Samarbetsavtal
1. Syfte
Överenskommelse mellan R2M Group AB, 556531-7129
och xxx, xxxxxx-xxxx, (underleverantören), nedan kallat
Parterna, om leveranssamarbete inom ramen för xxx
ramavtal ”xxx” inom ramavtalsområde ”xxx”.

2. Gällande avtal
För detta avtal gäller följande avtal:
•

Ramavtalsvillkor för xxx ramavtal ”xxx xx.x-xxx-xx”
(ramavtalet).

5. Samarbete och konkurrens
Parterna är medvetna om att även andra parter kan
komma att delta i samarbetet som underleverantörer.

6. Ansvarsbegränsning under detta samarbetsavtal
Skadeståndsansvar gentemot slutkund regleras i
Ramavtalet. Underleverantören ansvarar fullt ut för det
skadestånd R2M är skyldig att utge till slutkunden som är
hänförliga till vad underleverantören levererar under
respektive Uppdragsavtal under Ramavtalet.

3. Omfattning

7. Kontaktpersoner

Detta avtal (Samarbetsavtalet) beskriver
underleverantörens förhållande till R2M inom ramavtalet.

R2M Group AB:

Samarbetsavtalet reglerar samarbetet under ramavtalets
löptid.
I och med undertecknande av detta avtal förbinder sig
underleverantören att leverera underkonsulter och/eller
tjänster med de villkor som stadgas i detta
samarbetsavtal och enligt ramavtalsvillkoren under
Ramavtalstiden.
Vid uppdrag och leveranser utförda av underleverantören,
där detta samarbetsavtal är gällande, har
underleverantören samma ansvar och förpliktelser mot
R2M som R2M har mot slutkunden.
Underleverantören förbinder sig också till att:
•
•

•

inte bryta mot av sina åtaganden som är av väsentlig
betydelse utförande av några för R2M.
i händelse av att underleverantören inte längre
uppfyller kraven i 10 kap §2 LOU att inte vara i
omständigheter som får medföra uteslutning av
leverantör, t ex om leverantören är i konkurs eller
likvidation, gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen, inte betalat in
socialförsäkringsavgifter eller skatt, omedelbart
meddela R2M om detta.
Internt följa de rutiner för kvalitetssäkring av
leveranser som R2M beskriver i anbudssvaret, och att
under hela Samarbetsavtalets livstid tillåta R2M att
följa upp underleverantörens egen interna
kvalitetssäkring av de uppdrag som avropats inom
ramarna för ramavtalet.

Namn:
Telefon:
E-post:

Kasem Ayache
+46 73 370 95 42
kasem.ayache@r2m.se

Underleverantören:
Namn:
Telefon:
E-post:

xxx xxx
+46 xx xxx xx xx
xxxxxx

8. Avtalets giltighet
Detta samarbetsavtal är giltigt undertecknande fram till
dess att ramavtalsperioden, inklusive eventuella
förlängningsperioder löpt ut eller tills underliggande
avropsavtal har löpt ut eller till det att ramavtalet sagts
upp. Parterna äger även rätten att säga upp detta avtal
med en ömsesidig uppsägningsperiod om tre (3) månader
så länge inga underliggande avropsavtal är aktiva.

9. Undertecknande av avtalet
R2M Group AB

Ort och datum

Signatur

Underleverantören

4. Förhandlingar med slutkund
R2M svarar för alla förhandlingar med slutkund.
Alla förfrågningar inom ramavtalet skickas skyndsammast
vidare till underleverantören, och urvalsprocessen för vilka
konsulter som ska offereras är öppen mellan parterna.

Ort och datum

Signatur
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