Avropsavtal
20XX-XX-XX

Avtalsnamn Avropsavtal
Ref. nr.

Af-2021/xx

Startdatum

202X-XX-XX

Slutdatum

202X-XX-XX

Förlängning X st förlängningar
à X år/månader

Avtalsparter
Köpare

Säljare

Adress

Adress

Kontaktperson
XXXX 010-000000 (tel)

Kontaktperson

Arbetsförmedlingen
2021002114

X AB
Org.nr

11399
STOCKHOLM
Sverige

Adressgatan
11111
Stockholm

XXXX 070-000000 (tel)
afafsson@XX.com

X@arbetsformedlingen.se

Avropsavtal [konsultens namn]
Avropsavtal avseende konsultstöd
Konsult:

XX

Roll:

X

Kompetensområde:

X

Kompetensnivå:

X

Uppdragsperiod:

202X-XX-XX – 202X-XX-XX

Avtalet kan som längst förlängas till:

202X-XX-XX

Ersättningskonsult:

Nej/Ja

Ersättare för:

X/-

Sida 1/5

Mall avropsavtal Programvaror och tjänster SU

Stationeringsort/er:

Af-2019/xx

Stockholm

Inledning
Detta avtal har tecknats genom avrop med förnyad konkurrensutsättning med användande av
Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster Systemutveckling 23.3-5559-17 (nedan
Ramavtalet).

§1 Kontraktshandlingar
Avtalet består av följande handlingar:
1. Tillägg till eller justeringar av avtalet eller dess bilagor
2. Detta avtal/kontrakt samt bilaga Allmänna villkor - Personuppgiftsbiträdesavtal (GDPR) (i
förekommande fall)
3. Arbetsförmedlingens avropsförfrågan inklusive eventuella bilagor, kompletteringar samt frågor
och svar
4. Kammarkollegiets ramavtal, dnr: 23.3-5559-17, med däri angivna kontraktshandlingar
5. Leverantörens lämnade anbud, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar
Om det förekommer motstridiga uppgifter i detta avtal med bilagor, skall de tolkas i ovan angiven
ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

§2 Avtalsperiod och optioner
Detta avtal avser den period som anges i sidhuvudet på avtalets första sida. Avtalet kan dock som
längst förlängas till 20XX-XX-XX.
För att utnyttja den första optionen ska Köparen göra beställning via e-post.

§3 Avtalets giltighet & ändringar under avtalstiden
Detta avtal är giltigt under förutsättning att konsulten är anställd av Säljaren eller av underleverantör
som är godkänd enligt Ramavtalet. Säljaren har uppgivit att konsulten är:
Anställd av Säljaren: Ja/Nej
Anställd av godkänd underleverantör: X AB, Org.nr
Förändringar i konsultens anställningsförhållande ska omgående meddelas Köparen och kan komma
att påverka detta avtals giltighet.
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Alla ändringar av eller tillägg till avtalet ska vara skriftliga och på förhand godkända av behörig
person för båda avtalsparter. För Köparens del kan ändringar endast godkännas av
Upphandlingsavdelningen. Säljaren åtar sig att inte initiera eller acceptera ändringar eller tillägg till
avtalet från någon annan än Inköpsavdelningens representanter. Kontaktväg för alla frågor kring
avtalet är inkop@arbetsformedlingen.se.

§4 Omfattning och arbetstid
Omfattningen uppskattas till X % av heltid. Antalet timmar för den totala uppdragsperioden inklusive
option uppskattas till X timmar. Angiven volym är enbart uppskattad. Arbetsförmedlingen garanterar
inte en viss volym. Det verkliga behovet kan bli mindre eller större än uppskattningen. Säljaren
förbinder sig att leverera det verkliga behovet.
Arbetstider enligt överenskommelse. Konsult skall i god tid planera sin eventuella ledighet med
ansvarig chef.
Konsultens arbetstid utgör normalt 40 timmars arbetsvecka (100 %) om inget annat överenskommits.
Arbete över 40 timmars arbetsvecka betraktas som övertid och skall alltid överenskommas i avtal
alternativt skriftligen via mail under avtalsperioden. Fakturerad tid utöver normal 40 timmars
arbetsvecka kommer inte, utan överenskommelse, att ersättas leverantören.
Om behov finns förbehåller sig Arbetsförmedlingen rätt att tillfälligt göra uppehåll i konsultens arbetstid
och leverans av tjänst under sommarperioden 15 juni – 15 augusti, samt under övriga större helger
såsom exempelvis jul/nyår och påsk.

§5 Pris
Timpris är X kr exklusive moms och gäller under hela avtalsperioden inklusive option. Kostnaden
under avtalsperioden uppskattas till X kr.
Angiven kostnad är enbart uppskattad. Arbetsförmedlingen garanterar inte en viss volym. Det
verkliga behovet kan bli mindre eller större än uppskattningen. Säljaren förbinder sig att leverera det
verkliga behovet.

§6 Leverans av tjänst
Tjänster levereras av den konsult som anges på avtalets första sida. Tjänster levereras till X.
Ansvarig hos Arbetsförmedlingen är X. Vid omorganisation
eller annan omständighet kan konsulten komma att rapportera till annan person hos
Arbetsförmedlingen.
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§7 Kontraktets förtida upphörande
Köparen har rätt att säga upp detta avtal till upphörande 14 dagar efter uppsägning. Uppsägning ska
ske via e-post. Med tillägg till vad som anges i de ”Allmänna villkoren för Programvaror och tjänster Systemutveckling 23.3-5559-17”, angående kontraktets förtida upphörande, skall nedanstående
grunder gälla.
Beställaren äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan (eller vid den tidpunkt som
beställaren anger) om:
(a) avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9-14 §§ LOU.
(b) Europeiska unionens domstol finner att Sverige, genom att låta Arbetsförmedlingen ingå avtalet
eller ramavtalet, allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska
unionen, i enlighet med 17 kap. 17 § 3 p. LOU.
Laghänvisningen avser lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

§8 Fakturerings- och betalningsvillkor
Statliga myndigheter ska hantera alla sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt ny lagstiftning 1 april
2019. Alla e-fakturor ska referera till överenskommen referens, exempelvis ett inköpsordernummer
eller en referens till ett kostnadsställe samt tjänsten/konsult specificerad och AF-signatur (ABCAB).
Arbetsförmedlingen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor från ankomstdatum. Inga expeditions- eller
faktureringsavgifter får tillkomma.
Observera att PDF inte är ett godkänt format. En tjänst eller konsult per faktura. Samlingsfaktura kan
ej hanteras elektroniskt.

§9 Överlämning av uppdrag samt överföring av information/kunskap
I uppdraget ingår att, av konsulten, säkerställa att kunskap och dokumentation avseende konsultens
uppdrag, kontinuerligt förs vidare till av Arbetsförmedlingens utsedda personer på ett sådant sätt att
det inte skapar fördröjningar hos eller merkostnader för Köparen. Säljaren ska när Köparen så begär
det, aktivt medverka till att upparbetad kunskap och dokumentation, avseende konsultens uppdrag,
kontinuerligt förs vidare till av Köparen utsedda personer.
Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta i Kontraktet namngiven Konsult om Köparen
begär det och har sakliga skäl för sin begäran, såsom att Konsulten saknar erforderlig kompetens
eller att samarbetssvårigheter förekommer. Säljaren svarar själv för kostnader och tidsåtgång för
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byte av Konsult och för att ny Konsult ska sätta sig in i Konsulttjänsten. Tidsåtgången för sådan
överlämning är vanligtvis 80 timmar, men om köparen ändå lider skada har köparen rätt till ytterligare
avdrag på ersättning motsvarande uppkommen skada. Under överlämningsperioden vid överlämning
till ersättande konsult får dubbel debitering ej ske.

§10 Sekretess
Om Köparen önskar skall sekretessförbindelse undertecknas av berörd personal hos Säljaren.
Vid förekommande säkerhetsklassade uppdrag ska ett säkerhetsskyddsavtal upprättas mellan
Säljare och Köpare där berörd personal hos Säljare kan komma att säkerhetsprövas.

§11 Övrigt
Säljaren ska ansvara för att giltig ansvarsförsäkring finns under hela uppdragsperioden. Säljaren ska
tillhandahålla mobiltelefon med abonnemang till konsulten under hela uppdragsperioden och om så
efterfrågas av Arbetsförmedlingen, egen utrustning så som datorer etc.
Avtalet tecknas och signeras elektroniskt.
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