BYTE AV KONSULT, BEMANNINGSTJÄNSTER
Tidpunkt

Händelse

Regleras

1. Inlämnande av
avropssvar

Ramavtalsleverantör ska alltid lämna svar på en
Avropsförfrågan.

Ramavtalet
punkt
1.10.6

Vägran att lämna Avropssvar kan resultera i att
bestämmelserna i texten under rubriken; Avtalsbrott
och påföljder, blir tillämpliga.
Ramavtalsleverantör har möjlighet att lämna nytt
avropssvar som ersätter ett tidigare inlämnat
avropssvar eller återkalla avropssvar innan sista dagen
för att lämna anbud infallit.
2. Sista dag för att
lämna avropssvar

Ramavtalsleverantören är bunden av sitt Avropssvar
under hela den tid som Avropsberättigad angett i
Avropsförfrågan (om giltighetstid inte bestämts är
anbud bindande skälig tid med hänsyn till bla tid för
utvärdering och överprövning).

3. Innan
tilldelningsbeslut

Efter sistan anbudsdag och innan tilldelning får
leverantören INTE byta ut offererad konsult.

4. Tilldelnings-beslut
meddelas

Fram till avtalstecknande kan Avropsberättigad
revidera tilldelningsbeslutet.

5. Kontrakt tecknats
och uppdrag påbörjats

Ramavtalsleverantören får ersätta en konsult med en
annan konsult efter skriftligt medgivande från
Avropsberättigad. Sådant medgivande får inte förvägras
utan särskilda skäl. En förutsättning för byte är att ny
konsult har samma kompetens inom aktuellt område
och att utförandet av uppdraget inte blir lidande av
bytet. Avropsberättigad ska kunna tacka nej till
ersättande konsult om det föreligger särskilda skäl.
Ramavtalsleverantören ska då presentera en ny
ersättande konsult.

AV 2.11.1

Fel och brister inom
Godkännandeperioden

Om det framkommer fel eller brister inom
Godkännandeperioden (7 dagar), ska leverantören
erbjuda likvärdig ersättare inom 2 dagar.

AV 2.8.22.8.3

Avropsberättigads rätt
att byta konsult efter
Godkännandeperiod.

a) Om avrop görs genom rangordning och
Ramavtalsleverantören på begäran inte kan erbjuda
ersättande konsult som tillgodoser Avropsberättigads
behov ska Avropsberättigad ha rätt att gå till nästa
Ramavtalsleverantör i rangordningen o.s.v.
b) Om avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning
och Ramavtalsleverantören på begäran inte kan erbjuda
ersättande konsult som tillgodoser Avropsberättigads
behov får Avropsberättigad gå ut med en ny
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Avropsförfrågan.
Vid upprepade tillfällen enligt a), samt alltid enligt b),
kan Avropsberättigad begära ersättning motsvarande
Avropsberättigads merkostnad (inbegripet
Avropsberättigad administrativa kostnad och
mellanskillnad i pris) och inläsningstid för ny uthyrd
konsult, dock lägst 1 500 SEK och högst 10 000 SEK.

1. Innan tilldelningsbeslut: Efter sistan anbudsdag och innan tilldelning får leverantören INTE
byta ut offererad konsult.
2. Tilldelnings-beslut meddelas: Myndigheten kan fatta nytt tilldelningsbeslut. Fram till att
avtalsspärren löper ut, kan Avropsberättigad revidera tilldelningsbeslutet.
3. Kontrakt tecknats och uppdrag påbörjats: Ramavtalsleverantören får ersätta en konsult
med en annan konsult efter skriftligt medgivande från Avropsberättigad (se Allmänna Villkor
2.11.1).
Om erbjuden konsult hoppar av:
1. Före tilldelningsbeslut: leverantören kan diskvalificeras pga att de inte uppfyller
kvalificeringskrav (då konsulten inte är tillgänglig). Myndigheten omprövar inkomna anbud/ny
tilldelning.
2. Efter tilldelningsbeslut: myndigheten kan fatta nytt tilldelningsbeslut (återta tilldelningsbeslut
pga ej uppfyllt kvalificeringskrav, konsulten inte finns).
3. Efter kontraktsskrivning: leverantören måste erbjuda en ny konsult med samma
kvalifikationer och till samma pris.

