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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. Avtalsvillkor
2.1 Parter och kontaktpersoner
Mellan Folkhälsomyndigheten, med organisationsnummer 202100-6545, nedan kallad Beställaren,
och Företaget, med organisationsnummer xxxxxx-xxxx har följande avtal slutits.
Kontaktperson hos Beställaren:
Namn:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson hos Leverantören för avtalet:
Namn:
Telefon:
E-post:
Eventuell Kontaktperson hos Leverantören för uppdraget:
Namn:
Telefon:
E-post:
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a. Leverantörens kontaktvägar.
I de fall det är olika kontaktvägar för frågor som rör uppdraget mot frågor som rör
avtalet ska detta tydligt framgå.
Fritext
Leverantörskommentar tillåten

b. Mejladress till avtalets undertecknare (för elektronisk signering)
Fritext
Leverantörskommentar tillåten

2.2 Bakgrund
Detta avropsavtal avser avrop som genomförts med förnyad konkurrensutsättning från Beställarens
ramavtal för IT-konsulttjänster med ärendenummer 02378-2020-2.3.1, ramavtalsområde 3:
Leveransledning.
Ramavtalsvillkoren ska alltid gälla om inte annat överenskommits i detta avropsavtal.

2.3 Avropsperiod
Avtalsperiod är från 1 november 2021 till och med 1 november 2021 med möjlighet
för Folkhälsomyndigheten att förlänga avtalet med upp till 12 månader vid ett eller flera tillfällen.
Avtalet kan vara giltigt som längst t.o.m. 1 november 2023.
Eventuell förlängning ska ske skriftligen och meddelas Leverantören senast en (1) månad före
avtalsperiodens slut.
Om avtalet inte förlängs upphör det att gälla utan föregående uppsägning.

2.4 Beskrivning av uppdraget
Folkhälsomyndigheten avropar en uppdragsledare med gedigen erfarenhet av komplexa införanden
av utrustning och plattformar. Uppdraget spänner över kravinsamling, ledning av installationsarbete
och utlokaliseringen av utrustning, ansvar för utbildning av externa mottagare av utrustning, upprätta
ramverk och rutiner för drift och support av utrustning samt säkerställa mottagande av genomförda
dataanalyser till myndigheten.
Uppdragsledaren ska också utifrån insamlade behov, framtagna krav och egen erfarenhet, kunskap
och analys bistå i framtagande av komplett upphandlings/avropsunderlag för utrustning samt
avtalsunderlag till de olika mottagarna.
Uppdraget har flera beröringspunkter med andra kritiska it-projekt. Uppdraget kräver därför förmåga
att självständigt navigera inom myndighetens organisation likväl som att samverka med mottagande
organisationer.
Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra seniora uppdrag inom området.

2.5 Utsedd konsult
För uppdraget har Leverantören utsett XX.

2.6 Ersättning
Ersättning utgår i form av nedan angivna timarvode för nedlagd tid i uppdraget.

Sida 2/3

04026-2021 Erfaren uppdragsledare för införande av
utrustning och plattform för dataanalys

Publicerad 2021-10-08 15:42

Timarvode: XXX SEK (exklusive mervärdesskatt)
Samtliga kostnader förenade med uppdraget ingår.

2.6.1 Övriga ersättningar
Ersättningar såsom övertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och extra ersättning för
arbete under obekväm arbetstid utgår endast under förutsättning att Parterna överenskommit om
detta.
Leverantören har rätt att fakturera 150 % av timpriset för enkel övertid och 200 % av timpriset för
kvalificerad övertid. Med kvalificerad övertid avses arbete som utförs på vardagar mellan kl. 22.00
och kl. 06.00 kl. samt mellan kl. 19.00 på fredag och kl. 07.00 på måndag. Med enkel övertid avses
arbete som utförs utanför normal arbetstid men inte inom tid som avser kvalificerad övertid. Normal
arbetstid är vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 17.00.

2.7 Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering får ske månadsvis i efterskott.
Faktura betalas senast inom 30 dagar under förutsättning att den är godkänd. Dröjsmålsränta får
debiteras högst enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständigt eller felaktigt
adresserade fakturor.
Fakturan ska ange vilket avtal (ärendenummer), referens XXXXXX, samt vilken period som avses.
Faktureringsavgift eller andra tilläggsavgifter får inte debiteras.
Fakturor ska skickas elektroniskt:
VAN: Opus Capita
GLN: 2021006545 alt 7350085050005
Peppol ID: 0007:2021006545
Det finns också möjlighet att använda fakturaportalen.se
På den elektroniska fakturan ska följande adress anges:
Folkhälsomyndigheten
FE774
838 74 Frösön

2.8 Undertecknande av avtal
Avtalet har undertecknats elektroniskt av bägge parter.
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