Allmänna avtalsvillkor Leader Gästrikebygden LLU
1.1

Uppdragets utförande

Leverantörens åtagande ska utföras i enlighet med
förutsättningarna i kravspecifikationen.
Leverantören ska utföra alla delar av uppdraget med den
skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställaren har anledning
att förvänta av en välrenommerad Leverantör verksamt inom
branschen.

1.2

Underleverantör

Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete lika som för
eget arbete. I detta avtal fastställda villkor ska av Leverantören
vara fastställd genom bindande förebehåll även i förhållande till
av Leverantören anlitade underleverantörer. Leverantören får
därutöver efter medgivande av Beställaren anlita annan
underleverantör för att utföra del av uppdrag i det fall åtagandet
så påkallar.

Beställande persons namn och arbetsställe ska även finnas
angivet på beställningar och följesedlar.
Fakturerings-, expeditions-, påminnelseavgifter och dylikt
accepteras inte. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

1.7

Leveransvillkor (vid köp av vara)

Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till
offentlig sektor ALOS 05.

1.8

Garanti

Tillverkarens standardgaranti ska alltid gälla om inget annat
avtalats.

1.9

Statistik

Priser enligt anbud eller enligt överenskommelse mellan
Beställare och Leverantör.

Leverantören ska på begäran från beställaren ta fram fördjupad
statistik för respektive Produktområde eller Tjänst som
Leverantören sålt inom den aktuella perioden som beställaren
begär. Statistik ska tas fram och levereras till beställaren minst
en gång per år om inget annat avtals i Kontraktet.

1.4

1.10 Rätten till resultatet

1.3

Priser

Prisjustering

I avtal med successivt uttag gäller fast pris under de första 12
månadersperioden räknat från avtalstidens början. För
kommande 12 månaders perioder kan priserna justeras, detta
görs på begäran av Leverantören till Beställaren för skriftligt
godkännande senast 1 månad innan ikraftträdandet. Det
förutsätts att vid begäran om prisändring uppvisas att den
åberopande kostnadsförändringen inträffat.
Vid överenskommelse skall det framräknade priset ligga fast
följande 12 månaders period. Om Beställaren inte godkänner
ändringarna fortlöper avtalet med oförändrade villkor, alternativt
kan avtalet sägas upp med en uppsägningstid på 3 månader.
Retroaktiv prishöjning godkännes ej.

1.5

Faktureringsadress och
fakturauppgifter

Faktura ska skickas till:
Leader Gästrikebygden
Vijvägen 34
817 40 Bergby
Märk: Landsbyggare 2019–1657
Obligatoriska uppgifter på fakturorna
Företagets namn och adress
Företagets organisationsnummer
Uppgift om att företaget innehar F-skattesedel
Fakturadatum
Fakturanummer
Fakturabelopp
Plus- eller bankgiro
Beställarens namn och arbetsplats
Momsbelopp
Momssats
Leveransadress
Fakturaspecifikation

1.6

Betalnings- och faktureringsvillkor

Betalningsvillkor: 30 dagar. Som fakturadatum räknas den dag
korrekt faktura ankommer Leader.
Fakturering får ske först efter genomförd och godkänd leverans
eller utfört uppdrag. Faktura utställs enligt önskemål från Leader
enligt ovan. Fakturor som inte innehåller dessa eller ovanstående
uppgifter kan komma att returneras till Leverantören.
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Beträffande rättigheten till ett resultat ska punkten (a) nedan
gälla om Parterna inte överenskommit att punkten (b) eller annan
reglering i Kontraktet ska gälla.
a) Beställaren erhåller full äganderätt till resultatet
inkluderande upphovsrätt och övriga immateriella
rättigheter med rätten att ändra och korrigera i
resultatet och överlåta det vidare. Leverantören har
inte utan Beställarens skriftliga medgivande rätt att
utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet.
Leverantören ska gentemot anlitad Underleverantör
göra förbehåll för Beställarens här föreskrivna rätt till
resultatet.
b) Beställaren erhåller en kostnadsfri, icke exklusiv och
i tiden obegränsad nyttjanderätt med rätt att ändra och
korrigera i resultatet. Beställaren får dock inte
överlåta resultatet vidare utan leverantörens
samtycke.
Av Kontraktet ska det även framgå vilka rättigheter som
Beställaren ska erhålla till andra materiella och/eller
immateriella resultat, inbegripet dokumentation, som levererats
till Beställaren som en följd av leverantörens utförande av
Konsulttjänsten och som inte omfattas av avtalad specifikation.
Punkten (a) ovan ska här gälla på motsvarande sätt som för ett
Resultat om Parterna inte föreskriver att punkten (b) eller annan
reglering ska gälla.
Leverantören får inte publicera eller på annat sätt nyttja
utredningsmaterial eller arbetsresultat till vilka Beställaren har
rättigheter enligt punkten (a) och (b) ovan utan Beställarens
skriftliga medgivande. Allt sådant material ska överlämnas till
Beställaren när det inte längre behövs eller senast vid
Konsulttjänsteutförandets slut.

1.11 Leveranstid
Leverans skall ske på den tid eller inom den tidsrymd som anges
i avtalet. Om leveranstid inte avtalats skall varan avlämnas inom
skälig tid från köp eller avrop. Leverans får inte, utan
beställarens godkännande, ske tidigare än vad som
överenskommits i avtalet.

1.12 Information
Båda parter är skyldiga att informera varandra om förändringar
som är av betydelse för avtalets genomförande.
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Parterna ska under avtalstiden stämma av avtalets tillämpning,
måluppfyllelse samt därvid även kunna samråda om eventuella
behov av förtydliganden och förändringar av detsamma inom
ramen för avtalets ursprungliga grundläggande omfattning och
inriktning.

1.13 Ansvar
Leverantören ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel
eller försummelse av Leverantören,
Leverantörens anställda eller i övrigt av Leverantören anlitade.
När Leader så begär ska brister i avtalat åtagande orsakade
genom avvikelser från avtalade förutsättningar åtgärdas av
Leverantören. Sådan åtgärd ska av Leverantören utföras utan
oskäligt uppehåll och utan tillkommande kostnader för Leader.

1.14 Försäkring
Leverantören skall inneha företagsförsäkring och
ansvarsförsäkring eller motsvarande anpassad för det aktuella
avtalsområdet under hela avtalsperioden.

1.15 Sekretess
Leverantörens personal eller person anlitad av Leverantören får
inte röja eller olovligen utnyttja sekretessbelagd uppgift.
Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och
förbud att lämna ut allmän handling finns i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Att lagen inte enbart gäller för statligt
anställda framgår av dess 2 kap 1 §. Här stadgas att sekretess
även gäller för person som i egenskap av uppdragstagare eller på
"annan liknande grund" för det allmännas räkning deltar eller är
delaktig i myndighetens verksamhet och därvid fått kännedom
om sekretessbelagd uppgift. Sekretess gäller även efter det att
uppdraget upphört. Den som röjer eller utnyttjar sekretessbelagd
uppgift kan straffas enligt 20 kap 3 § Brottsbalken.
Leverantören förbinder sig att göra personal eller annan som
sysselsätts med uppdraget uppmärksam på gällande bestämmelse
om sekretess samt tillse att dessa personer tecknar av Leader
tillhandahållen skriftlig försäkran om iakttagande av
tystnadsplikt.

1.16 Force Majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om
fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför
hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid
avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat
undvika eller övervinna.
Såsom sådan omständighet ska anses krig, krigsliknande
tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av
regeringen eller annan myndighet.
Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska
omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart
den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta
motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad
omfattning.
Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade
förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta
medfört försening av avtalad prestation med mer än tre månader.

1.17 Vite

1.18

Överlåtelse av avtal

Leverantören äger inte, vare sig helt eller delvis, överlåta eller
pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan
Leaders skriftliga godkännande.

1.19 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för sin giltighet
skriftligen vara godkända av båda parter.

1.20 Hävning
Leader äger rätt att säga upp avtalet om leverantören inte
uppfyller sina förpliktelser enligt detta avtal. Leverantören ska
rätta till skriftligen dokumenterade allvarliga brister inom 1
månad. Om detta ej sker förbehåller sig Leader rätten att säga
upp avtalet.
Om bristerna är väsentliga, kan avtal sägas upp med omedelbar
verkan t.ex. att leveranstider inte hålls. I händelse av sådan
hävning ska Leader erhålla skälig ersättning av Leverantören för
den olägenhet eller merkostnad detta kan orsaka.
Utöver vad som stadgas i övrigt äger Leader rätt att häva avtalet
såvitt avser återstående avtalstid,
1. då Leverantören är i dröjsmål med lagenliga skyldigheter att
inbetala skatter och avgifter,
2. då Leverantören ej uppfyller sina åtaganden såvitt avser
leveranser och kvalitéer,
3. då Leverantören utan beställarens godkännande överlåter
kontraktet på annan eller låter annan fullgöra skyldigheterna,
4. då Leverantören försätts i konkurs eller är på sådant obestånd
att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
Om Leader häver avtalet på grundval av punkterna ovan, är
Leverantören skyldigt att ersätta Leader för den kostnadsökning
och skada som på grund av hävandet uppkommer för Leader.

1.21 Skadestånd
Vid hävning har Leader rätt till ersättning för den skada Leader
lidit. Ersättningen ska dock inte uppgå till mer än 20 % av det
avtalade priset, och omfattar inte ersättning för indirekt förlust.

1.22 Tvist
Tvist mellan Leader och Leverantören i anledning av ingånget
avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av
svensk rätt. Eventuell tvisteförhandling ska i första instans äga
rum i Gävle.

1.23 Handlingar inbördes ordning
Om det skulle visa sig att handlingar är motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte parterna kommer överens om något
annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal som är godkända och
underskrivna av båda parter
2. Detta dokument
3. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
4. Förfrågningsunderlag med bilagor
5. Leverantörens anbud

Vid leveransförsening skall vite utgå till Beställaren med 2 % av
ordervärdet per påbörjad vecka efter utlovad leveranstid.

Allmänna avtalsvillkor Leader Gästrikebygden 2020

sid 2

