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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

3. Kommersiella villkor

3.1 Kommersiella villkor  

Avropsavtal från Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster, systemutveckling med
diarienummer 23.5-7941-18 med nedanstående tillägg

3.1.1 Omfattning   

Avtalet avser att ta fram en app om markvård. Uppdraget avser genomförande från upphandling av
apputvecklare till färdig produkt efter testning hos brukare.

Omfattning och villkor framgår av avropsavtalet med tillhörande bilagor.

3.1.2 Tolkningsföreträde   

Om det i nedanstående handlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande tolkningsordning:                  

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avropsavtalet.
2. Avropsavtalet med bilagor.
3. Eventuella kompletteringar av avropsförfrågan.
4. Avropssvar med bilagor.
5. Eventuellt tillåtna kompletteringar av avropssvar.

      6. Avropssvar med bilagor.
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3.1.3 Kontaktperson - Jordbruksverket  

- Anne-Marie Pedersen
- Telefon 036-158434
- e-post anne-marie.pedersen@jordbruksverket.se
 
Vid byte av kontaktperson under avtalstiden ska leverantören informeras om detta.

3.1.4 Kontaktperson - Leverantören   

Ange kontaktperson, under avtalstiden, med namn, e-postadress och telefonnummer.

Vid byte av kontaktperson under avtalstiden ska Jordbruksverket informeras om detta.

Ange kontaktperson, under avtalstiden, med namn, e-postadress och
telefonnummer.

Fritext

Generell del  

3.1.5 Personuppgiftsbiträdesavtal
Systemet kan komma att innehålla personuppgifter och leverantören behöver därför agera som vårt
personuppgiftsbiträde. 

Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att tecknas i samband med avropsavtalets tecknade.

3.1.6 Källkoder
Gällande för ramavtalets särskilda villkor för öppen källkod gäller 7.4 (b).

3.1.7 Digital tillgänglighet
När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna
bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.

De tekniska specifikationerna kommer att framgå av föreskrifter som beslutats av Myndigheten för
digital förvaltning under våren 2019. I avvaktan på att föreskriften kommer rekommenderar Myndigheten
för digital förvaltning (förkortas DIGG) att standarden WCAG 2.1 AA följs.

3.1.8 Möten
Möten sker huvudsakligen digitalt. Leverantören ska utan extra kostnad medverka i två fysiska möten i
Uppsala. Ytterligare möte Kommunikationsspråket i projektet ska vara svenska.

3.1.9 Fakturering   

Leverantören ska skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) via Peppolnätverket till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets Peppol-ID: 0088:7350041890003
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För att få en effektiv och smidig hantering av leverantörsfakturor har Jordbruksverket/
Distriktsveterinärerna krav på att samtliga fakturor ska innehålla nedanstående uppgifter.

Beställarreferensnummer (enhets-/mottagningsnummer) skrivs in i beställarreferensfältet. Detta
består av enbart siffror utan några mellanslag, punkter etc. Leverantören blir informerad om vilken
beställarreferens som ska användas.
Jordbruksverkets inköpsordernummer, men enbart om fakturan avser ett elektroniskt inköp (e-
handel). Våra inköpsordernummer består av sex siffror och börjar med en fyra (till exempel
401760).
Fullständigt namn och adress på leverantören samt kontaktinformation.
Leverantörens organisationsnummer.
Uppgift om F-skatt.
Bankgironummer/plusgironummer.
Fakturanummer.
Fakturadatum.
Jordbruksverkets diarienummer/avtalsnummer.
Beställarens namn.
Specifikation av köpta varor/tjänster (fakturaspecifikation).
Mervärdesskattebelopp och procentsats.
Netto- och bruttobelopp.
Vid fakturering av tilläggstjänster ska identiteten på berörd utrustning specificeras.

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturering ska
hänvisning till debetfakturan ingå.

När avtalet börjar gälla ska leverantören uppfylla kravet på e-faktura enligt ovan specifikation.

Vid eventuella frågor om fakturering kontakta ekonomienheten@jordbruksverket.se.

3.1.10 Betalningsplan
Betalning för appen kommer att ske vid effektiv leverans. Betalning under förvaltningsperioden kommer
att ske löpande.

3.1.11 Priser
Uppgiften hämtas från upphandlingen.

3.2 Tvist
Tvist om avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I andra hand enligt svensk
rätt av allmän domstol i Jönköping. Avtalet fortsätter att gälla under tvisten.

3.3 Accept av kommersiella villkor
Angivna kommersiella villkor är obligatoriska.

Accepteras samtliga kommersiella villkor?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  
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