Bilaga 2.3 - Kontraktsmall
Kontraktsmall – Upphandling genom SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska inköpssystem
Bränslepellets 10310

Kontraktsvillkoren ska accepteras för varje enskild upphandling inom det dynamiska inköpssystemet. I
det fall Leverantörens anbud antas kommer ett originalkontrakt tas fram. Originalkontraktet kommer
att ha samma utförande och innehåll som detta, men då kompletterat med uppgifter utifrån antaget
anbud.
Kontraktsvillkoren i den enskilda upphandlingen kan komma att avvika från de som anges i denna
mall. De kontraktsvillkor som innehåller avvikelser kommer i sådant fall att markeras särskilt i den
enskilda upphandlingen.
1

Avtalets parter och kontaktpersoner

1.1

Den upphandlande myndigheten [UMs namn], organisationsnummer [XXXXXX-XXXX], (nedan kallad
UM) och [leverantörens namn, organisationsnummer] (nedan kallad leverantören) har slutit detta
avtal.

1.2

Kontaktperson för UM är [namn och kontaktuppgifter].

1.3

Kontaktperson för leverantören är [namn och kontaktuppgifter samt företagets officiella epostadress].

2

Underleverantörer

2.1

Leverantören ansvarar för åtgärder, arbeten och leveranser från personal, ombud, underleverantörer,
agenter, konsulter, andra personer eller företag som anlitas eller anställs av leverantören, såsom för
egna åtgärder och eget arbete.

3

Handlingarnas inbördes ordning

3.1

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning.
LÄGG IN KONTRAKTSHANDLINGARNA HÄR

3.2

BILAGOR till kontraktet
Bilaga 1
Anläggningsförteckning
Bilaga 2
XXX

4

Avtalad leverans

4.1

Kontraktstid: 20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX. Leverantören förbinder sig att under hela kontraktstiden
leverera bränslepellets till de adresser som anges i UM:s anläggningsförteckning (bilaga 1) enligt de
villkor som framgår av anbudet, inklusive bilagor.
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4.2

5

5.1

6

UM förbinder sig att anskaffa hela sitt behov av bränslepellets för de angivna anläggningarna under
kontraktstiden genom kontraktet. Tillkommande eller avgående volymer jämfört med uppskattningen i
bilaga 1 hanteras enligt p 5 nedan.

Volymförändringar

Den faktiska pelletsförbrukningen under avtalstiden kan avvika från volymerna enligt UM:s
anläggningsförteckning och får ändras under avtalstiden. UM ska skriftligen till leverantören anmäla
förutsebara förändringar av pelletsförbrukningen senast två månader innan ändringen träder i kraft.
Allmänt om utförandet

6.1

Leverantören ska genomföra uppdraget fackmässigt, med omsorg och enligt god sedvänja i branschen.

6.2

Leverantören ska aktivt skaffa sig kännedom om samt följa och uppfylla de lagar, förordningar,
myndighetskrav, regler, normer och standarder och föreskrifter som vid var tid är tillämpliga på
leverantörens verksamhet.

7

Den upphandlande myndighetens åtaganden

7.1

Den upphandlande myndigheten ska ge sådan information till den leverantören m.m. som är
nödvändig för att leverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden.

7.2

Den upphandlande myndigheten ska betala leverantören enligt villkoren i kontraktet.

8

Pris och prisjustering

8.1

Pris i kronor per ton framgår av bilaga 1. Priser är angivna exklusive mervärdesskatt, fritt levererat till
av beställaren anvisad plats, INCOTERMS DDP 2010.
I priset per ton ingår alla med leveransen förknippade kostnader för fullgörande av åtagandet, utan
förbehåll för indexregleringar, fakturerings-, expeditionsavgifter etc.

8.2

Om det under kontraktsperioden sker förändringar som påverkar kostnaderna och detta är en följd av
ny eller ändrad författning eller föreskrift eller på grund av myndighetsbeslut, har leverantören rätt
att ta ut motsvarande kostnader som tillägg på pelletspriset. Om åtgärderna istället leder till
kostnadsminskningar för leverantören är leverantören på motsvarande sätt skyldig att reducera priset.

8.3

Priserna ska vara fasta under de första 12 månaderna och får därefter på parts begäran justeras en
gång per år med den årliga förändringen av Pelletsprisindex 15 ton. Basmånad är den månad när
kontraktet ingås.

9

Meddelande till den upphandlande myndigheten vid kontraktsbrott

9.1

Om leverantören får skäl att anta att den på något sätt begår eller kommer att begå kontraktsbrott,
ska den omedelbart meddela UM detta.
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10

Vite och avhjälpande vid fel och försening

10.1

Om leverantören är i dröjsmål med leverans av en vara ska leverantören till UM för varje påbörjad
arbetsdag som dröjsmålet varar betala ett vite motsvarande 2 procent av priset för den försenade
varan.

10.2

Vad som anges i p. 10.1 om dröjsmål ska gälla även när avlämnad vara är felaktig.

11

Förtida uppsägning

11.1

Den upphandlande myndigheten har rätt (men är inte skyldig) att häva kontrakt – helt eller delvis – om


leverantörens avtalsbrott är av väsentlig betydelse. Ett avtalsbrott ska alltid anses vara av
väsentlig betydelse när vite enligt p.10.1 har utgått under 20 dagar;



leverantören enligt p 16.1 i detta kontrakt varit befriad från skyldighet att betala vite i 60
dagar;



sådan omständighet föreligger som enligt villkoren för det dynamiska inköpssystemet hade
utgjort hinder för leverantören att antas som leverantör, och leverantören inte inom två
veckor från att SKI eller UM påtalat omständigheten har avhjälpt denna eller omedelbart om
omständigheten inte kan avhjälpas;



leverantören bryter mot p. 6.2 i detta kontrakt och leverantören inte inom två veckor från att
SKI eller UM påtalat omständigheten har avhjälpt denna eller omedelbart om
omständigheten inte kan avhjälpas;leverantören bryter mot kontraktet och avtalsbrottet inte
kan avhjälpas;



leverantören bryter mot kontraktet vid upprepade tillfällen; eller



det framkommer att leverantören lämnade oriktiga uppgifter som var av betydelse för
antingen tillträdet till det dynamiska inköpssystemet eller tilldelning av kontraktet.

UM äger vidare rätt (men är inte skyldig) att, utan beaktande av några tidsfrister, med omedelbar
verkan – helt eller delvis häva kontraktet – om leverantören eller leverantörens underleverantörer har
begått eller begår överträdelser av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter med direkt koppling
till kontraktets tillämpningsområde.
11.2

Om UM har rätt att häva ett kontrakt enligt 11.1 ovan, har den också rätt till ersättning för den skada
som leverantörens fel eller försummelse har åsamkat UM.

11.3

Om leverantören inte lämnar meddelande enligt p. 9.1, ska den utöver eventuella viten ersätta UM all
skada som den skulle ha kunnat undvika om meddelandet hade lämnats.

12

Reklamation och preklusion

12.1

UM förlorar rätten att åberopa leverantörens avtalsbrott om den inte lämnar meddelande till
leverantören om avtalsbrottet inom 30 dagar efter det att den märkte avtalsbrottet. Rätten att
åberopa leverantörens avtalsbrott går dock inte förlorad om leverantören inom den ovan angivna
tiden även utan reklamationen har kännedom om sitt avtalsbrott.

12.2

UM förlorar sin rätt till ersättning enligt 11.2 om talan om sådan ersättning inte väcks senast ett år
efter det att kontraktet har slutat gälla. Om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger är tiden för att
väcka talan tio år från motsvarande tidpunkt.

Bilaga 2.3 - Kontraktsmall
13

Fakturering och betalningsvillkor

13.1

Faktura ska ange UM:s namn och adress samt kostnadsställe eller referensnummer, fakturerat belopp
i SEK specificerat i eventuella delposter, leveransdatum och övriga i kontraktet angivna uppgifter,
leverantörens plus- och bankgironummer, information om F-skattsedel samt vad som följer av lag. Vid
kreditfakturor ska debetfakturans fakturanummer framgå.

13.2

Om UM begär det, ska leverantören tillhandahålla e-fakturor enligt SFTI-standard (Single Face To
Industry) i form av Fulltext faktura eller Svefaktura eller skicka e-fakturor via av myndigheten
tillhandahållen fakturaportal.

13.3

Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter det att den har avsänts till UM förutsatt att den
fakturerade leveransen har fullgjorts. Faktura förfaller emellertid inte till betalning förrän den
uppfyller kraven i p. 13.1 och i förekommande fall p. 13.2 är uppfyllda. Faktura ska avsändas till UM
senast 12 månader efter leveransdatum.

14

Statistik och uppföljning

14.1

Leverantören ska till UM, på överenskommet sätt, tillhandahålla statistik på genomförda leveranser
under det senaste halvåret. Statistiken ska kunna göras tillgänglig för UM senast 15 dagar efter
kalenderhalvårets slut.
Om UM särskilt begär det ska leverantören kunna lämna statistik per förvaltning baserad på
kostnadsställe.

15

Kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling

15.1

Analysprotokoll som styrker produktens kvalitet ska kunna redovisas på begäran av UM.
Analysprotokollet får inte vara äldre än två månader.
En sådan kvalitetsuppföljning ska utföras utan kostnad för UM.

16

Ansvarsbegränsningar

16.1

Vardera part är befriad från skyldighet att betala vite eller skadestånd till följd av avtalsbrott om och i
den mån som den kan visa att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför partens kontroll som den inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid ingående av kontraktet och vars följder den inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

16.2

Parternas skyldighet att betala vite eller skadestånd vid avtalsbrott ska aldrig överstiga 15
prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

17

Förtida upphörande

17.1

UM får med omedelbar verkan säga upp slutna kontrakt om


det av domstols lagakraftvunna dom eller beslut framgår att kontraktet har slutits i strid med
upphandlingslagstiftningens bestämmelser om tillåtna ändringar av kontrakt; eller

Bilaga 2.3 - Kontraktsmall


EU-domstolen i ett avgörande konstaterar att ingående av kontraktet innebär ett allvarligt
åsidosättande av EU-rätten.

Vid uppsägning enligt denna punkt bortfaller parternas framtida skyldigheter.
18

Överlåtelse av kontraktet

18.1

UM får överlåta detta kontrakt till annan juridisk person om den ska fullgöra de uppgifter som för
närvarande åvilar UM.

18.2

Leverantören får inte utan UMs medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta
kontrakt. Överlåtelse kan medges om den nya leverantören uppfyller de ursprungliga kriterierna för
kvalitativt urval, grund för uteslutning saknas och den nya leverantören helt eller delvis träder i
leverantörens ställe till följd av exempelvis företagsomstruktureringar, inklusive uppköp,
sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och att det inte medför andra väsentliga ändringar av
kontraktet.

18.3

Sker överlåtelse utan UMs medgivande har UM rätt till ersättning för den skada som den otillåtna
överlåtelsen medfört. Om skadan är väsentlig har UM dessutom rätt att omedelbart häva kontraktet.

19

Byte av underleverantörer m.m.

19.1

Tillägg eller byte av i Kontraktet angivna underleverantörer får endast ske efter UMs föregående
skriftliga godkännande.

20

Lagval och forum

20.1

Detta kontrakt ska tillämpas i enlighet med svensk rätt.

19.2

Tvister med anledning av detta kontrakt ska avgöras av svensk allmän domstol med tingsrätt där UM
har sitt säte som första instans.

21

Ändringar och tillägg till kontraktet

21.1

Alla ändringar eller tillägg till detta kontrakt är giltiga och bindande mellan parterna endast om sådana
ändringar och tillägg har gjorts skriftligen och undertecknats av både UMs och leverantörens behöriga
företrädare.

22

Meddelanden

22.1

Meddelanden avseende detta kontrakts tillämpning ska skriftligen översändas till parternas
kontaktpersoner enligt p. 1 ovan.

22.2

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren till handa två dagar efter avlämnande för postbefordran
om meddelandet avsänts med rekommenderat brev. Om meddelande avsänts med e-post ska det
anses mottaget när mottagaren skriftligen bekräftar med ett e-postmeddelande i retur. Sådan
bekräftelse från mottagaren ska ske så snart det är möjligt.
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23

Ikraftträdande

23.1

Detta kontrakt är bindande för leverantören från och med leverantörens undertecknande av
kontraktet.

23.2

Detta kontrakt är bindande för UM när den har undertecknat kontraktet och under förutsättning att
tilldelningsbeslut i den upphandling som lett fram till ingående av kontraktet har vunnit laga kraft utan
att UM har beordrats av domstol att rätta eller att göra om upphandlingen.

23.3

Kontraktet träder i kraft när förutsättningarna enligt 23.1 och 23.2 ovan är uppfyllda eller vid den
senare tidpunkt som avtalas mellan parterna.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har fått var sitt.
Underskrift av behörig avtalstecknare:
[Den upphandlande myndigheten]

[Leverantören]

__________________________

__________________________

Ort/datum:

Ort/datum:

__________________________

__________________________

Underskrift:

Underskrift:

__________________________

__________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

___________________________

__________________________

Befattning:

Befattning:

