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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 är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Avtal

2.1 Avtalsparter
Mellan Sjöfartsverket, med organisationsnummer 202100-0654 (härefter ”Köpare”) 
ochLeverantörens namn med organisationsnummer Leverantörens organisationsnummer (härefter 
"Leverantör") och gemensamt benämnda ”Parterna” har följande upphandlingskontrakt härefter 
”Kontraktet” träffats.

Kontraktet reglerar avrop från Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster med diarienr. 23.3-5559-
17 (Ramavtalet).

Vad gäller förklaringar av begrepp hänvisas till avsnitt Definitioner i Ramavtalets Allmänna villkor.

2.2 Kontraktets handlingar och deras inbördes ordning
Kontraktet består av nedan listade handlingar. Handlingarna kompletterar varandra om inte 
omständigheterna föranleder annat. Om handlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra 
ska 
handlingarna gälla i nedan angivna ordning om inte omständigheterna föranleder annat.

1. Skriftliga ändringar och kompletteringar till Kontraktet med bilagor 
2. Kontraktet med bilagor 
3. Skriftliga ändringar och kompletteringar till Avropsförfrågan med bilagor 
4. Avropsförfrågan med bilagor 
5. Tillåtna kompletteringar av Avropssvar med bilagor 
6. Avropssvar med bilagor

Innehåller Ramavtalsleverantörens Avropssvar uppgifter som inte efterfrågas blir dessa endast 
giltiga om en skriftlig överenskommelse tecknas som uttryckligen anger detta. Ramavtalets Allmänna 
villkor är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad som 
har ingått Kontrakt efter Avrop oberoende av om detta anges i Avropsförfrågan eller inte. 
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Ramavtalets Allmänna villkor biläggs Kontraktet. En hänvisning till Ramavtalsleverantörens egna 
allmänna villkor eller motsvarande är inte giltig.

2.3 Kontraktets ikraftträdande och löptid
Kontraktet gäller i ett (1) år från och med undertecknande av båda parter. Sjöfartsverket har därefter 
möjlighet att förlänga kontraktet med (1) x (6) månader. Eventuell förlängning ska meddelas senast 
en (1) månad innan avtalet upphör. Totalt kan den maximala avtalstiden bli ett och ett halvt (1,5) år. 

Kontraktet upphör med omedelbar verkan om lagakraftvunnen dom förklarar Ramavtalet eller 
Kontraktet ogiltigt. Inga skadeståndsanspråk med anledning av sådant upphörande kan riktas 
mot Avropsberättigad, såvida inte annat följer av lag.

Parts rätt till uppsägning av Kontraktet i övriga fall anges i avsnitt Uppsägningstid och 
Uppsägningsform och betalning i Ramavtalets Allmänna villkor.

Giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets löptid påverkas inte av att Ramavtalet 
upphört att gälla. Kontrakt som ingåtts efter det att Ramavtalet har upphört att gälla, är giltigt under 
förutsättning att tilldelning av Kontrakt har meddelats under Ramavtalets löptid.

2.4 Kontaktuppgifter
Parterna har gemensamt ansvar för att hålla varandra underrättade om vem som är kontaktperson 
eller dennes ersättare. Eventuella förändringar beträffande Kontrakets kontaktpersoner ska ske 
skriftligen.

Avtalets kontaktpersoner och kontaktuppgifter framgår nedan:

Ange kontaktuppgifter för ansvarig kontaktperson/er för avtalet i vidstående 
fritextfält.
Fritext

2.5 Konsult som används för uppdraget
Den konsult som ska utföra uppdraget är (fylls i vid avtalstecknande)

2.6 Ersättning och betalningsplan

2.6.1 Avtalade priser

Pris per timme: (anges vid avtalstecknande)

Ersättning ska utgå som löpande räkning.

Avtalade priser avser pris exklusive mervärdesskatt och är angivna i svenska kronor (SEK). Vidare 
inkluderas samtliga kostnader för Tjänstens utförande, inklusive förbrukningsvaror, utrustning och 
annat material som tillhandahålls av Ramavtalsleverantören.

Ramavtalsleverantören har dock rätt till ersättning för rese- och logikostnader efter särskild 
skriftlig överenskommelse.

Priserna i Kontraktet är fasta under hela Kontraktstiden.

2.6.2 Ersättning

Löpande räkning
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Utförs Uppdraget på löpande räkning utgår timarvode för tidsåtgången för Uppdragets utförande. 
Om Avropsberättigad begär det ska Ramavtalsleverantören innan Uppdraget påbörjas lämna en 
skriftlig redogörelse om uppskattad tidsåtgång samt uppskattat totalpris för Uppdragets utförande. 
När uppskattad tidsåtgång överskrids ska Avropsberättigad kontaktas för godkännande, annars 
utgår betalning endast för den uppskattade tidsåtgången.

2.6.3 Betalningsvillkor och fakturering

Köparen betalar endast mot faktura från Leverantören och mot åberopad F-skatt. Leverantören ska 
fakturera Köparen månatligen i efterskott i enlighet med Köparens beställning.

Korrekt faktura betalas inom 30 dagar netto från mottagandet under förutsättning att Köparen 
godkänt leveransen samt ej underrättat Leverantören om upptäckta brister. Leverantören får överlåta 
sin fordran på Köparen till factoringföretag i det fall detta skriftligen meddelats Sjöfartsverket. 
Slutfaktura ska vara Köparen tillhanda senast tre månader efter leveransen har slutförts. Senare 
framställt krav medför inte rätt till ersättning.

Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta utgår dock inte för fakturor 
som enligt lag eller detta Avtal är ofullständiga. Betalning av faktura innebär inte att Köparen avstått 
från att göra gällande dröjsmål eller fel

Fakturering och betalning ska ske i svenska kronor (SEK)

Korrekt faktura ska innehålla uppgift om:

Vad fakturan avser•
Avtalets referensnummer•
Beställarens referens: MAGCAR02•
Momsregistreringsnummer•
Förekomst av F-skattesedel•

Samlingsfakturor accepteras inte. Expeditions,- fakturerings- eller påminnelseavgift får inte 
faktureras. Krav på förskottsbetalning får inte ställas.

Fakturering ska ske elektroniskt.

Operatör: InExchange  
Sjöfartsverkets GLN: 7350010940005 
PEPPOL ID: 0007:2021000654

Saknas lösning för e-fakturering kan Leverantören kostnadsfritt skicka 100 fakturor om året manuellt 
till Sjöfartsverket via InExchange Web https://www.inexchange.se/inexchange-web/.

Observera att ovanstående uppgifter kan komma att ändras under avtalstiden. Aktuell information 
om e-faktura hos Köparen finns att läsa på http://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kontakta-
oss/.

PDF-faktura är inte att anse som elektronisk faktura.

Faktura som utfärdats i strid med ovanstående kommer inte att betalas. Köparen kommer att begära 
en kreditfaktura och invänta korrekt faktura innan betalning kan ske.

2.7 Säkerhetsskyddsavtal
Avtalet blir bindande mellan Parterna när det signerats av Leverantören och Köparen, förutsatt att 
Leverantören samt eventuella underleverantörer har undertecknat Säkerhetsskyddsavtal nivå två (2).

2.7.1 Säkerhetsskydd Leverantör
En förutsättning för Avtalets giltighet är att säkerhetsskyddsavtal har tecknats mellan Parterna samt 
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att en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll har genomförts på berörd personal.

Detta avtal är kompletterat med Säkerhetsskyddsavtal nivå två (2), se bilaga 2. Utkast - 
Säkerhetsskyddsavtal nivå två (2).

2.8 Tidsperiod för konfidentiell information
Sekretess för Avropsberättigads konfidentiella information gäller under kontraktstiden samt under 
fem år efter Kontraktets upphörande.

2.9 Ramavtalsleverantörens rätt till överlåtelse
Ramavtalsleverantören inte heller rätt att utan Avropsberättigads skriftliga godkännande i förväg, helt 
eller delvis, pantsätta rättigheter (inklusive fordringar) eller skyldigheter enligt Kontraktet till annan 
juridisk eller fysisk person.

2.10 Sociala och etiska krav
Leverantören ska under hela avtalstiden följa Köparens sociala och etiska krav som framgå av bilaga 
1. Sociala och etiska krav.

Leverantören ska tillse att anlitade underleverantörer uppfyller det som stadgas under denna 
paragraf.

2.11 Accepteras samtliga avtalsvillkor?

Accepteras samtliga avtalsvillkor?
Ja/Nej. Ja krävs
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