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1. AVTAL

1.1 AVTALSPARTER
Mellan Uppsala kommun, 212000-3005, nedan kallad köparen, och Chas visual management AB, 
5567264758, nedan kallad leverantören, har följande avtal träffats.

Avtalet upprättas med respektive Uppsala kommun (med bolag) samt med Region Uppsala (med 
tillhörande organisationer) i likalydande men separata avtal.

1.2 DEFINITIONER
Anbudsunderlaget

Anbudsinbjudan med bilagor och Huvudavtalet med 2 bilagor (konsultpriser och förtydligande) – 
begreppet utgör den väsentliga delen av Upphandlingsdokumenten och motsvarar det som tidigare 
kallades förfrågningsunderlaget.

1.3 BESTÄLLARE SOM OMFATTAS AV AVTALET
Uppsala kommun, org.nr 212000-3005.

AB Uppsala kommuns Industrihus, org.nr 556162-6606.•
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, org.nr 556911-0736.•
Destination Uppsala AB, org.nr 556457-1460.•
Fyrishov AB, org.nr 556380-4524.•
Uppsala kommun Skolfastigheter AB, org.nr 556911-0751.•
Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, org.nr 556911-0744.•
Uppsalahem AB, org.nr 556137-3589.•
Uppsala kommuns Fastighets AB, org.nr 556099-5077.•
Uppsala Parkerings AB, org.nr 556044-4498.•
Uppsala Vatten och Avfall AB, org.nr 556025-0051.•
Uppsala konsert & kongress AB, org.nr 556414-8301.•
Uppsala Stadsteater AB, org.nr 556009-4095.•
Uppsala Bostadsförmedling AB, org.nr 556109-6628. 
 
Region Uppsala 232100-0024

•

Gamla Uppsala Buss AB 556036-0959•
Upplandsstiftelsen 817000-7093•
Skandionkliniken 222000-2097•

1.4 AVTALSTID
Avtalets inledande avtalstid är beräknad från och med 2022-05-02 till och med 2024-04-
30 ("grundavtalsperiod"). Om köparen inte skriftligen säger upp avtalet till upphörande senast tre (3) 
månader före grundavtalsperiodens slutdatum så löper avtalstiden på som längst fram till och med 
2026-04-30 ("optionsavtalsperiod"). Under optionsavtalsperioden så har köparen rätt att skriftligen 
säga upp avtalet till upphörande med tre (3) månaders uppsägningstid.

1.5 AVTALETS OMFATTNING
Leverantören åtar sig att leverera tjänster i enlighet med villkoren i detta avtal avseende 
specificerade avrop av konsulttjänster.

Ramavtalets takvolym

Takvolymen uppgår till 390 miljoner SEK exkl. moms för hela Ramavtalets löptid•
Ramavtalets takvolym baseras på förväntade kvantiteter vid Avrop för perioden.•
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Om Ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller förväntas inträffa inom en snar 
framtid, har kunden rätt att säga upp Ramavtalet till omedelbart upphörande.

•

Avropsvolymer

Köparen kan ej garantera viss volym.•
Angivna volymer lämnas utan förpliktelser och är endast att avse som vägledning för 
Leverantören

•

1.6 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Nedan angivna handlingar är underlag för avtal.

Om handlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande 
ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat;

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet 
2. Detta avtal med samtliga tillhörande bilagor enligt nedan. 
3. Eventuella skriftliga förtydliganden till upphandlingsdokumenten 
4. Köparens upphandlingsdokument med Dnr KSN-2021-02728 med samtliga tillhörande handlingar 
5. Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud 
6. Leverantörens anbud med samtliga tillhörande handlingar

Bilagor 

Bilaga 1 - Prisformulär 2.4 Chas 
Bilaga 2 - Förtydligande priser från Chas  
Bilaga 3 - Samarbetsmodell och process för erbjudna konsulter 
Bilaga 4 - Fullmakt My

1.7 MEDDELANDEN/KONTAKTUPPGIFTER
Samtliga meddelanden mellan parterna enligt detta avtal ska ske skriftligen och skickas till 
adresserna nedan.

Uppsala kommun

För kommunen i avtalsfrågor

Verksamhet: Upphandling 
Kontaktpersonens namn: Per Luks 
Adress:  Stadshuset, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-7275540 
E-postadress: per.luks@uppsala.se

För kommunen i sakfrågor

Verksamhet: IT 
Kontaktpersonens namn: Per Luks 
Adress: Stadshuset, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-7275540 
E-postadress: per.luks@uppsala.se

 

Leverantören:

Kontaktperson: 
Simon Gezelius 
ramavtal@chas.se 
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073-5201222

1.8 ALLMÄNNA ÅTAGANDEN
Leverantören ska utföra uppdraget enligt detta avtal, enligt överenskommen specifikation och 
tidsplan samt på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Uppdrag ska vidare alltid utföras professionellt, 
med iakttagande av god sedvänja inom branschen och med tillvaratagande av köparens intresse.

Detta inbegriper att Leverantören är skyldig att:

tillse och ansvara för att denne uppfyller de eventuella anmälnings- och 
rapporteringsskyldigheter till myndigheter som behövs för att kunna utföra uppdraget, samt 
inneha alla nödvändiga tillstånd i enlighet med vid alla tidpunkter tillämpliga lagstiftning och 
bestämmelser.

•

vid varje tillfälle inneha samtliga erforderliga relevanta tillstånd anseende bland annat 
tillverkning, handhavande , försäljning, transport avseende samtliga Varor/Tjänster enligt vid 
varje tidpunkt tillämplig lagstiftning och i övrigt gällande regler.

•

på köparens begäran överlämnas styrkta kopior av gällande tillstånd och av myndigheter 
godkända anmälningar och rapportering.

•

omedelbart meddela köparen om förändringar sker avseende för Leverantören utfärda tillstånd 
med anknytning till detta avtal

•

Leverantören ansvara för, och åtar sig att tillse att leverantörens personal som utför tjänst(er) eller 
annat arbete som omfattas av detta avtal alltid innehar erforderlig kunskap och erfarenhet för 
uppdragets genomförande.

All personal hos leverantören som utför tjänster enligt detta avtal ska kunna obehindrat kommunicera 
på svenska och /eller i överenskommelse på engelska.

1.9 Avrop

Köparen kommer att tillämpa avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning. Förfarandet 
innebär att avrop föregås av en skriftlig inbjudan, avropsförfrågan, vilken skickas till samtliga 
leverantörer som har ramavtal för att på nytt lämna anbud (avropssvar). Detta görs för att 
avgöra vilken leverantör som kan erbjuda den för köparen bäst anpassade lösningen och för att 
fastställa pris utifrån de kriterier som angetts i avropsförfrågan.

•

Avropssvar ska vara skriftliga och omfattas av sekretess till dess beslut fattats om val av 
leverantör. Leverantörer som vid avropstillfället inte kan erbjuda tjänsten ska skriftligen meddela 
köparen detta.

•

Köparen anger en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn 
till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Minsta tid 
för avropssvar är 3 arbetsdagar.

•

Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist kommer inte beaktas.•
Tilldelning av kontrakt tilldelas den leverantör som lämnat det för köparen bästa avropssvaret 
på grundval av de villkor som angetts i avropsförfrågan.

•

Vid avrop från ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa. Köparen kan dock frivilligt 
iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget kontrakt ska kunna ogiltigförklaras i ett 
senare skede. I det fall köparen väljer att beakta den frivilliga avtalsspärren ska detta framgå av 
tilldelningsbeslutet.

•

Avropet avslutas genom att skriftligt avropsavtal upprättas och tecknas mellan köparen och 
leverantören. Leverantören har inte rätt att delegera rätten att ta emot avrop, teckna kontrakt 
eller fakturera till underleverantör.

•

I avropsförfrågan ska framgå förutsättningar för lämnande av avropssvar samt beskrivning av 
uppdraget, omfattning och hur avropen kommer att utvärderas. I förekommande fall anges 
avtalad leveransdag samt tidpunkt och omfattning avseende för leveranskontroll

•

Takpris i ramavtalet per timme exklusive moms är 2 900 SEK.•
Vid avrop får köparen sätta upp ett lägre takpris som gäller för aktuell avropsförfrågan. Detta 
takpris kommer vanligen att vara i nivå med de timpriser som köparen bedömer vara relevanta 
för den kompetens köparen efterfrågar.

•
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Valet av utvärderingskriterier och vikten mellan valda kriterier beskrivs av köparen i 
avropsförfrågan.

•

Utvärderingskriterierna kan vara ett eller flera av följande:

Pris (per kompetens och timme eller totalt för uppdraget med mera).•
Erfarenhet, kompetens och egenskaper hos erbjuden konsult kopplat till med vilken kvalitet 
erbjuden konsult bedöms leverera i efterfrågat uppdrag.

•

CV eller annan dokumentation•
Referenser•
Uppdragets genomförande,•
Lösningsförslag•
Metoder och verktyg•
Leveranstidpunkt/tillgänglighet•
Språk, t.ex. svenska eller engelska. Även krav på språket i användargränssnitt och i 
dokumentation kan ställas.

För att utvärdera hur erbjuden konsult kommer att leverera uppdraget kan köparen komma 
att intervjua erbjuden konsult och fråga tidigare uppdragsgivare hur de anser att konsulten 
kommer att leverera uppdraget

•

•

 

Vid avrop kan krav komma att ställas på kompetensnivå (2-5) för den konsult som efterfrågas i 
enlighet med bilaga för definitioner.

Vid avrop kan krav komma att ställas på på konsultens erfarenhet, kompetens och egenskaper. 
Vid avrop kan vidare krav komma att ställas avseende specialistkompetenser, referensuppdrag 
och på partnerskap och/eller certifiering samt vedertagna standarder som är relevanta för 
specifikt uppdrag. Det kan också ställas krav på att leverantören inklusive eventuell 
underleverantör ska teckna säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövas, och att konsult 
registerkontrolleras innan tjänstens utförande.

•

Vid respektive avropstillfälle ska leverantören på köparens anmodan kunna styrka erbjuden 
konsults kompetensnivå genom CV och/eller referenser.

•

Köparen äger under hela avtalsperioden rätt att fritt avropa tjänster som omfattas av detta avtal.•

 

Beställning/avrop

Beställningar ska på sikt också kunna ske skriftligt via köparens e-handelssystem. Orderbekräftelse 
med information om beräknad tid för leverans ska skickas inom två arbetstimmar från beställningen. 
Vid beställning ska köparen ange en numerisk referens bestående av 2-6 siffror. Om referens 
saknas ska leverantören efterfråga denna innan beställningen effektueras.

1.10 Uppdragets genomförande
Leverantören skall utföra uppdrag enligt detta avtal med största omsorg, enligt överenskommen 
specifikation och tidsplan samt på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Uppdrag skall vidare alltid 
utföras professionellt, med iakttagande av god sedvänja inom branschen och Sveriges regioner och 
landstings uppförandekod för leverantörer.

Leverantören är skyldig att:

Se till och ansvara för att denne uppfyller de ev. anmälnings- och rapporteringsskyldigheter till 
myndigheter som behövs för att kunna utföra uppdraget.

•

På köparens begäran överlämna styrkta kopior av gällande tillstånd och av myndighet 
godkända anmälningar och rapporteringar.

•

Omedelbart meddela köparen om förändringar sker avseende för leverantören utfärdade 
tillstånd med anknytning till detta avtal.

•
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Innehar gällande och heltäckande försäkring(ar) avseende all verksamhet som omfattas av 
detta avtal. Leverantörens försäkringsskydd skall på köparens begäran kunna uppvisas.

•

 

Leverantören ska tillhandahålla en uppdragsansvarig person som är uppdragsansvarig för 
samtliga eventuella uppdrag som leverantören kommer att leverera till köparen, samt är 
tillgänglig via e-post och telefon under normal kontorstid. Uppdragsansvarig ska övervägande 
ha arbetsuppgifter som uppdragsansvarig eller liknande. Leverantören ska anmäla eventuellt 
byte av uppdragsansvarig snarast möjligt till köparen och senast innan bytet träder i kraft.

•

Leverantören ansvarar för att konsult som utför konsulttjänsten innehar den i kontraktet 
fastställda kompetensen.

•

Leverantören ska inte från annan än köparen motta eller inhämta direktiv för konsulttjänstens 
genomförande. Leverantören ska även i övrigt tillvarata och företräda köparens intressen och 
garanterar att leverantören, till dess konsulttjänsten slutförts eller avbrutits, inte kommer att vara 
beroende av eller har ekonomiska eller andra intressen som kan påverka 
ramavtalsleverantörens objektivitet i förhållande till konsulttjänsten.

•

Leverantören ska i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och ökad 
kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt ska drivas enligt tidplaner som gemensamt 
upprättats och godkänts av båda parter.

•

Uppdrag utförs för uppdragstagarens del av mellan parterna överenskommen personal.•
Leverans av tjänst ska ske senast inom 10 arbetsdagar från tilldelat avropsavtal, eller enligt 
överenskommelse i avropet.

•

Under förutsättning att köparen har angett detta i avropsförfrågan så har köparen alltid möjlighet 
men aldrig skyldighet att förlänga ett pågående uppdrag.

•

Att ramavtalet upphört gälla skall inte påverka giltigheten av avropsavtal som ingåtts under 
ramavtalets giltighetstid. Ramavtalets bestämmelser är då i sin helhet tillämpliga på 
avropsavtalet.

•

Köparen har rätt att med iakttagande av 14 dagars uppsägningstid begränsa eller avbeställa 
uppdrag. Leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete. Vid avbeställning skall resultatet 
av utfört arbete redovisas och överlämnas till köparen senast när köparen fullgjort sin 
betalningsskyldighet. Köparen har rätt att disponera avtalad person för annat likvärdigt arbete 
under uppsägningstiden.

•

Vid avrop av uppdrag/utvecklingsprojekt med avtalad leveransdag för överenskommet resultat gäller 
(om ej annat överenskommits i avropsavtalet) att leveransen ska uppfylla kraven i avropsavtalet vid 
avtalad leveransdag. Detta ska köparen kunna kontrollera genom en leveranskontroll. 
Leveranskontrollperioden omfattar de tio arbetsdagar som föregår avtalad leveransdag. Köparen ska 
godkänna leveransen då den uppfyller kraven i avropsavtalet. Effektiv leveransdag är den dag:

a) Köparen skriftligen godkänt leveransen, eller1. 
b) leveranskontrollperioden upphör, utan att köparen skriftligen har gjort har gjort befogad 
anmärkning mot leveransen, eller

2. 

c) leveransen uppfyller kraven i avropsavtalet efter det att köparen skriftligen har gjort befogad 
anmärkning mot leveransen, en ny leveranskontrollperiod har kunnat genomföras och 
köparen skriftligen godkänner att leveransen uppfyller kraven i avropsavtalet.

3. 

Om köparen inte godkänner leveransen ska leverantören snarast åtgärda bristen eller felet. Därefter 
vidtar ny leveranskontrollperiod.

Om köparen godkänner leveransen, befriar detta inte leverantören från ansvar för sådana fel och 
brister som köparen uppenbart inte kunnat upptäcka

På köparens begäran ska leverantören uppvisa detaljerad redovisning av utfört arbete samt 
upparbetad tid. Avrapportering ska ske enligt köparens anvisningar.

•

1.11 UTFÖRANDE OCH PERSONAL
Leverantören svarar för att allt som erfordras för uppdragets genomförande i enlighet med vad som 
angetts i avtalet eller som eljest måste anses ingår i uppdraget. Leverantören ska vid utförandet av 
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uppdraget efter bäst förmåga iaktta rationell planering, noggrant följa uppgjorda tidsplaner samt även 
och övrigt vinnlägga sig om att i alla avseende på bästa sätt tillvarata köparens intressen.

Leverantörens personal ska för avtalets utförande ha erforderlig kompetens, ha kunskap om den 
offererade lösning och köparens verksamhet och arbetssätt samt ha god samarbetsförmåga.

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som köparen anser saknar 
erforderlig kompetens/erfarenhet eller med vilken köparen anser sig ha samarbetssvårigheter.

1.12 Byte av konsult
Beställaren ska ha rätt att kräva utbyte av konsult som beställaren inte skäligen kan nöjas med. Om 
beställaren inte är nöjd med valet av konsult eller konsultens utförda arbete, kan konsultens uppdrag 
avbrytas utan tillkommande kostnader. Leverantören ska, på beställarens begäran, ersätta en 
konsult med en ersättningskonsult så snart som möjligt, förutsatt att det är skäligt och Leverantören 
har ytterligare resurser för att göra detta.

I det fall att Leverantören, efter godkännande från beställaren, tillhandahåller en ersättare till 
konsulten som ska utföra uppdrag, har leverantören inte rätt att fakturera beställaren för den tid som 
en ersättare till den ursprungliga konsult lägger ner för att sätta sig i in i det enskilda uppdraget 
(inlärningstid) och inte heller för den tid som den ursprungliga konsulten lägger ner på överlämning 
till ersättaren.

Leverantören får byta ut underleverantör eller någon av sina anställda som arbetar med uppdraget 
mot annan anställd efter skriftligt medgivande av beställaren.

1.13 BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURERING
Betalning ska erläggas inom 30 dagar efter den dag som infaller senast av fakturans utställande och 
effektiv leveransdag.]

Betalning sker i SEK 30 dagar efter godkänd leverans och fakturadatum/enligt överenskommen 
betalplan. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande mervärdesskattelag. Dröjsmålsränta utgår enligt 
gällande räntelag. Köparen är skyldig att tillhandahålla de uppgifter leverantören behöver för att 
framställa en korrekt faktura.

Faktura ska innehålla uppgifter om:

Datum för utförandet/leveransdatum,•
Referenskod (referens är numerisk och ska bestå av 2–6 siffror)•
Ordernummer - INK3 efterföljt av fem siffror•
Bankgiro – eller plusgiro•
Organisationsnummer•
Fakturanummer eller OCR-nummer•
Fakturadatum•
Faktureringsadress•
Fakturabelopp•
Momsbelopp samt momssats•
Momsregistreringsnummer•
Vad fakturan avser•
Specifikation av vara/tjänst,•
Köparens namn och adress•
Inköpsordernummer (börjar på 31xxxxxxx) ska anges på fakturan i de fall fakturan baseras på 
en elektronisk order från köparen. På elektronisk faktura anges ordernumret i första hand på 
radnivå, i andra i fältet för referens 1. En faktura baserad på en elektronisk order får endast 
innehålla en (1) order. Flera delfakturor för en order är däremot möjligt.

•

Ev. övriga uppgifter enligt köparens önskemål.•

Fakturan ska stämma med leverans och avtalade priser vid ordertillfället/avropstillfället. Orderdagens 
pris gäller vid fakturering.
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En faktura får endast referera till ett ordernummer.

Fakturavillkor får inte strida mot avtalet. Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter eller 
liknande får inte debiteras. Slutfaktura avseende leverantörens samtliga åtaganden ska vara 
köparen tillhanda senast två månader efter att aktuellt leveransavtal löpt ut.

Leverantören äger inte rätt att sälja fordran vidare till tredje man så som exempelvis 
faktureringsbolag eller inkassoföretag. Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från 
rätten till prisavdrag eller vite.

Leverantören ska följa villkoren för E-handel, se nedan.

1.13.1 E-FAKTURA
Följande gäller endast avtal som är undantagna från E-handeln. T.ex. resor, abonnemang.

Uppsala kommuns GLN-nummer är 7340047000001. Leverantören ska skicka E-faktura enligt något 
av alternativen nedan.

Svefaktura, i enlighet med SFTI Basic Invoice, version 1.0.1. 
EDIFACT, i enlighet med SFTI Fulltextfaktura, version 2.3.2. 
Den nya europeiska standarden, PEPPOL BIS Billing 33. 

För vidare information; https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverera-till-kommunen/fakturor/

1.14 PRIS
Pris anges i SEK exklusive mervärdesskatt.  
Priser överenskoms vid respektive avrop och som grund ligger prisbilaga. 

Avtalat takpris för ramavtalet är enligt anbud. Avtalat takpris inkluderar samtliga kostnader som 
leverantören har för att leverera. Köparen betalar exempelvis inte kostnader för restid, resor, 
boende, traktamenten, försäkringar och administrativa kostnader om inte annat anges i 
avropsförfrågan.

•

Varje förnyad konkurrensutsättning kommer innehålla ett nytt takpris för det specifika 
uppdraget. Takpriset kommer dock aldrig överstiga 2 600 SEK.

•

Köparen och leverantören ska i förekommande fall komma överens om att konsulten ska arbeta 
övertid för att leverantören ska få särskild ersättning för detta.

•

Fastställda priser framgår av bilaga 1 och inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader.

Övertidsersättning utgår enligt nedan för arbetsinsats som leverantören har utfört utöver den i 
avropsavtalet avtalade omfattningen (beräknat per månad). 
Tid Ersättning: 
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 19.00 – 22.00  
25 % påslag på timersättningen

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 22.00 – 06.00  
50 % påslag på timersättningen

Fredag 19.00 – måndag 07.00  
50 % påslag på timersättningen.

1.15 PRISJUSTERING
Anbudspriser är fasta under avtalsperioden.

1.16 ANSVAR FÖR FEL
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Leverantörens ansvar gäller för fel eller brist som köparen anmäler inom tre (3) månader 
efter det att köparen har märkt felet eller bristen, dock senast ett (1) år efter den tidpunkt 
då konsulttjänsten avslutats hos köparen.

•

Om leverantören brister i att utföra uppdraget enligt detta avtal och avropsavtal, avtalade 
tillägg, eller tillhandahåller ett resultat som är behäftat med fel eller brist, är leverantören 
skyldig att, efter reklamation från köparen, vidta rättelse utan oskäligt dröjsmål. Köparen 
har rätt att bestämma tid för en sådan rättelse. Skälig tid för åtgärd ska fastställas med 
hänsyn till felet eller bristens art samt påverkan hos köparen. Rättelse skall ske genom att 
leverantören fullgör uppdraget eller åtgärdar felet eller bristen. Sådant arbete ingår i 
avtalad ersättning.

•

Om rättelse av fel eller brist inte gjorts inom den föreskrivna tiden har köparen rätt att själv 
eller genom uppdrag avhjälpa bristen på leverantörens bekostnad.

•

Om rättelse inte sker inom rimlig, eller av köparen, anvisad tid har köparen rätt till 
nedsättning av den avtalade ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses 
motsvara felet/bristen (prisavdrag).

•

Är bristen av väsentlig betydelse för köparen och har rättelse inte skett inom trettio (30) 
dagar från det att köparen reklamerade felet/bristen har köparen rätt att med omedelbar 
verkan säga upp avropsavtalet i dess helhet eller den del av avropsavtalet som är 
hänförlig till felet eller bristen.

•

Köparen har rätt till skadestånd på grund av brister i konsulttjänstens utförande inom 
ramen för avtalad ansvarsbegränsning (avsnitt 1.21). Eventuell nedsättning av ersättning 
som har utgått på grund av fel/brist ska avräknas från sådant skadestånd.

•

Köparens godkännande av leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte 
leverantören från ansvar för sådana fel eller brister som uppenbart inte kunnat upptäckas 
av köparen.

•

Om den person som ska leverera uppdraget inte kan göra detta till exempel med 
anledning av att personen har bytt arbetsgivare eller att personen i fråga under en period 
inte är i tjänst hos leverantören ska leverantören omedelbart underrätta köparen och 
lämna ett förslag till åtgärd.

•

Förlust av enskild person enligt ovan ger köparen rättighet men inte skyldighet att med 
omedelbar verkan säga upp avropsavtalet.

•

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personer om köparen begär det och 
har sakliga skäl för sin begäran, såsom att person saknar nödvändig kompetens eller att det 
finns samarbetssvårigheter

•

1.17 Dröjsmål

Dröjsmål från leverantörens sida föreligger när hela eller delar av tjänsten, utan att det beror på 
något förhållande på köparens sida, inte har genomförts inom den tid som har avtalats, till 
exempel om del- eller slutrapportering sker efter avtalad rapporteringsdag.

•

Dröjsmål från leverantörens sida föreligger också när leverantören inte iakttar en 
överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande.

•

Parterna ska snarast meddela varandra befarat dröjsmål. Därvid ska förhandlingar tas upp 
omedelbart för att reducera olägenheter.

•

Vid avrop av uppdrag/utvecklingsprojekt i enlighet med punkt 1.10 gäller att försening föreligger 
när effektiv leveransdag inträffar efter avtalad leveransdag, eller när effektiv leveransdag inte 
kan fastställas.

•

Försening som beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, berättigar 
köparen till vite Om inte annat avtalats i avropsavtalet så ska vite utgå med 5 % av 
vitesunderlaget per påbörjad förseningsvecka. Vitet ska dock utgå med högst 20 % av 
vitesunderlaget. Vitesunderlaget utgörs av överenskommet totalpris eller beräknat slutpris vid 
betalning på löpande räkning

•

Om förseningen pågår utöver den tid som vite kan utgå, har köparen rätt att med omedelbar 
verkan säga upp avropsavtalet.

•

Utöver vite är köparen inte berättigad till skadestånd eller annan ekonomisk ersättning för 
dröjsmål.

•
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1.18 FÖRTIDA UPPSÄGNING
Köparen har rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande med en månads uppsägningstid i 
följande fall:

Brister/avvikelser kvarstår efter att leverantören vid tre tillfällen givits möjlighet att åtgärda 
desamma.

•

Leverantören under en tolvmånadersperiod, vid ett eller flera tillfällen, ådrar sig skyldighet att 
utge vite som sammanlagt uppgår till maxbeloppet.

•

Leverantören inte förmår tillhandahålla varor/tjänster i erforderlig omfattning.•
Det fortlöpande förekommer brister i leverantörens verksamhet, oavsett allvarligheten av dessa, 
om det, på grund av hur ofta brister förekommer, arten av dessa och omständigheterna i övrigt 
får antas att bristerna är uttryck för systematisk brist i leverantörens utförande av sitt åtagande.

•

Leverantören inte uppfyller förutsättningarna under vilka uppdraget erhållits.•
Tillsynsmyndighet ingriper mot leverantörens verksamhet.•
Leverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 
eller liknande.

•

Leverantören inte fullgör sina skyldigheter i förhållande till det allmänna eller skatte- eller 
avgiftsskulder registreras hos Kronofogdemyndigheten.

•

Leverantören inte uppfyller sina skyldigheter enligt gällande diskrimineringslagstiftning eller inte 
inkommer med begärd redovisning angående densamma. Skyldigheten innefattar även anlitad 
underleverantör.

•

Leverantören bryter mot förpliktelser i avtalet relaterat till underleverantör.•
Leverantören överlåter avtalet eller rättigheter/skyldigheter enligt avtalet till annan utan 
köparens skriftliga godkännande.

•

Uppsägning ska vara skriftlig. 
 
Köparen förbehåller sig rätten att kontinuerligt genomföra kontroller för att säkerställa att inga av 
ovanstående omständigheter föreligger. Leverantören är skyldig att på köparens begäran 
tillhandahålla ansökningar, beslut, domar och allt annat skriftligt underlag hänförligt till ovanstående 
omständigheter.

1.19 HÄVNING
Köparen äger rätt att häva avtalet i följande fall:

Det under avtalsperioden framkommer förhållande som, om det förelegat när avtalet 
upphandlades, givit köparen rätt att utesluta leverantören från upphandlingen.

•

Det föreligger rättsligt fel.•
Leverantören saknar tillstånd att bedriva aktuell verksamhet.•
Leverantören inte innehar giltig och täckande ansvarsförsäkring.•
Leverantören inte fullgör sina skyldigheter gällande arbetsgivaransvar.•
Företrädare för eller anställd hos leverantören döms för brott relaterat till aktuell verksamhet.•
Det förekommer allvarliga missförhållanden i leverantörens verksamhet.•
Hinder med anledning av force majeure varat i minst sex månader.•

Hävning ska vara skriftlig. 
 
Köparen förbehåller sig rätten att kontinuerligt genomföra kontroller för att säkerställa att inga av 
ovanstående omständigheter föreligger. Leverantören är skyldig att på köparens begäran 
tillhandahålla ansökningar, beslut, domar och allt annat skriftligt underlag hänförligt till ovanstående 
omständigheter.

1.20 VITE
Leverantör förbinder sig att genomföra avtalsenliga åtaganden. Missförhållanden måste först tas upp 
i dialog omgående med Leverantör.

Fullgör inte Leverantör sina åtaganden trots genomförd dialog eller om Leverantör inte tillgodoser att 
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avtalade åtagande upprätthålls, och det inte beror på köparen eller något förhållande på köparens 
sida, äger köparen rätt till vite, se även 1.34 Force majeure.

Vite utgår per brist för varje påbörjad kalendervecka om 10 000 kr. Vitet utgår till den dag då bristen 
upphör, dock längst i fem (5) veckor. Vite regleras på anmodan av köparen och förfaller till betalning 
30 dagar från fakturadatum.

Om bristen beror på Leverantör eller något förhållande på dennes sida och inträffar mer än vid 
fem (5) tillfällen inom loppet av 12 månader, alternativt pågår mer än fem veckor, ska detta anses 
utgöra väsentliga brister i enlighet med kap. 19, får köparen genom skriftligt meddelande till 
Leverantör häva Ramavtalet.

1.21 SKADESTÅND
Part ansvarar för direkt skada som denne vållar den andra parten om skadan orsakats av fel eller 
försummelse. Skadestånd är begränsat till direkt skada, dock högst med ett belopp per kalenderår 
motsvarande 2 miljoner kr (respektive för Uppsala kommun och Region Uppsala). 

Det nu sagda gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

1.22 Äganderätt/upphovsrätt och nyttjanderätt
Om inte annat har avtalats ska samtliga rättigheter till alla resultat och/eller material som uppkommit 
genom Tjänst(er) eller annat arbete som omfattas av detta avtal tillhör oinskränkt köparen.

Köparens rättigheter ska vara tidsobegränsade och kostnadsfria.•
Vid avslutat uppdrag skall samtlig dokumentation överlåtas till köparen, såvida inte annat 
avtalats. Leverantören ska i förekommande fall överlämna källkod och dokumentation till 
köparen i digitalt och redigerbart format. Digital information och datorprogram som tillhandahålls 
av köparen för uppdragets genomförande förblir köparens och får inte utan köparens 
medgivande användas i annat sammanhang.

•

Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan förs mot 
denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av levererade 
produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta köparen för de skadestånd och 
ersättningar som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. 
Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören får bestämma över försvaret mot 
sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Om det fastställs att intrång har 
skett ska leverantören på egen bekostnad antingen:

tillförsäkra köparens rätt att fortsätta använda produkterna•
ersätta produkten med en annan likvärdig produkt vars användning inte innebär intrång•
ändra produkten så att intrång inte föreligger•
återta produkten och kreditera köparen ett belopp som motsvarar produktens värde med 
hänsyn till den tid som produkten 
använts och normal avskrivningstid

•

Innebär intrånget väsentlig olägenhet för köparen har denne rätt att genom skriftligt meddelande till 
leverantören häva avtalet i sin helhet.

Leverantören äger rätt att använda köparens namn i reklam och marknadsföringssammanhang 
endast med köparens skriftliga medgivande.

Leverantören ansvarar inte för Köparens intrång i annans rätt som orsakats av att Köparen 
modifierar eller använder tjänsten i strid med vad som avtalats.

1.23 UNDERLEVERANTÖR
Leverantören äger inte rätt att anlita eller byta underleverantör utan köparens i förväg inhämtade 
skriftliga medgivande. Till förfrågan ska bifogas ett intyg från tilltänkt underleverantör där denne 
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förbinder sig att genomföra uppdraget. Köparen ska svara inom två veckor från mottagen förfrågan. 
Köparen har rätt att avvisa föreslagen underleverantör.  
 
Leverantör ansvarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget och för att även anlitad 
underleverantör fullgör skyldigheter enligt detta avtal. Om underleverantör brister i fullgörandet av 
sina skyldigheter är leverantören skyldig att på köparens anmodan genast upphöra att anlita den 
aktuella underleverantören och avstänga denne från påbörjat arbete som omfattas av avtalet.

Underleverantörer som kommer användas för detta uppdrag framgår nedan.

*

1.24 ANSVARSFÖRSÄKRING
Leverantören ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring samt andra för 
verksamheten nödvändiga försäkringar till betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till uppdragets 
art och omfattning. På begäran av köparen ska leverantören visa upp kopia av gällande 
försäkringsbrev.

1.25 SEKRETESSFÖRBINDELSE
I de fall leverantören får tillgång till sekretesskyddad information gäller tillämpliga bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen. Vid behandling av personuppgifter ska tillämpliga bestämmelser i 
personuppgiftslagen beaktas. I de fall som leverantörens resurser fungerar som 
personuppgiftsbiträde ska personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) upprättas utifrån beställarens PUB-
avtal.  
 
Anlitad person hos leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift som denne får del 
av vid uppdragets genomförande. Leverantören är skyldig att informera sina medarbetare om 
innebörden av ovanstående bestämmelser, handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretessen gäller 
även efter att avtalet upphört.

1.26 ARBETSGIVARANSVAR
Leverantören förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar avseende frågor om anställning, 
avlöning och uppsägning av personal. Leverantören ansvarar för att skatter och 
socialförsäkringsavgifter erläggs avseende såväl egen som underleverantörs personal samt att 
skador som kan drabba personal och tredje man förebyggs. Vid verksamhetsövergång ska 
leverantören inneha försäkring som tryggar personalens pensionsförsörjning, om inte detta finns 
reglerat i kollektivavtal.

1.27 SÄRSKILDA ARBETSRÄTTSLIGA VILLKOR
Leverantören ska för de anställda som tillhandahåller varor eller tjänster till köparen fullgöra avtalet 
med villkor i nivå med kollektivavtal beträffande lön, semester och arbetstid. 
 
Detta ska ske att leverantören är ansluten till ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige 
på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Alternativt, om leverantören inte är ansluten 
till ett centralt kollektivavtal enligt ovan, genom att leverantören 
 
• tillämpar villkoren från ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande 
arbetstagare i den aktuella branschen 
• tillämpar de villkor beträffande lön, semester och arbetstid som finns i Bilaga 2 
• vid en utstationeringssituation, tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor 
enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

1.28 REVISION
Köparen har rätt att en (1) gång per år genomföra revision i syfte att kontrollera att leverantören 
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infriar sina åtaganden enligt avtalet. Revision omfattar även leverantörens anlitade underleverantörer 
om sådana utför del av leverantörens åtaganden enligt avtalet. Vid revision ska köparen ha rätt att ta 
hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Leverantören ska på begäran tillhandahålla de 
dokument som köparen behöver för att genomföra revisionen. 
 
Om genomförd revision visar allvarliga avvikelser ska leverantören inom rimlig tid åtgärda 
avvikelserna. En plan för avvikelsernas åtgärdande ska också överlämnas till köparen. 
 
Om genomförd revision visar allvarliga avvikelser har köparen rätt att genomföra en efterföljande 
revision för att fastställa om avvikelserna har åtgärdats. 
 
Parterna svarar för sina kostnader för egen personal som deltar i genomförande av revisionen. 
 
Köparen svarar för kostnad för, av köparen anlitad, utomstående kontrollorganisation om revisionen 
visar att leverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska leverantören stå för denna kostnad. 
 
Om köparen vid revision finner att leverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt avtalet 
har köparen rätt till ett vite om fem (5) procent av avtalsvärdet. Avtalsvärdet ska vid denna beräkning 
utgöras av kostnaden för genomförda leveranser den senaste 12-månadersperioden eller, om 
avtalet ej löpt i 12 månader, kostnaden för genomförda leveranser sedan avtalsstart uppräknat till 
antagen årsvolym.

1.29 UPPFÖLJNING AV AVTAL
Leverantören ska tillämpa sådana administrativa rutiner att det är möjligt att kontrollera att ställda 
krav uppfylls och att föreskriven kravnivå upprätthålls. Leverantören ska kontrollera att avtalat 
uppdrag utförs i enlighet med uppställda krav och förutsättningar samt svara för att kvalitetsarbetet 
bedrivs på ett sådant sätt att avvikelser från avtalade villkor förebyggs.

Köparen kan komma att kalla leverantören till avtalsuppföljning under avtalsperioden. Leverantören 
ska medverka i avtalsuppföljningen utan kostnad.

1.30 EKONOMISK KONTROLL
Köparen arbetar preventivt för att förebygga ekonomisk brottslighet. Till grund för detta ligger en 
överenskommelse om samarbete med Skatteverket. Avtal kan endast vidmakthållas med leverantör 
som fullgör sina skyldigheter gentemot samhället avseende skatter och sociala avgifter. Om 
leverantören anlitar underleverantör gäller samma skyldigheter denne och leverantören har ansvaret 
i samtliga led.

1.31 Arbetsmarknadsinsatser
Som leverantör till Uppsala Kommun kan ni komma att bli kontaktade av Uppsala Kommuns 
arbetsmarknadsförvaltning i syfte att föra dialog kring möjligt samarbete för 
arbetsmarknadsinsatser/sysselsättningsfrämjande åtgärder. Exempel på samarbete kan vara att ta 
emot personer som står långt från arbetsmarknaden för praktik eller anställning, delta i branschråd, 
medverka på utbildningsmässor eller liknande. Leverantören förväntas att aktivt delta i denna dialog.

1.32 STATISTIK
Om köparen begär det ska uppgift om fakturerade leveranser som utförts under det gångna året 
överlämnas utan extra kostnad. Motsvarande gäller vid avtalets upphörande. Uppgifterna ska 
överlämnas i Excel-format och vara köparen tillhanda senast en månad efter begäran.

 

1.33 MARKNADSFÖRINGSRÄTT
Hänvisning till köparen i reklam eller annat marknadsföringssyfte får inte ske utan att leverantören 
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eller av denne anlitad underleverantör dessförinnan inhämtat köparens skriftliga godkännande.

1.34 FORCE MAJEURE
Part är befriad från sina åtaganden enligt detta avtal om det föreligger hinder som ligger utanför 
dennes kontroll, som inte orsakats av parten eller skäligen kunnat förutses och vars följder inte 
skäligen kunnat undvikas. Arbetsrättsliga stridsåtgärder som beror på att parten inte följer på 
marknaden gängse tillämpade regler kan inte åberopas som befrielsegrund. 
 
Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående underrätta motparten 
skriftligen. Det åligger den part som menar att befrielsegrund föreligger att visa att så är fallet. 
Föreligger befrielsegrund ska fullgörandet återupptas så snart den åberopade omständigheten 
upphör. Part är inte berättigad till ersättning för den tid befrielsegrund föreligger.

1.35 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Överlåtelse av avtalet får inte ske utan köparen skriftliga godkännande.

Sker överlåtelse utan godkännande har köparen rätt till skadestånd för den skada köparen lider. 
Köparen äger också rätt att häva avtalet utan föregående uppsägning.

1.36 SOCIALA VILLKOR

1.36.1 ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning. Leverantören ska i utförandet ansvara 
för att likabehandling och jämställdhet råder i alla leverantörsled så att diskriminering på grund av 
kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning inte förekommer. Leverantören är skyldig att på 
begäran skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa förpliktelser. 
Redovisning ska ske en vecka efter begäran, om inte längre tid medgivits.

1.36.2 BARNS RÄTTIGHETER
Leverantören ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och kontrollera att den efterlevs i hela 
leverantörskedjan. I de fall avvikelser upptäcks ska åtgärder vidtas.

1.36.3 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Leverantören ska följa FN-stadgan för mänskliga rättigheter och Europeiska konventionen för 
mänskliga rättigheter samt kontrollera att de efterlevs i hela leverantörskedjan. I de fall avvikelser 
upptäcks ska åtgärder vidtas.

1.36.4 ANTI-KORRUPTION
Leverantören ska ansvara för att motverka korruption i sin verksamhet.

1.36.5 SKÄLIGA ARBETSVILLKOR
Leverantören ska uppfylla de lagstadgade skyldigheter avseende anständiga arbetsvillkor och 
arbetsmiljökrav enligt ILO:s kärnkonventioner, som Sverige ratificerat:

Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete.•
Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera sig.•
Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt.•
Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön.•
Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete.•
Konvention 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.•
Konvention 138: Minimiålder för arbete.•
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Konvention 182: Förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av 
barnarbete.

•

1.37 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till detta avtal, ska för att vara giltiga, godkännas av båda parter och skriftligen 
nedtecknas i separat handling vilken undertecknas av behörig företrädare för respektive part och 
biläggs avtalet.

Undantaget är:  
- uppgift om kontaktpersoner för avtalet som kan ändras genom utväxling av nya uppgifter.  
- uppgift om underleverantörer som kan ändras efter skriftligt godkännande från avtalsansvarig hos 
köparen.  
- prisjusteringar som kan ändras efter skriftligt godkännande från avtalsansvarig hos köparen.

1.38 TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor 
ska i första hand avgöras genom förhandling parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa 
förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt och med 
Uppsala tingsrätt som första instans.

1.39 AVTAL
Efter parternas underskrift gäller detta avtal enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

Med hänvisning till samma lag äger köparen äger rätt att häva detta avtal om:

det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9-14 §§,•
leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela avtalet eller att ingå ramavtalet befann sig i 
någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen 
enligt den bestämmelsen, eller

•

Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande 
myndigheten ingå avtalet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt 
fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG.

•
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande 
avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Köpare
Uppsala kommun

2120003005

Säljare
Chas visual management AB

5567264758

Ort / datum
 

Ort / datum
 

Underskrift
 

Underskrift
 

Namnförtydligande
 

Namnförtydligande
 

Befattning
 

Befattning
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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