalsleverantören kan begära att information som tillhandahålls av denne ska anses utgöra
Ramavtalsleverantörens konfidentiella information. Avropsberättigad är i regel ett offentligt organ som är
skyldig att följa bestämmelser om handlingars offentlighet och sekretess. Vid en begäran om
utlämnande av allmän handling kommer en sedvanlig sekretessbedömning att ske i enlighet med OSL.
Avropsberättigad kan därför inte i alla lägen tillmötesgå Ramavtalsleverantörens begäran avseende
sekretess. I det fall Avropsberättigad inte är skyldig att följa bestämmelser om handlingars offentlighet
och sekretess, åtar sig Avropsberättigad att inte röja Ramavtalsleverantörens konfidentiella information.

Om inte annat framgår av Kontraktet gäller förbud mot röjande av Avropsberättigads konfidentiella
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information under Kontraktstiden samt under fem (5) år efter att Kontraktet har upphört. När det gäller
uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag gäller sekretessen under den tid som anges i lagen.

8.12 Samverkan

8.12.1 Lojalitets- och informationsplikt
Respektive Part ska på ett lojalt sätt utöva sina rättigheter respektive fullgöra sina skyldigheter enligt
Kontraktet. Det innebär bland annat att respektive Part kontinuerligt ska informera varandra om
händelser eller andra sakförhållanden som kan komma att påverka motparten eller fullgörandet av
Kontraktet. Vidare innebär det att Parterna ska samverka i den utsträckning som skäligen krävs för att
Ramavtalsleverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Kontraktet med tillbörlig omsorg.

Ramavtalsleverantören ska under Kontraktstiden inte vara beroende av eller ha ekonomiska eller andra
intressen som kan påverka Ramavtalsleverantörens objektivitet i förhållande till Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören ska, om denne misstänker att tillhandahållandet av Upphandlingsföremålet kan
komma att stå i konflikt med annat intresse, genast informera Avropsberättigad om detta och avvakta
Avropsberättigads instruktioner.

Ramavtalsleverantören ska omedelbart meddela Avropsberättigad vid misstanke om att en händelse
riskerar att misskreditera eller minska allmänhetens förtroende för Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören ska skyndsamt tillhandahålla korrekt information och handlingar gällande
händelsen och aktivt delta i uppföljning och kommunikation. Vid händelse som riskerar orsaka
Avropsberättigad skada, ska Ramavtalsleverantören vidta nödvändiga åtgärder för att minimera sådan
skada.

8.12.2 Möten
Parterna ska träffas för uppföljning av Kontraktet minst en (1) gång per år, om inte Avropsberättigad
meddelar annat. Avropsberättigad kallar till dessa möten. Vardera Part står sina egna kostnader i
samband med aktuella möten.

Avropsberättigad får begära att Ramavtalsleverantören istället ska delta på mötena på distans i syfte att
minska miljöpåverkan.

8.12.3 Marknadsföring av Kontraktet
Ramavtalsleverantören, samt av denne anlitad Underleverantör, har inte rätt att hänvisa till
Avropsberättigad i marknadsföring utan Avropsberättigads godkännande i förväg. Avropsberättigads
logotyp eller liknande får endast användas i enlighet med instruktioner från Avropsberättigad.

8.13 Underleverantör
Ramavtalsleverantören har rätt att anlita Underleverantör i enlighet med vad som anges i Ramavtalet
och Kontraktet. Ändring, det vill säga tillägg, byte eller borttagande av Underleverantör kan endast ske
enligt avsnitt Ändring av Underleverantör.

Ramavtalsleverantören ska säkerställa att anlitad Underleverantör uppfyller krav och villkor i Ramavtalet
och Kontraktet avseende de delar av Upphandlingsföremål som Underleverantör ska utföra.
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Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla information om Underleverantör. Exempel på
uppgifter är namn, vilka delar, i vilken utsträckning och under vilken tidsperiod Underleverantören
medverkar till att fullgöra Kontrakt.

Om en Underleverantör bryter mot krav eller villkor som anges i Ramavtalet eller Kontraktet har
Avropsberättigad rätt att med omedelbar verkan bestämma att Underleverantören inte längre får anlitas
för fullgörande av 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.

8.14 Säkerhet och säkerhetsskyddsavtal
Ramavtalsleverantören ska följa de krav och villkor för säkerhet, såsom informationssäkerhet, it-
säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet, som Avropsberättigad bestämmer samt se till att
samtlig personal som direkt medverkar till att fullgöra Kontraktet följer dessa krav och villkor.

I det fall Avrop enligt Avropsberättigad omfattas av säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen
(2018:585), ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag följas. Ramavtalsleverantören och berörda
Underleverantörer ska på begäran ingå säkerhetsskyddsavtal med Avropsberättigad på den nivå och
enligt de villkor som Avropsberättigad bestämmer. I sådana fall är Kontraktets giltighet villkorat av att ett
gällande säkerhetsskyddsavtal föreligger mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören.

Ramavtalsleverantören har inte rätt till ersättning i det fall Avropsberättigad säger upp Kontraktet till följd
av att gällande säkerhetsskyddsavtal saknas. Säkerhetsskyddsavtalet ska inte omfatta affärsmässiga
villkor såsom avgifter, viten, betalning och liknande.

8.15 Behandling av personuppgifter
I det fall Ramavtalsleverantörens tillhandahållande av Upphandlingsföremål innefattar behandling av
personuppgifter ska behandlingen följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
(dataskyddsförordningen) med tillhörande genomförandeförfattningar. Ramavtalsleverantören ska vidta
erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas
inom ramen för det ingångna Kontraktet.

Ramavtalsleverantören är personuppgiftsbiträde om den behandlar personuppgifter för Avropsberättigads
räkning och Avropsberättigad är i sådana fall personuppgiftsansvarig. Om Ramavtalsleverantören eller
dess Underleverantörer behandlar personuppgifter för Avropsberättigads räkning, ska ett skriftligt
Personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

8.16 Immateriella rättigheter

8.16.1 Rätt till Resultat
Äganderätt, upphovsrätt och eventuellt annan immateriell rätt till Resultat ska helt tillfalla
Avropsberättigad. Ramavtalsleverantören ska överlämna alla Resultat i överenskommet format senast
vid tidpunkten då Upphandlingsföremålet har levererats eller Kontraktet har fullgjorts.
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8.16.2 Ansvar vid intrång i immaterialrätt
Ramavtalsleverantören ansvarar för att Resultat inte kränker annans rätt och att Avropsberättigad fritt
och utan begränsningar eller inskränkningar kan använda Resultatet, inklusive fri rätt att ändra
Resultatet och upplåta eller överlåta det till tredje part.

Ramavtalsleverantören ska därför på egen bekostnad försvara Avropsberättigad om krav riktas eller
talan förs av tredje part mot Avropsberättigad om intrång i patent, upphovsrätt, mönsterskydd,
varumärke eller annan immateriell rättighet på grund av Avropsberättigads användning av Resultatet.
Ramavtalsleverantören ska vidare ersätta Avropsberättigad för alla kostnader, ersättningar och skada,
inklusive ombudskostnader, som Avropsberättigad åsamkas till följd av sådant krav eller talan, utan
tillämpning av ansvarsbegränsningen i avsnitt Skadestånd.

Ramavtalsleverantörens ansvar enligt avsnitt Skadestånd gäller endast under förutsättning att:

1. Avropsberättigad inom skälig tid underrättar Ramavtalsleverantören om framförda krav eller väckt
talan,talan,

2. Avropsberättigad inte medger eller ingår överenskommelse om betalning eller förlikning i
anledning av påstått intrång utan Ramavtalsleverantörens medgivande, och

3. Avropsberättigad låter Ramavtalsleverantören ensam bestämma om bemötande av kravet eller
talans utförande samt förhandla om uppgörelse eller förlikning och lämnar
Ramavtalsleverantören, på Ramavtalsleverantörens bekostnad, allt skäligt biträde i sådant
bemötande av kravet eller talans utförande eller förlikningsförhandlingar.

8.17 Leverans av varor
Detta avsnitt gäller endast för Delområde A: Anskaffning av möbler och således endast
Ramavtalsleverantörer som tilldelats ramavtal för det Delområdet.

Leverans ska ske enligt DDP (avtalad plats) Incoterms 2020 med följande tillägg i detta avsnitt. Villkoret
DDP innebär i korthet att Ramavtalsleverantören bär alla risker och kostnader förenade med leveransen
till och med att Upphandlingsföremålet har ställts till Avropsberättigads förfogande klart för lossning på
avtalad plats.

 
Med tillägg till DDP, bär Ramavtalsleverantören alla risker och kostnader förenade med lossning,
inbärning till överenskommen plats och när det är möjligt montering samt installation.
Ramavtalsleverantören anses ha ställt Upphandlingsföremålet till Avropsberättigads förfogande när
momenten är fullgjorda.

Vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår i
Avropet uppgår till maximalt 20 000 SEK får Ramavtalsleverantören debitera Avropsberättigad för den
faktiska leveranskostnaden för Leveranser inom Sverige. Ramavtalsleverantören ska, i möjligaste mån,
välja det leveranssätt med lägst kostnad för Avropsberättigad, om inte annat överenskommits.

Vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår i
Avropet överstiger 20 000 SEK ska leveranskostnaden ingå i priset för Varorna.

Vid Avrop med avropsformen förnyad konkurrensutsättning kan Ramavtalsleverantören offerera
leveranskostnad vid varje enskilt Avropssvar.

Om inte någon plats har avtalats ska Ramavtalsleverantören i god tid före leverans begära att
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Avropsberättigad anvisar plats för leverans.

Leverans ska ske på avtalad dag eller inom avtalad tidsperiod till avtalad plats. Ramavtalsleverantören
ska senast två (2) Arbetsdagar innan leverans meddela Avropsberättigad tidpunkt för leverans. Om
avtalad dag eller avtalad tidsperiod saknas ska leverans ske inom skälig tid räknat från tecknat
Kontrakt. Om inte annat framgår av Kontrakt ska leverans ske under Arbetsdag. Av Kontrakt kan
framgå att leverans ska ske successivt.

Vid leverans ska, om möjligt, Avropsberättigad kontrollera och kvittera att levererad kvantitet av
Upphandlingsföremålet stämmer överens med följesedel och Kontrakt och att inga yttre synliga skador
finns. Ingår installation av Upphandlingsföremålet ska leveranskontroll ske efter installationen.

Avropsberättigad är därutöver inte skyldig att undersöka Upphandlingsföremålets egenskaper och
kvalitet inom ramen för leveransen. Den omständigheten att leveranskontroll utförts befriar inte
Ramavtalsleverantören från ansvar för Fel enligt avsnitt Ansvar vid Fel.

I det fall Avropsberättigad inte godkänner hela leveransen kan det utgöra en Försening enligt avsnitt
Ansvar vid försening.

Avropsberättigad kan i Avropsförfrågan välja att ändra villkoren i detta avsnitt om avrop gjorts via
Förnyad konkurrensutsättning.

8.18 Uppföljning
Avropsberättigad har rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören uppfyller alla krav och villkor som
framgår av Kontraktet. Det innebär bland annat att Avropsberättigad har rätt att kontrollera att
Ramavtalsleverantören uppfyller krav, tilldelningskriterier och villkor som Ramavtalsleverantören
uppfyllde vid anbudsutvärderingen och att Ramavtalsleverantören fullgör sina åtaganden. Ytterligare rätt
till uppföljning kan framgå av eventuellt säkerhetsskyddsavtal. Vid uppföljning har Avropsberättigad rätt
att anlita en extern part för genomförandet. Avisering om uppföljning ska normalt göras senast två (2)
veckor före uppföljningens genomförande.

Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla, för egen del samt för Underleverantörer, uppgifter
och handlingar som Avropsberättigad skäligen behöver för att genomföra uppföljning i den utsträckning
som krävs och som inte står i strid med gällande rätt eller tillämpliga börsregler.

Vid uppföljning svarar respektive Part för sina egna kostnader under förutsättning att uppföljningen inte
visar att Ramavtalsleverantören gjort sig skyldig till vitesgrundande avtalsbrott. I det fallet står
Ramavtalsleverantören för Avropsberättigads kostnader för uppföljningen. Ramavtalsleverantörens (och
Underleverantörens) skyldighet att svara för sina egna kostnader för uppföljning ska dock normalt vara
begränsad till högst en (1) gång per år.

8.19 Avtalsbrott och påföljder

8.19.1 Ansvar vid Försening

8.19.1.1 Vad som avses med Försening
Med Försening avses att 
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1. Upphandlingsföremål inte levererats inom avtalade tidsramar, såsom avtalad startdag eller
avtalad dag för leverans av Upphandlingsföremål, eller utförande av Upphandlingsföremål vid
regelbundet angivna tidpunkter,

2. Upphandlingsföremål om någon tid enligt punkten 1 inte har avtalats, inte levererats inom den tid
som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för Upphandlingsföremål av samma art och
omfattning,

3. Leverans inte omfattar avtalad kvantitet av Upphandlingsföremålet, eller
4. det är uppenbart att avtalsenlig leverans inte föreligger och avvikelsen är av betydelse för

Avropsberättigad.

Ramavtalsleverantören ansvarar inte för Försening i det fall Ramavtalsleverantören kan visa att
Förseningen beror på förhållanden som Avropsberättigad ansvarar för. Ramavtalsleverantören har i
sådant fall rätt till nödvändig förlängning av leveranstiden samt ersättning för skäliga, styrkta och direkta
merkostnader. 

8.19.1.2 Meddelandeskyldighet vid misstanke om Försening
Ramavtalsleverantören ska utan fördröjning skriftligen informera Avropsberättigad om
Ramavtalsleverantören känner till eller borde ha känt till att Försening föreligger eller kan komma att
föreligga. Ramavtalsleverantören ska ange anledningen till Förseningen samt om möjligt ange en ny
tidpunkt då utförandet av Kontraktet beräknas kunna ske. Ramavtalsleverantören ska vidta alla skäliga
åtgärder för att motverka och begränsa Försening.

Avropsberättigad ska utan fördröjning skriftligen meddela Ramavtalsleverantören om Avropsberättigad
misstänker att Försening kommer att föreligga.

8.19.1.3 Vite vid Försening
Om inte annat framgår av Kontraktet gäller följande för vite vid Försening. Avropsberättigad kan
bestämma att vite ska utgå vid Försening om Ramavtalsleverantören inte rättar bristen inom fem (5)
Arbetsdagar från skriftlig begäran om rättelse.

1. För Upphandlingsföremål som tillhandahålls löpande utgår vitet med två (2) procent av
försäljningen enligt Kontraktet under de senaste 30 dagarna innan Förseningen. Vite utgår per
påbörjad Arbetsdag som Förseningen pågår. I det fall 30 dagar inte har löpt på Kontraktet utgår
vite enligt punkten 3.

2. För Upphandlingsföremål som tillhandahålls i form av särskilt överenskomna milstolpar utgår vitet
med två (2) procent av försäljningen under perioden mellan de två senast fastställda milstolparna
innan Förseningen. Vite utgår per påbörjad Arbetsdag som Förseningen pågår. I det fall två
milstolpar inte har passerats utgår vite enligt punkten 3.

3. För övriga fall av Försening utgår vite med två (2) procent av avtalat pris per påbörjad Arbetsdag
som Förseningen pågår.

Den sammanlagda ersättningsskyldigheten i form av vite ska dock inte överstiga 20 procent av
försäljning på Kontraktet. I det fall maximalt vite uppnåtts, eller Förseningen annars är av väsentlig
betydelse för Avropsberättigad, har Avropsberättigad rätt att skriftligen säga upp hela eller delar av
Kontraktet enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt. Vite beräknas på den del som är
Försenad. Om Upphandlingsföremål inte kan tas i bruk på grund av Försenad del utgår vite på hela
leveransen.
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Avropsberättigad förlorar rätten till vite om begäran inte sker skriftligen inom 30 dagar efter att
Avropsberättigad fått kännedom om Förseningen.

8.19.2 Ansvar vid Fel

8.19.2.1 Vad som avses med Fel
Med Fel avses att Tjänsten eller Resultatet avviker från kraven eller villkoren i Kontraktet eller
Ramavtalet.

Ramavtalsleverantören ansvarar inte för Fel i det fall Ramavtalsleverantören kan visa att Felet beror på
förhållanden som Avropsberättigad ansvarar för.

8.19.2.2 Reklamation och avhjälpande av Fel
Ett Fel som visar sig inom ett (1) år efter Leverans ska anses ha funnits vid Leverans om inte
Ramavtalsleverantören kan visa annat eller detta är oförenligt med Varans eller Felets art. För Fel som
visar sig senare ska det åligga Avropsberättigad att visa att Felet funnits vid Leverans. På motsvarande
sätt gäller att Fel som visar sig inom ett (1) år på Vara eller del av Vara som bytts ut eller reparerats,
ska anses ha funnits när reparationen eller utbytet avslutades.

Om Varan till följd av Fel är obrukbar i mer än en (1) månad, förlängs ovan angivna tider med den tid
som Varan varit obrukbar.

Oavsett vad som ovan angetts, förlorar Avropsberättigad rätten att åberopa Fel om Avropsberättigad inte
reklamerar felet inom två (2) år från slutförd Leverans.

Efter det att Ramavtalsleverantören tagit emot reklamation från Avropsberättigad ska
Ramavtalsleverantören avhjälpa Felet, exempelvis genom att utföra omleverans.

Ramavtalsleverantören ska avhjälpa Felet skyndsamt. Om Ramavtalsleverantören inte kan avhjälpa
Felet skyndsamt ska Avropsberättigad skriftligen ge Ramavtalsleverantören en skälig frist för
avhjälpande. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har Avropsberättigad rätt att avhjälpa Felet på
Ramavtalsleverantörens bekostnad och begära prisavdrag enligt avsnitt Prisavdrag vid Fel eller säga
upp Kontraktet enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att avhjälpa Felet om det med hänsyn till omständigheterna inte
skäligen kan krävas att Avropsberättigad ska avvakta avhjälpande från Ramavtalsleverantörens sida. I
det fallet har Avropsberättigad rätt att avhjälpa Felet på Ramavtalsleverantörens bekostnad och begära
prisavdrag enligt avsnitt Prisavdrag vid Fel eller säga upp Kontraktet enligt avsnitt Avropsberättigads
uppsägningsrätt.

Avropsberättigads godkännande av Ramavtalsleverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte
Ramavtalsleverantören från ansvar för Fel.

8.19.2.3 Prisavdrag vid Fel
Om Avropsberättigad inte säger upp hela Kontraktet till följd av Fel har Avropsberättigad rätt till
prisavdrag. Rätt till prisavdrag föreligger i de fall avhjälpande av Felet inte är möjlig eller inte kan
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förväntas försätta Avropsberättigad i samma situation som om Felet inte förelegat. Prisavdraget ska
utgöra skillnaden i värde mellan avtalsenlig och avtalsstridig prestation vid tiden för prestationen. I det
fall Ramavtalsleverantören inte avhjälper Felet inom skälig tid, har Avropsberättigad även rätt till vite
enligt avsnitt Vite vid Försening.

8.19.2.4 Fel som utgör väsentligt avtalsbrott
Utgör Felet ett väsentligt avtalsbrott har Avropsberättigad rätt att skriftligen säga upp Kontraktet enligt
avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt.

8.19.3 Ansvar vid övriga avtalsbrott
Avtalsbrott föreligger om Part brister i att uppfylla sina åtaganden som följer av Ramavtalet eller
Kontraktet. Part ska inom skälig tid lämna skriftligt meddelande till motparten om att avtalsbrott
föreligger. Bristen ska rättas skyndsamt om inte Parterna kommer överens om annat.

Underlåter Part att meddela motparten om ett avtalsbrott ska det inte medföra att Part förlorar rätten att
senare begära en strikt tillämpning enligt Kontraktets ordalydelse.

8.19.4 Ramavtalsleverantörens vitesgrundande avtalsbrott
Avropsberättigad kan bestämma att vite ska utgå om Ramavtalsleverantören bryter mot krav eller villkor
i Kontraktet om Ramavtalsleverantören

1. inte rättar bristen inom 25 Arbetsdagar från Avropsberättigads skriftliga begäran om rättelse.
2. vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader brister i åtagande enligt Kontraktet,

oaktat om bristen rättats eller inte, eller om varje enskilt avtalsbrott är väsentligt, eller
3. vid upprepade tillfällen på ett systematiskt sätt brutit mot Kontraktet.

Vitets storlek uppgår till 25 000 SEK och utgår per påbörjad vecka som bristen kvarstår. Vite ska högst
uppgå till 100 000 SEK. Om bristen inte kan åtgärdas utgår maximalt vite och det anses utgöra ett
väsentligt avtalsbrott som kan resultera i påföljder enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt. Kan
bristen åtgärdas, men är kvar efter fyra (4) veckor anses det utgöra ett väsentligt avtalsbrott som kan
resultera i påföljder enligt avsnitt Avropsberättigads uppsägningsrätt. 

Avropsberättigad kan i Avropsförfrågan välja att ändra villkoren i detta avsnitt.

8.19.5 Skadestånd
Part har rätt till skadestånd till följd av motpartens avtalsbrott. Eventuella prisavdrag och viten ska
avräknas från skadestånd.

Avropsberättigads uttryckliga eller underförstådda godkännande av Upphandlingsföremål eller avstående
från att göra gällande en viss påföljd befriar inte Ramavtalsleverantören från skadeståndsskyldighet.

Parts skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, och omfattar således inte utebliven vinst,
utebliven besparing eller annan indirekt skada. Parts totala skadeståndsansvar per kontraktsår är
begränsat till det högre av:

1. 50 procent av medelvärdet av Kontraktets faktiska, eller i tillämpliga fall uppskattade värde enligt
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LOU, per kontraktsår, och
2. 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avropsberättigad kan i Avropsförfrågan välja att ändra villkoren i punkterna 1 och 2 om avrop gjorts med
Förnyad konkurrensutsättning.

Ansvarsbegränsningarna gäller inte för Ramavtalsleverantörens ersättningsskyldighet till följd av krav
från tredje part avseende intrång i immateriella rättigheter. Vidare gäller inte ansvarsbegränsningarna vid
avtalsbrott enligt avsnitten Sekretess och konfidentiell information, Säkerhet och
säkerhetsskyddsavtal och Behandling av personuppgifter samt vid person‑ eller sakskada.
Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller vid uppsåt eller grov oaktsamhet.

8.19.6 Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)
Om Part förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Ramavtalet av omständighet utanför Partens
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid Ramavtalets
ingående och vars följder Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är avtalsbrottet
ursäktligt (så kallad force majeure). Med ursäktligt avtalsbrott avses exempelvis men inte uteslutande
krig, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, beslag, uppror, upplopp och brand. Avtalsbrottet är ursäktligt
under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för Partens möjligheter att
fullgöra sitt åtagande enligt Ramavtalet. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under
längre tid än 90 dagar på grund av sådan angiven omständighet, har motparten rätt att säga upp
Ramavtalet utan ersättningsskyldighet.

För att Part ska ha rätt att göra gällande ursäktligt avtalsbrott ska Part, när denne får kännedom eller
borde ha fått kännedom om sådan omständighet, omedelbart skriftligen underrätta motparten om
hindret och hur det påverkar möjligheten att fullgöra åtagandet enligt Ramavtalet.

8.19.7 Avropsberättigads uppsägningsrätt
Avropsberättigad har rätt att säga upp hela eller delar av Kontraktet om

1. Ramavtalsleverantören gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott,
2. Ramavtalsleverantören vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader ska betala

vite enligt avsnitt Vite vid Försening,
3. det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i Avropssvaret eller på annat

sätt i samband med Avropet och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömning
av tilldelning av Kontraktet,

4. Ramavtalsleverantören inte uppfyller de krav eller villkor som ställts i Ramavtalet, Avropsförfrågan
eller de tilldelningskriterier som Ramavtalsleverantören uppfyllde vid anbudsutvärderingen och
denna brist har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Kontraktet,

5. det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i samband med den
upphandling som föregått tecknandet av Ramavtalet utan att Kammarkollegiet sagt upp
Ramavtalet,

6. Kammarkollegiet har sagt upp Ramavtalet till följd av att Ramavtalsleverantören gjort sig skyldig
till ett väsentligt avtalsbrott enligt Ramavtalet,

7. Ramavtalsleverantören i övrigt agerar på ett sådant sätt att det, hänförligt till relevanta delar av
Kontraktets fullgörande, ur allmänhetens synvinkel, skulle vara stötande för Avropsberättigad att
fullfölja Kontraktet,

8. Ramavtalsleverantören befinner sig i någon av de situationer som framgår av 13 kap. 1–3 §§
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lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU),
9. Ramavtalet eller Kontraktet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–

14 §§ LOU,
10. Avropsberättigads behov av Upphandlingsföremålet väsentligen ändras på grund av

organisatoriska förändringar som initierats av annan än Avropsberättigads ledning, eller
11. Europeiska unionens domstol finner att Sverige allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt

fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller LOU-direktivet enligt 17 kap. 17 §
punkten 3 LOU.

Uppsägning ska ske skriftligen. Avropsberättigad avgör om uppsägning sker med omedelbar verkan
eller vid en senare tidpunkt. Om uppsägning sker vid en senare tidpunkt ska tidpunkten vara skälig med
hänsyn till Avropsberättigads behov av avvecklings- och etableringsåtgärder. Avropsberättigad avgör om
det förtida upphörandet ska innebära återgång av Avropsberättigads respektive Ramavtalsleverantörens
prestationer med avräkning för den nytta Avropsberättigad haft av Upphandlingsföremålet, eller om det
förtida upphörandet endast ska ha framåtriktad effekt. Uppsägningsrätt enligt detta avsnitt gäller oavsett
om bristen rättats eller inte. Avropsberättigad är inte skyldig att utge ersättning vid uppsägning enligt
detta avsnitt. Ramavtalsleverantören är skyldig att ersätta de direkta skador som Avropsberättigad lider
till följd av uppsägning enligt punkterna 1-9 i detta avsnitt.

8.19.8 Ramavtalsleverantörens uppsägningsrätt
Ramavtalsleverantören har rätt att säga upp hela Kontraktet om Avropsberättigad gör sig skyldig till ett
väsentligt avtalsbrott och inte Avropsberättigad inom 30 kalenderdagar efter skriftlig begäran av
Ramavtalsleverantören har vidtagit rättelse. Väsentligt avtalsbrott av Avropsberättigad ska anses
innefatta att Avropsberättigad vid minst tre (3) tillfällen under en period av tolv (12) månader i väsentlig
utsträckning brister i sina åtaganden enligt Kontraktet, oavsett om bristen åtgärdats eller inte.
Uppsägning ska ske skriftligen.

8.19.9 Kontraktets förtida upphörande av annan anledning
Kontraktet upphör med omedelbar verkan om Kontraktet har förklarats ogiltigt enligt en lagakraftvunnen
dom. Ramavtalsleverantören har inte rätt till skadestånd med anledning av ett sådant upphörande om
inte annat framgår av tvingande rätt.

Parterna kan komma överens om att Kontraktet ska upphöra i förtid.

8.20 Ändringar av Kontraktet

8.20.1 Ändringar och tillägg
Ändringar i eller tillägg till Kontraktet kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan behöriga
företrädare för båda Parter.

I det fall Avropsberättigad begär ändring av Kontrakt ska Ramavtalsleverantören utan dröjsmål meddela
Avropsberättigad vilken eventuell påverkan Avropsberättigads ändringsbegäran får på avtalat pris, tidplan
och andra relevanta omständigheter, varefter Avropsberättigad ska meddela Ramavtalsleverantören om
justering av villkoren i Kontraktet i relevant avseende accepteras. Ändring av pris till följd av begärd
ändring enligt detta avsnitt ska vara till självkostnadspris med ett påslag om tio (10)
procent. Avropsberättigad kan i Avropsförfrågan välja att ändra villkoren i detta stycke.
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Ramavtalsleverantören har endast rätt till ersättning för merarbete i samband med Avropsberättigads
ändringsbegäran om detta särskilt avtalats och skriftligen godkänts av Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören ska informera Avropsberättigad om någon relevant del inte omfattas av
ändringsbegäran och därmed inte omfattas av avtalat pris.

Ändringar och tillägg till Kontrakt som inte är tillåtna enligt LOU är ogiltiga, men de påverkar inte
Kontraktets giltighet i övrigt.

8.20.2 Ändring av Underleverantör
Ändring, det vill säga tillägg, byte eller borttagande, av Underleverantör kan endast ske efter skriftligt
godkännande av Avropsberättigad. Till ansökan om att ändra Underleverantör ska bifogas uppgifter och
handlingar som visar att Underleverantören uppfyller relevanta krav och villkor.

8.20.3 Avbeställning av Upphandlingsföremål
Avropsberättigad har rätt att vid var tid under Kontraktstiden, avbeställa hela eller delar av återstående
Upphandlingsföremål med 30 dagars uppsägningstid. Avropsberättigad är i ett sådant fall enbart skyldig
att betala för upparbetat arvode och på förhand godkända kostnader fram till och med tidsfristens
utgång. Ramavtalsleverantören har inte rätt till någon ytterligare ersättning till följd av Avropsberättigads
avbeställning.

8.20.4 Avropsberättigads rätt till överlåtelse av Kontraktet
Avropsberättigad har rätt att överlåta Kontraktet helt eller delvis till en annan organisation.
Avropsberättigads meddelande om överlåtelse av Kontraktet ska skickas till Ramavtalsleverantören
senast tre (3) månader före det planerade datumet för överlåtelsen.

8.20.5 Ramavtalsleverantörens rätt till överlåtelse av Kontraktet
Vid byte av Ramavtalsleverantör ska befintlig Ramavtalsleverantör begära skriftligt godkännande från
Avropsberättigad innan bytet sker. Med byte avses samtliga ändringar av juridisk eller fysisk person
genom exempelvis överlåtelse, fusion, företagsomstruktureringar, uppköp, sammanslagningar, förvärv
eller insolvens.

Ramavtalsleverantören har inte rätt att utan Avropsberättigads skriftliga godkännande i förväg, helt eller
delvis, överlåta rättigheter (exempelvis fordringar) eller skyldigheter enligt Kontraktet till annan juridisk
eller fysisk person.

Avropsberättigad kan komma att begära in handlingar för att bedöma om bytet ska godtas eller inte.
Avropsberättigad är inte skyldig att godkänna ett byte av Ramavtalsleverantör.

8.21 Icke-avstående (no waiver)
Avropsberättigads underlåtenhet att tillämpa något villkor i Kontraktet strikt enligt ordalydelsen ska inte
anses innefatta något avstående från någon rättighet enligt Kontraktet och underlåtenheten ska inte
heller medföra att Avropsberättigad förlorar rätten att senare påkalla en strikt tillämpning enligt
ordalydelsen av det aktuella villkoret eller annat villkor i Kontraktet.

23.3-05967-2020 Cirkulära möbelflöden Publicerad 2021-07-01 12:33

Sida 92/98



8.22 Åtaganden vid Kontraktets upphörande
Vid upphörande av hela eller delar av Kontraktet, oavsett orsak, ska Ramavtalsleverantören vara
behjälplig i samband med avveckling av Avropsberättigads användning av Upphandlingsföremålet och vid
byte till annan leverantör, för att etablera motsvarande tjänst. Det innebär exempelvis besvarande av
frågor, teknisk assistans och överlämning av dokumentation. Ramavtalsleverantörens hjälp ska ske till
självkostnadspris med ingen eller så liten störning som möjligt för Avropsberättigad.
Ramavtalsleverantören ska på Avropsberättigads begäran samarbeta med ny leverantör till
Avropsberättigad. Ramavtalsleverantörens åtaganden enligt detta avsnitt gäller under en tid om högst
sex (6) månader från Kontraktets upphörande.

8.23 Tillämplig lag och tvistelösning
Rättigheter och skyldigheter enligt Kontraktet regleras av svensk rätt med undantag av dess
lagvalsregler.

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Kontraktet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden, som inte kan lösas av Parterna gemensamt, ska avgöras av svensk allmän domstol
där Avropsberättigad har sitt säte.
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9. Bilaga Hyresvillkor

9.1 Inledning
Bilaga Hyresvillkor utgör en del av Kammarkollegiets Ramavtal avseende Cirkulära möbelflöden med
diarienummer 23.3-05967-2020, inom Delområde A – Anskaffning av möbler, och är vid hyra tillämplig
på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad som har tecknat Kontrakt
enligt Ramavtalet.

Bilaga Hyresvillkor reglerar hyra, även kallat operationell leasing. Med hyra avses att hyresobjekten
överförs från Ramavtalsleverantör till Avropsberättigad under överenskommen tid. Finansiell leasing
omfattas inte av Ramavtalet. Vid hyra har Avropsberättigad inte rätt att köpa hyresobjekten efter
hyrestidens slut till ett angivet restvärde.

Bilaga Hyresvillkor kompletterar Allmänna villkor i Delområde A – Anskaffning av möbler, och utgör alltid
en del av Kontraktet oavsett om bilaga Hyresvillkor åberopas eller inte. För det fall att bilaga Hyresvillkor
innehåller motstridiga uppgifter mot Allmänna villkor äger bilaga Hyresvillkor företräde. Andra villkor för
hyra såsom Ramavtalsleverantörens standardvillkor ingår inte i Kontrakt om inte överenskommelse
ingåtts i enlighet med avsnitt Kontraktets handlingar och deras inbördes ordning i Allmänna villkor.

Ramavtalsleverantören har rätt att erbjuda hyra via en tredje part, en Hyresgivare, genom att överföra
äganderätten till hyresobjekten från Ramavtalsleverantören till Hyresgivaren som hyr ut hyresobjekten
till Avropsberättigad under överenskommen tid. Vid hyra via tredje part, ska ett tredjepartsavtal
upprättas som Kontrakt mellan Avropsberättigad, Ramavtalsleverantören och Hyresgivaren. Bilaga
Hyresvillkor gäller då på avtalsförhållandet mellan Hyresgivaren och Avropsberättigad på motsvarande
sätt som avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad.

Vid hyra via tredje part, ansvarar Ramavtalsleverantören gentemot Avropsberättigad även för
Hyresgivarens förpliktelser, vilket innebär att Avropsberättigad har rätt att rikta anspråk mot
Ramavtalsleverantören enligt bestämmelserna i bilaga Hyresvillkor och Allmänna villkor även vid
Hyresgivarens överträdelse eller Fel enligt Kontrakt.

9.2 Hyresobjektens rättsliga status
Hyra innebär att hyresobjekten är och förblir Ramavtalsleverantörens egendom och att Avropsberättigad
mot betalning under angiven tid får rätt att använda hyresobjekten på i Kontrakt angivna villkor.

Avropsberättigad får inte:

1. pantsätta, sälja eller på annat sätt överlåta hyresobjekt; eller
2. utan skriftligt godkännande från Ramavtalsleverantören hyra ut eller leasa ut hyresobjekt.

9.3 Hyrestid, optioner och upphörande
Hyresobjektens totala hyrestid, inklusive optioner, får som längst vara fyra (4) år.

Hyresavtal kan inte förlängas automatiskt eller genom Avropsberättigads tysta medgivande. Innehåller
Kontrakt option om förlängning kan sådan option endast utnyttjas skriftligen i förväg.
Ramavtalsleverantören ska tre (3) månader innan möjlighet att utnyttja option om förlängning löper ut
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upplysa Avropsberättigad om att möjligheten till förlängning löper ut.

Ramavtalsleverantören ska tre (3) månader innan hyrestiden löper ut i sin helhet upplysa
Avropsberättigad om att hyresavtalet löper ut. Vid hyresavtalets utgång ansvarar Ramavtalsleverantören
för att hyresobjekten återtas. Om inget annat överenskommits ska Ramavtalsleverantören stå för
kostnaden för återtagandet. Överenskommelse om att Avropsberättigad ska stå för kostnaden kan
endast avse skäliga, styrkta och direkta kostnader.

9.4 Besiktning och märkning
Ramavtalsleverantören eller representant för denne har rätt att efter överenskommelse med
Avropsberättigad besiktiga hyresobjekt och Avropsberättigad ska lämna tillträde till hyresobjekt för
sådant ändamål.

Ramavtalsleverantören har rätt att markera Ramavtalsleverantörens ägande av hyresobjekten genom att
märka hyresobjekten med Ramavtalsleverantörens namn, adress och tillhörighet.

9.5 Mottagande och godkännande av leverans
När enligt Allmänna villkor godkänd Leverans anses ha skett, ska Avropberättigad meddela
Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören har därefter rätt att påbörja fakturering av hyresavgiften
med verkan från och med Kontraktets avtalade start mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör.

9.6 Försening och fel
Reklamation eller krav på grund av försenad Leverans, Fel i hyresobjekt eller i samband med Leverans
uppstående kostnader ska Avropsberättigad rikta mot Ramavtalsleverantör i enlighet med Allmänna
villkor. Detta innefattar Fel i Tjänst eller annat åtagande såsom Service.

Om reklamation eller krav leder till nedsättning av priset eller annan ersättning ska detta tillgodoräknas
Avropsberättigad som en reduktion av hyresavgiften i motsvarande mån. Detta gäller på motsvarande
sätt i förekommande fall för Hyresgivare, genom att prisnedsättningen eller annan ersättning tillkommer
Hyresgivaren, som i sin tur tillgodoräknar Avropsberättigad en reduktion av hyresavgiften i motsvarande
mån. Avropsberättigad ska i så fall informera Hyresgivaren om överenskommen eller på annat sätt
beslutad nedsättning av priset eller tillgodoräknad ersättning.

9.7 Hyresavgift, fakturering och betalningsvillkor
Avropsberättigad ska till Ramavtalsleverantören erlägga en månatlig hyresavgift i efterskott.
Hyresavgiften ska vara fast under hyresperioden och framgå av Kontrakt. Samtliga kostnader för
nyttjandet av hyresobjektet ska ingå i månadsavgiften, såsom Service, administration, hantering, ränta,
försäkring m.m. Hyresavgiften anges exklusive mervärdesskatt.

Betalning ska ske senast trettio (30) dagar från fakturadatum.

Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller andra avgifter accepteras.

Ramavtalsleverantören ska ställa ut samlingsfakturor i förekommande fall. Fakturorna ska specificera
hyresavtalets respektive artikel, period, hyresavgift samt kostnadsställe enligt uppgifter lämnade av
Avropsberättigad.
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Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt till dröjsmålsränta beräknad enligt räntelagen.

9.8 Vård, skada och förlust av hyresobjekt
Avropsberättigad ansvarar för att hyresobjekten under hyrestiden vårdas väl och håller en standard som
inte överstiger normalt slitage.

Om hyresobjekt helt eller delvis förstörs eller förloras under hyrestiden ska Ramavtalsleverantören eller
Hyresgivaren genast underrättas om det. Om Avropsberättigad varit försumlig ska Avropsberättigad
ersätta Ramavtalsleverantören eller Hyresgivaren för kostnaden för självrisk enligt gällande försäkring.

9.9 Byte av hyresobjekt
Byte av hyresobjekt under hyresperioden ska regleras särskilt i Kontrakt.

9.10 Ramavtalsleverantörens garantier
Ramavtalsleverantören garanterar att samtliga hyresobjekt upplåts med full nyttjanderätt för
Avropsberättigad och åtar sig att hålla Avropsberättigad skadeslös för all skada och förlust som kan
uppstå på grund av hinder i nyttjanderätten av hyresobjekten på grund av brister i
Ramavtalsleverantörens äganderätt till hyresobjekten, eller att hyresobjekten tas i mät eller beläggs
med kvarstad eller annars på grund av myndighetsåtgärd blir föremål för annan inskränkning i
förfoganderätten.

9.11 Uppsägning
Hyresavtalet får inte uppsägas under hyrestiden såvida inte annat anges i det följande.

Ramavtalsleverantören har rätt att säga upp hyresavtalet till förtida upphörande och omedelbart återta
hyresobjekten om:

1. Avropsberättigad vid upprepade tillfällen är i dröjsmål med hyresavgifter avseende hyresobjekten;
2. Avropsberättigad vanvårdar hyresobjekten eller vägrar Ramavtalsleverantören att besiktiga

hyresobjekten; eller
3. Avropsberättigad inställer betalningarna.

Om hyresavtalet upphör på grund av uppsägning från Ramavtalsleverantörens sida enligt ovan ska
Avropsberättigad betala förfallen hyresavgift, jämte ränta enligt 6 § räntelagen och som skadestånd
hyresavgiften för resterande hyrestid, om Ramavtalsleverantören kan visa att hyresobjektet inte kan
disponeras av annan till ersättning.

Avropsberättigad har rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande om:

1. Ramavtalsleverantören i väsentlig mån åsidosätter sina åtaganden enligt hyresavtalet;
2. Ramavtalsleverantören är försatt i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för företagsrekonstruktion eller ackord, tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud;

3. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord, företagsrekonstruktion eller annat liknande förfarande;

4. Ramavtalsleverantören inte uppfyller lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och
avgiftsskyldigheter;
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5. Om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter under Upphandlingen
eller före ingående av Kontrakt och dessa uppgifter har varit av avgörande betydelse vid
bedömningen av ingående av hyresavtalet.

Uppsägning av hyresavtalet ska ske skriftligen.

9.12 Kostnader vid återtagande av hyresobjekt
Ramavtalsleverantören står samtliga kostnader för återtagande av hyresobjekten, undantaget om
Ramavtalsleverantören sagt upp hyresavtalet till förtida upphörande enligt avsnitt Uppsägning. I sådant
fall ska Avropsberättigad stå för skäliga, styrkta och direkta merkostnader i samband med återtagandet
av hyresobjekten.

9.13 Överlåtelse av ramavtalsleverantörens rätt
Med undantag för överlåtelse till annat helägt bolag inom samma koncern får Ramavtalsleverantören
inte överlåta sin rätt enligt hyresavtalet på annan utan Avropsberättigads skriftliga godkännande.

Vid otillåten överlåtelse har Avropsberättigad rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande
och lösa hyresobjekten till ett belopp motsvarande återstående hyresavgifter. Efter fullgjord betalning
övergår äganderätten till hyresobjekten till Avropsberättigad. I samband med överlåtelse av hyresavtalet
till annat bolag enligt detta avsnitt Överlåtelse av Ramavtalsleverantörens rätt får inga ändringar av
hyresavtalet ske.

9.14 Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar i hyresavtal ska vara skriftliga och undertecknade av både Ramavtalsleverantör
och Avropsberättigad för att vara bindande.

9.15 Förutsättningar för befrielse
Om fullgörande av part i hyresavtalets (antingen hyresgivare eller Avropsberättigad) skyldigheter
förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk eller annan allvarlig konflikt på arbetsmarknaden (dock
ej av lokal karaktär), 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 vite och annan påföljd för bristande
uppfyllelse av sina skyldigheter, under så lång tid som är skäligt med hänsyn till hindrets konsekvenser
för partens möjligheter att uppfylla sina skyldigheter. Part som önskar att åberopa detta avsnitt ska
snarast lämna den andra parten skriftligt meddelande om detta. Den som påkallar befrielsegrund har
bevisbördan för att sådan befrielsegrund föreligger.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse har part, som inte är förhindrad att fullgöra
sina förpliktelser, rätt att med omedelbar verkan och utan ersättningsskyldighet säga upp hyresavtalet
genom skriftligt meddelande till andra parten, som är förhindrad att fullgöra sina förpliktelser, om
hyresavtalets fullgörande försenas mer än 90 kalenderdagar på grund av befrielsegrund som nämns i
detta avsnitt.

9.16 Tvistelösning, tillämplig lag
Tvist med anledning av hyresavtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan
kontaktpersoner hos de som tvistar. Om dessa inte kommer överens, ska tvisten eskaleras till
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respektive kontaktpersons chef. Först därefter får talan väckas i domstol med anledning av tvisten
såvida inte någon av de som tvistar riskerar att lida rättsförlust om inte talan väcks inom viss tid.

Tvister angående tolkning eller tillämpning av hyresavtalet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol på den ort där Avropsberättigad har sitt säte.

Rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet bestäms av svensk lag med undantag av dess
lagvalsregler.
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