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5. Kommersiella villkor

5.1 Allmänna avtalsvillkor
Kommersiella villkor tillsammans med upphandlingsdokumentets samtliga delar utgör det slutgiltiga 
avtalet mellan Köparen och Leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett 
originalavtal att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som nedan, 
men då kompletterat med delar från upphandlingsdokumentet samt uppgifter på företagsnamn, 
kontaktpersoner, prisvillkor m.m. som saknas i denna version.

5.1.1 Parter
Mellan Eksjö kommun org.nr 212000-0589, nedan kallad Köparen och Xxxxx org.nr. xxxxxx-xxxx, 
nedan kallad Leverantören har följande avtal slutits.

I begreppet Köparen ingår samtliga nedanstående organisationer:

212000-0589 - Eksjö kommun 
212000-0498 - Aneby kommun
212000-0548 - Nässjö kommun
212000-0571 - Vetlanda kommun
212000-0563 - Sävsjö kommun 
212000-0597 - Tranås kommun

5.1.2 Underleverantörer
För att genomföra åtagandet enligt detta avtal äger Leverantören rätt att använda underleverantör, 
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se eventuellt bilaga.
 
Leverantören kan under avtalstiden ansöka hos Köparen om förändringar avseende underleverantör. 
Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av Köparen.
 
I det fall Leverantören avser att anlita underleverantör/-er för uppdraget, ska även underleverantören 
uppfylla ställda krav enligt 13 kap. LOU. Det är Leverantörens ansvar att kontrollera att detta 
uppfylls. 
Leverantören svarar för underleverantörers arbete såsom för sitt eget arbete.

5.1.3 Uppdragets omfattning
Leverantören åtar sig att för Köparen, tillhandahålla följande behov enligt upphandlingsdokumentet:
 
Avtalsområde:
Kompletteras vid avtalsskrivning
 
Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal 
och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Köparen har anledning att förvänta av ett 
välrenommerat företag i branschen.
 
Leverantören ska följa Köparens krav, instruktioner och föreskrifter om säkerhet som anges i 
samband med avrop enligt ramavtalet.
 
När tjänster som omfattas av ramavtalet har utvecklats ska Leverantören erbjuda de uppdaterade 
tjänsterna vid avrop. Uppdaterade tjänster ska minst uppfylla de krav som har ställts i 
ramavtalsupphandlingen. Förändringen av tjänsterna får inte leda till att ramavtalets övergripande 
karaktär ändras eller att omfattningen utvidgas väsentligt.

5.1.4 Begränsningar av avtalet
Placeringarna som omfattas av detta avtal utgör ett komplement till kommuners insatser i egen regi, 
som således inte berörs av avtalet. Avtalet omfattar endast bostäder belägna i Sverige.

5.1.5 Takvolym
Avtalets takvolym för hela avtalsperioden är:

Område A: 140 placeringar 
Område B: 100 placeringar 
Område C: 140 placeringar 
Område D: 80 placeringar 
Område E: 100 placeringar 
Område F: 60 placeringar 
Område G: 60 placeringar 
Område I: 60 placeringar 
Område J: 60 placeringar

När ramavtalets takvolym har uppnåtts upphör ramavtalet att gälla. Upphörandet påverkar inte 
giltigheten av avrop som gjorts dessförinnan. Köparen lämnar ingen garantier för volymer i 
ramavtalet.

5.1.6 Avtalstid
Avtalet beräknas gälla från och med 2022-04-01 till och med 2024-03-31, med möjlighet till 2 (två) 
förlängningar á ett (1) år.
 
Om Köparen önskar säga upp avtalet ska det ske skriftligt senast 3 månader före varje ny 
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förlängningsperiod i annat fall förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor med ett år i taget 
till och med beräknat 2026-03-31.

5.1.7 Placeringsavtal
När Köparen har beslutat om insats ska ett placeringsavtal upprättas och tillhandahållas av  
Köparen.

Placeringsavtal ska minst innehålla:

den placerades namn och eventuellt vårdnadshavare•
kontaktuppgifter verksamheten, leverantörens kontaktperson och till handläggaren•
beskrivning av placerande kommuns socialnämnd och verksamhetens ansvarsområden samt 
gemensamt ansvar

•

överenskommen tid för uppdraget•
ersättning för tjänsten per dygn/timme,•
uppsägningstid och uppsägningsgrunder enligt ramavtalet•

Placeringsavtal enligt ramavtalet ska tilldelas innan ramavtalets avtalsperiod upphör. Att ramavtalet 
upphört att gälla påverkar inte giltigheten av placeringsavtal som ingåtts under ramavtalets 
giltighetstid.

Placeringsavtal får inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen förlängas på viss tid om parterna skriftligen träffar överenskommelse 
härom.

Ett placeringsavtal får komplettera, men inte avvika från, ramavtalets villkor. 

5.1.8 Beslut att byta insats
Ett beslut om att flytta den enskilde till ett annat boende eller att byta plats för daglig verksamhet får 
endast fattas av socialnämnd.

5.1.9 Uppsägning av placeringsavtal
Tecknat placeringsavtal upphör att gälla utan uppsägning vid placeringsavtalets slut om inte parterna 
skriftligen överenskommer annat.

Placeringsavtal om insatsen kan sägas upp i förtid av både Köparen och Leverantören. Vid 
uppsägning i förtid från endera av parterna eller den enskilde upphör avtalet att gälla 2 månader 
efter uppsägning. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Om en uppsagd plats under uppsägningstiden kan tillsättas så tillgodogörs kvarvarande 
uppsägningstid i avtalet, det vill säga Leverantörens rätt att debitera den uppsagda platsen upphör.

Placeringsavtalet upphör utan uppsägningstid vid följande situationer:

Om insatsen avbryts eller att den enskilde skrivs ut av Leverantören utan godtagbar motivering 
till avbrytandet/utskrivningen.

•

Om Leverantören inte fullgör uppdraget eller placeringsavtalet genom att denne inte erbjuder 
den enskilde överenskommen insats.

•

Om Leverantören undanhållit information som påverkar grunden för biståndsbeslutet.•
Om Köparen bedömer att det föreligger allvarliga missförhållanden och/eller försummelse hos 
Leverantören och att det finns påtaglig risk för att insatsen kan komma att vara till skada för den 
enskilde (Lex Sarah).

•

Om leverantören på något sätt agerat på ett sätt som kränker den enskildes rättigheter, eller 
misstanke om att den enskilde kränks, får Köparen flytta en enskilde omedelbart och ingen 
ersättning utgår för det dygn den enskilde inte är på boendet.

•

Om Leverantörens tillstånd för att bedriva verksamheten dras in•
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I dessa fall upphör Köparens betalningsansvar på uppsägningsdagen. Leverantören ska i dessa fall 
ersätta Köparen för de kostnader som uppkommer i samband med avbrytandet motsvarande ett 
avdrag av 14 vårddygnsavgifter på sista fakturan.

Om den enskilde avlider utgår ersättning till Leverantören under en (1) månad från och med det 
datum den enskilde avled. Detta under förutsättning att platsen inte beläggs av annan person. Då 
utgår ingen ersättning för den avlidne personen.

Köparen kan i samråd med Leverantören avbryta insatsen om inte den motsvarar den enskildes 
behov. Parterna ska i sådana fall särskilt överenskomma om dag för betalningsansvarets 
upphörande.

5.1.10 Uppföljning och insyn
Leverantören ska ge Köparen tillträde till och insyn i sin eller en underleverantörs verksamhet i den 
utsträckning som krävs för att Köparen ska kunna kontrollera att leverantören lever upp till sina 
åtaganden. Leverantören ska utan dröjsmål och extra kostnad överlämna begärda 
uppgifter/dokument och ställa personal till förfogande för Köparens kontroll och uppföljning.

Köparen har möjlighet att, en gång per år, begära ett uppföljningsmöte. Vid identifierade brister har 
Köparen eller placerande kommun rätt att kalla till fler uppföljningsmöten.

Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med 30 dagar efter det att det sista 
placeringsavtalet som tecknats med stöd av ramavtalet har löpt ut.

5.1.11 Förändringar
Leverantören ska skyndsamt meddela Köparen - upphandling@eksjo.se - om planerade 
förändringar i verksamheten som har betydelse för instatsen.

En verksamhet inom socialtjänstens område måste kontinuerligt utvecklas. Detta innebär att det 
under ramavtalsperioden är möjligt för Leverantören att ändra sina uppgifter i avsnitt 4.

Eventuell verksamhetsförändring under avtalstiden ska föregås av information om förändring till 
Köparen - upphandling@eksjo.se - för godkännande utifrån gällande ramavtal.

5.1.12 Tillsyn
Leverantören ska löpande rapportera:

Tillsyn genomförda av IVO.•
Handlingsplan för åtgärdspunkter om det finns sådana i tillsynsrapporten.•
Tillsynsbeslut om myndigheten har fattat beslut gällande vidtagna åtgärder.•

Avrop från ramavtalet får ske först när Leverantören har åtgärdat anmärkningarna från IVO. 
Godkänd åtgärd skickas till upphandling@eksjo.se.

5.1.13 Statistik
Leverantören ska på begäran kunna redovisa statistik avseende antalet dygn och antal placeringar 
per kommun och år inom respektive kategori. Statistiken får begäras årligen och avse det närmast 
föregående kalenderåret. Statistiken ska levereras kostnadsfritt i Excel-format.

Antal placeringar totalt per Köpare och tjänst•
Antal köpta dygn per Köpare och tjänst•
Försäljningsvolym i SEK per Köpare och tjänst•
Antal personer i daglig verksamhet per Köpare•
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5.1.14 Publicering av avtalsdokument
Leverantörens avtal, bilagor, kontaktuppgifter, priser m.m. kommer publiceras i upphandlande 
myndigheters avtalsdatabaser på respektive intranätet.

5.2 Ekonomiska villkor

5.2.1 Pris
Enligt anbud. 
 
Ytterligare kostnader utöver vad som uttryckligen framgår av ramavtalet eller 
upphandlingsdokumentet får inte tillkomma.

5.2.2 Korrigering av dygnspriset
I de fall kost och måltider ingår i dygnskostnaden och om den enskilde vistas på annan plats än i 
verksamheten ska kostnader för kost dras av från dygnspriset.

Om den enskilde inte nyttjar sin plats i boendet eller i den Dagliga Verksamheten utgår 75 % av 
överenskommen ersättning för de första 14 dygnen. För de dygn som överstiger 14 dygn utgår halv 
grundersättning till Leverantören, så länge platsen bedöms behöva kvarstå. Bedömningen görs av 
Köparen.
 
Om Leverantören anser att den enskildes behov är av så omfattande karaktär kan Leverantören vid 
uppföljning med Köpare föra dialog om ett förhöjt dygnspris. Den enskildes behov och det förhöjda 
dygnspriset ska tydligt specificeras.

5.2.3 Prisjustering
Offererade priser ska vara fasta till och med 2024-03-31. Därefter kan priset räknas upp en gång per 
år med 2%. Det åligger Leverantören att kontrollera och fakturera nytt uppräknat pris.
 
Nytt pris gäller från och med 2024-04-01 samt 2025-05-01.
 
Priserna är fasta under hela placeringsavtalets giltighetstid. Anpassning till genomförd prisjustering 
görs i samband med förlängning av placeringsavtalet eller då nytt placeringsavtal tecknas.
 
Ingen retroaktiv prisjustering accepteras.

5.2.4 Fakturering
På fakturan ska giltig fakturareferens anges.

I de fall måltider ingår i dygnsavgiften ska dessa specificeras på fakturan.

Eftersom det kan föreligga sekretess ska leverantören kunna skicka faktura både per post och som 
PDF. Anvisningar för fakturering anges i Placeringsavtalet inför en placering.

För fakturering av elektroniska fakturor hänvisas till varje kommuns hemsida för mer information.

Leverantören äger inte rätt att sälja fordran vidare till tredje man så som exempelvis 
faktureringsbolag eller inkassoföretag.

5.2.5 Betalningsvillkor
Betalning sker i SEK, 30 dagar efter fakturadatum.  
Fakturan ska vara befriad från order-, expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.
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5.3 Övriga villkor

5.3.1 Ansvar för regelefterlevnad, fullgörande och tillstånd
Leverantören ska aktivt skaffa sig kännedom om och följa de lagar, förordningar, myndighetskrav, 
regler, normer, standarder och föreskrifter som vid var tid gäller för leverantörens verksamhet.

Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal 
åsidosätts. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som Leverantören anlitar för att 
fullgöra avtalet.

Leverantören har ett fullständigt och odelat ansvar för att fullgöra alla åtaganden och förpliktelser 
under ramavtalet och under enskilda placeringsavtal. Leverantören ska se till att på bästa sätt ta 
tillvara Köparens intressen.

Leverantören ska på egen bekostnad ha alla tillstånd m.m. som krävs för att leverantören ska kunna 
fullgöra sina åtaganden enligt ramavtalet och enskilda placeringskontrakt.

Brister Leverantören i fullgörandet av ovan äger Köparen rätt att häva avtalet.

5.3.2 Ägande och nyttjanderätt
Leverantören får inte publicera eller på annat sätt nyttja data eller arbetsresultat. 
I det fall det skulle förekomma rådata så ska det överlämnas utan extra kostnad till Köparen 
eller kommande leverantör.

5.3.3 Arbetsrättsliga villkor
Leverantören ska för de anställda som tillhandahåller 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.

•

Köparen äger rätt att följa upp att Leverantören fullföljer sina åtaganden. Det kan antingen ske:

genom en rapportering med en försäkran och redovisning om hur villkoren efterlevs•
genom en revision där Leverantören ska möjliggöra för Köparen att själv eller genom ombud 
utföra revisioner hos Leverantören för att säkerställa att villkoren upplevs. Leverantören ska 
tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att villkoren 
efterlevs, till exempel tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal för 
berörda arbetstagare.

•

Vid Leverantören inte medverka till uppföljningen eller om det föreligger brister ska rättelse ske inom 
den tid som bestämts av Köparen. Vid bristande efterlevnad av villkoren ska Leverantören avhjälpa 
detta enligt 5.3.10.

Köparen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Leverantören inte vidtar rättelse 
inom angiven tid eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan. Köparen har också rätt att 
säga upp avtalet med omedelbar verkan vid allvarliga brister i villkorens efterlevnad.

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.
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5.3.4 Försäkring
1. ANSVAR FÖR SKADA

Leverantören ansvarar för samtliga person- och sakskador som Leverantören, eller annan för vilken 
Leverantören ansvarar, orsakar genom vårdslöshet. Om Köparen gentemot tredje man görs ansvarig 
för sådan skada, ska Leverantören hålla Köparen skadeslös.

Om Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en skada, ansvarar 
Leverantören oavsett föregående stycke för den uppkomna skadan.

Leverantörens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 10 Mkr per skada och år.

2. FÖRSÄKRING

Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig 
ansvarsförsäkring som täcker Leverantörens skadeståndsrättsliga ansvar enligt punkt 1 ovan.

Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till Köparen senast två veckor 
före uppdragets påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till Köparen 
senast en vecka före det att försäkringen går ut.

Om Leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Köparen rätt att häva avtalet.

3. GROV VÅRDSLÖSHET OCH UPPSÅT M.M.

I punkt 1 angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om Leverantören har orsakat skadan genom grov 
vårdslöshet eller uppsåt.

5.3.5 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i 
något avseende gäller de, om inte annat uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande 
ordning.
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal med bilagor
3. Upphandlingsdokumentet inkl. bilagor och eventuella kompletteringar
4. Leverantörens anbud inkl. bilagor och eventuella kompletteringar

5.3.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom skriftlig handling undertecknad/signerad 
digitalt av båda parter.

5.3.7 Ändrings och optionsklausul
Leverantören har rätt att inom det anbudsområde som ramavtalet gäller under hela 
ramavtalsperioden;

ändra uppgifter i Urvalsdatabasen.•

5.3.8 Hantering av personuppgifter
Avlämnade personuppgifter (namn, adress, CV och andra uppgifter i anbudet som är direkt eller 
indirekt hänförliga till någon fysisk person) utgör personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om 
hantering av personuppgifter. Köparen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana 
personuppgifter. Köparen kommer enbart att behandla uppgivna personuppgifter för att kunna pröva, 
administrera och arkivera anbud samt förvalta ramavtalet. Personuppgifterna kommer att behandlas 
av Köparen och eventuellt anlitade underleverantörer som Köparen anlitar.

21/220 Bostad med särskild service och korttidsvistelse 
för vuxna, barn/unga LSS och SoL, daglig verks...

Publicerad 2022-01-20 13:07

Sida 7/10



Leverantören informerar sina anställda och eventuella underleverantörer om att deras 
personuppgifter kommer att behandlas i anbudshandlingar vid upphandling.

Arkivering och gallring av personuppgifter kommer att genomföras i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, bland annat LOU, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Arkivlag (1990:782).

Mer information finns på Eksjö kommuns hemsida ”Behandling av personuppgifter”. Om frågor skulle 
uppkomma rörande Köparens behandling av personuppgifter kontakta Köparens dataskyddsombud 
via Höglandsförbundet: Tel. 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se.

5.3.9 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning i reklam eller marknadsföring till detta avtal får ej göras utan Köparens skriftliga 
medgivande.

5.3.10 Avhjälpande vid avtalsbrott
Leverantören begår avtalsbrott om den bryter mot villkoren i ramavtalet eller placeringsavtal som 
ingåtts med stöd av ramavtalet. Köparen får i sådana fall kräva att leverantören avhjälper 
avtalsbrottet.

Avtalsbrott ska avhjälpas:

skyndsamt efter det att Leverantören insåg eller borde ha insett avtalsbrottet, eller•
inom den tid som Köparen meddelar.•

Köparen får kräva att Leverantören tar fram en tids- och åtgärdsplan som den ska följa för att 
avhjälpa avtalsbrottet. Köparen ska godkänna åtgärdsplanen skriftligen.

5.3.11 Undantag för avrop
Under den tid avtalsbrott utreds, och under den tid Leverantören i förekommande fall avhjälper 
avtalsbrott, får Köparen undanta Leverantören från att delta i avrop från ramavtalet.

Köparen får även undanta Leverantören från att delta i avrop från ramavtalet om:

Det framkommer en omständighet som hade kunnat vara en grund för att utesluta Leverantören 
vid upphandlingstillfället.

•

Leverantören inte åtgärdar brister anmärkta från IVO•
Leverantören fått indraget tillstånd från IVO•

5.3.12 Hävning och skadestånd
Köparen äger rätt att häva avtalet, helt eller delvis, med en uppsägningstid på 30 dagar om 
Leverantören inte utför sina åtaganden trots anmaning därom och kontraktsbrottet är av väsentlig 
betydelse eller sker i flera kontrakt och avtalsbrottet inte har:

avhjälpts skyndsamt•
avhjälpts inom den tid som Köparen meddelat, alternativt•
avhjälpts enligt den tids- och åtgärdsplan som Köparen skriftligen har godkänt•

Köparen äger rätt att häva avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan om:

Leverantören inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.•
Leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende 
yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.

•

Leverantören försätts i konkurs eller befinnes vara på sådant obestånd att denne inte kan 
förväntas fullgöra sina åtaganden.

•

Leverantören saknar nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten eller saknar tillstånd från •
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IVO i de fall verksamheten är tillståndspliktig.
Åsidosätter fullgörande av avtal enligt 5.3.1 och 5.3.3•
Brister i ansvar och försäkringar enligt 5.3.4.•
Om leverantören vid minst två tillfällen konstaterats medvetet överdebiterat Köparen ett utfört 
uppdrag.

•

Köparen äger även rätt att häva avtalet om:

verksamheten läggs ner•

Hävning av avtalet ska ske skriftligen.

Om Köparen har rätt att häva ramavtalet ska Leverantören, utöver eventuellt vite, betala för den 
skada som Leverantören har orsakat Köparen.

5.3.13 Vite

Leverantören får inte avbryta insatsen i strid med bestämmelserna i 3 kap 14 eller 15 §§ 
socialtjänstförordningen eller flytta den enskilde till annan leverantör/boende/verksamhet utan 
kommunens godkännande. I händelse av att detta sker utgår ett vite på 120 000 kronor.

•

Brott mot övriga överenskommelser i detta avtal resulterar i vite om 5 000 kronor per 
överträdelse.

•

5.3.14 Avslutande av ramavtal
Köparen äger rätt att enligt LOU 17 kap. 17 § avsluta ramavtalet/placeringsavtalet om  
- det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt LOU 17 kap. 9-14 §§  
- någon av de obligatoriska uteslutningsgrunderna enligt LOU 13 kap. 1-2 §§ förelåg vid tilldelning 
- Europeiska unionens domstol (EUD) anser att ramavtalet/placeringsavtalet inte är förenligt med 
upphandlingsdirektivet.

5.3.15 Force majeure
Part befrias från sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar 
händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande 
arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning.   
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.
   
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning 
av denna bestämmelse. Det åligger parterna att så långt som möjligt minimera skadorna.

5.3.16 Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan Köpare och Leverantören ska om parterna inte kommit 
överens om annat, avgöras i svensk domstol vid Köparens hemort med tillämpning av svensk rätt.

5.3.17 Överlåtelse av avtal
Ingen av parterna får vare sig helt eller delvis överlåta detta avtal till annan juridisk person utan den 
andra partens skriftliga medgivande.

5.3.18 Avtalets ikraftträdande
Detta avtal ska anses slutet vid den tidpunkt som inträffar när det undertecknats/signerats digitalt av 
behöriga företrädare för båda parter.

5.3.19 Avtalsbilagor
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Följande bilagor kommer att ingå i det slutgiltiga avtalet:
- Kravspecifikation/er
- Underleverantör/e
- Arbetsrättsliga villkor
 
Sammanställningen med bilagor uppdateras i samband med avtalstecknandet.

5.4 Acceptans av Kommersiella villkor

Uppfyller och accepterar anbudsgivaren samtliga kommersiella villkor?
Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

5.5 Behörighet att teckna avtal
Ange i nedanstående fritextfält vem som har behörighet att för Leverantörens räkning 
underteckna/signera avtalet, om det blir anbudsgivaren som tilldelas avtalet i denna upphandling.

Ange även om personen har tillgång till BankID (svenskt), då Upphandlande myndighet har för avsikt 
att signera avtalet digitalt.

a. Ange namn, titel, e-postadress
Fritext

Generell del

b. Kommer avtalstecknaren kunna signera digitalt med BankID 
(svenskt)?
Ja/Nej

 Leverantö rskommentar tillå ten

Generell del
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