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4. Avtalsmall

4.1 Information till Anbudsgivare
Avtalet ska innehålla minst nedanstående punkter, vilka inte är förhandlingsbara såvida inte annat 
anges. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från upphandlingsdokumentet kommer att 
ingå i Avtalet. 
  

4.2 Avtalsparter
Leverantör                   
[Namn]                     
[Adress]                    
                    
Organisationsnummer: […]
 
Beställare
Region Skåne                   
291 89 KRISTIANSTAD                   
Organisationsnummer: 232100-0255
 
 
 
Mellan Leverantören och Beställaren har följande Avtal slutits:
 

4.3 Avtalskonstruktion
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Avtalet utgörs av nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter 
eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande ordning, såvida inte omständigheterna i det aktuella 
fallet uppenbarligen föranleder annat:                       
                   
• Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal                          
• Detta Avtal [med bilaga/-or xx,  Uppförandekod m.m]                          
• Beställarens upphandlingsdokument publicerat [20xx-xx-xx]inklusive publicerade frågor och 
svar                    
• ALOS 05  
• Leverantörens anbud inlämnat [20xx-xx-xx [inklusive förtydliganden]]

4.4 Avtalstid
Avtalet gäller under tiden [20xx-xx-xx – 20xx-xx-xx] med rätt för Beställaren till förlängning i upp 
till två  (2) år, dvs. längst till och med [20xx-xx-xx].   
 
Avtalet upphör att gälla utan krav på särskild uppsägning vid Avtalets upphörande om inte 
Beställaren skriftligen begär förlängning, tre (3) månader före detta Avtals upphörande.

I det fall ny upphandling genomförs och avtal ej kan tecknas på grund av överprövning äger Region 
Skåne rätt att förlänga avtalet ytterligare, med upp till sex (6) månader.
                                                
Beställaren har rätt att säga upp avtalet omedelbart om inköp överstiger det totala värde och/eller 
den totala volym som angivits i upphandlingsdokumenten, eller om detta förhållande förväntas 
inträffa inom en snar framtid.

4.5 Syfte och mål med avtalet
Leverantören ska arbeta för att uppfylla Region Skånes syfte och mål med upphandlingen och 
avtalet.

Avtalets syfte är att etablera ett långsiktigt och stabilt samarbete med Leverantör inom 
sjukvårdsutrustning (undersökningsbritsar, provtagningsstolar och gynekologistolar) med en säker 
och smidig beställnings och leveransprocess. Produkterna ska även vara konkurrensmässiga 
prismässigt och kvalitetsmässigt.

Målet är att erbjuda Beställarens vårdpersonal produkter med enkelt handhavande, produkter som 
erbjuder god ergonomi och arbetsmiljö. Produkterna ska även ha god kvalitet och lång hållbarhet 
och låg miljöpåverkan. Ett samarbete ska finnas för teknisk support och allmänna frågor som 
Leverantören kan bistå med. En god reservdels-och tillbehörsförsörjning ska också ingp i 
samarbetet. Patienten ska uppleva säkra produkter med hög komfort.

Leverantören ska bidra till att:

skapa ett nära samarbete mellan Leverantören och Beställare,•
bibehålla aktivt samarbete under hela avtalstiden,•
öka patientsäkerheten genom att dess produkter och utbildning i handhavande av dessa•

Leverantören åtar sig att, till Beställaren:

leverera varor/tjänster, inklusive tillbehör och reservdelar, i enlighet med detta avtal,•
att utbilda och stödja Beställarens personal inom sjukvårdsförvaltningarna gällande erbjudet 
sortiment och dess optimala användning.

•

4.6 Uppdraget

4.6.1 Omfattning uppdrag
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 Leverantören åtar sig att till Beställaren leverera produkter inklusive tillbehör och reservdelar samt 
tjänster i enlighet med detta Avtal.                      
                      
Avtalets omfattning avseende produkterna och tillbehören framgår av :
 
 
- Bilaga Kravspecifikation Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS, och/eller
- Bilaga Kravspecifikation Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS
 
 
 
Telefonsupport:
Leverantören ska även kostnadsfritt  leverera en telefonsupport för tekniska och allmänna frågor om 
de upphandlade produkterna/tillbehören för Beställarens personal. Telefonsupporten är tillgänglig 
vardagar 07.30 - 16.00. Tjänsten ska erbjudas under utrustningens livslängd.
 
 
Region Skåne garanterar inga volymer men beräknar köpa de volymer som är angivna i 
upphandlingsdokumentet. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga behov.  
 
 
[Relevanta delar av upphandlingsdokumentet kommer att skrivas in här.]             

4.6.2 Avrop
Avrop från detta Avtal sker från respektive förvaltning eller verksamhet inom Region Skåne.  Avropet 
ska bekräftas snarast efter beställning.    
               
Samtliga avrop som sker inom ramavtalets löptid ska levereras enligt avtalade villkor även om 
utförandet sker efter det att ramavtalet löpt ut.                      
                        
Leverantören ska vara tillgänglig för avrop mellan kontorstid vardagar och ska även kunna nås via 
angiven e-postadress och telefonnummer, enligt nedan:      
                      

4.6.3 Leveranstid
Leveranstiden får ej överstiga fyra (4) veckor efter beställningstidpunkt för upphandlad utrustning.

För tillbehör som är "obligatoriska" för Leverantören att erbjuda gäller en leveranstid om max fem (5) 
arbetsdagar. För övriga tillbehör gäller att leveranstiden inte får överskrida 10 arbetsdagar

För reservdelar gäller en leveranstid om max 5 (fem) arbetsdagar.          
                     
Ovanstående gäller såvida inte annat har kommit överens mellan Beställarens avropare och 
Leverantör.             
                 

4.6.4 Leveransvillkor
 
Fritt på beställningen angiven leveransadress, enligt DDP Incoterms 2020.
 
Evt tillval för uppbärning: pris och beställningsrutin (beroende på Leverantörs erbjudande i anbud om 
detta)
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4.6.5 Leveransgodkännande
Leveransen godkänns när följande punkter är uppfyllda:

 - Beställaren godkänt leveransen vid ankomstkontroll.

-  Dokumentation enligt punkt Informations och Utbildning överlämnats.

 - Utbildning enligt punkt Informations och Utbildning genomförts.

4.6.6 Leveransförsening
 
Om leverans inte kan ske enligt avtalad leveranstid, ska Leverantören så fort denne får kännedom 
om de omständigheter som förorsakar förseningen meddela Beställaren som  ensam bestämmer om 
senareläggning av leveransen kan accepteras. Om inte Beställaren  genom skriftlig bekräftelse 
accepterar senareläggning av leverans ska förseningen anses utgöra ett avtalsbrott.            
 
Vid försening från Leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, har Beställaren 
möjlighet att begära att Leverantören levererar annan av Beställaren godkänd, likvärdig produkt utan 
merkostnad för Beställaren.           
 
I de fall Leverantören inte tillhandahåller likvärdig produkt har Beställaren rätt att, efter det att 
Beställaren meddelat detta till Leverantören, beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan 
Leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad Leverantör.
 
Merkostnaden beräknas enligt modellen prisskillnad mellan den avtalade produkten och 
ersättningsprodukten samt en administrativ avgift om 2 000kr per tillfälle och produkt.
         
Om Beställaren inte köper annan produkt,  utgår vite för varje påbörjad vecka som förseningen varar 
med 20% av värdet av den del av godset som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. 
Vitet ska utgå under högst 5 veckor. Utöver detta förbehåller sig Beställaren rätten att ta ut en 
administrativ avgift om 2 000 kr per tillfälle som vitesklausulen åberopas/nyttjas.   

4.6.7 Kvalitet och utförande
Levererade produkter enligt detta Avtal ska fungera klanderfritt och kunna användas på det sätt 
Beställaren avsett samt till funktion, utförande och kvalitet helt överensstämma med de 
specifikationer, anbudsprover och produktkataloger som Beställaren fått i samband med 
upphandlingen.

4.6.8 Produktförändringar
    
Produktförändringar får endast ske efter godkännande av Beställaren.   
 
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek, märkning, sammansättning 
eller nya varunummer för avtalade produkter ska en  (1) månad i förväg skriftligen meddelas 
Beställaren.               
 
Ersättningsprodukt ska minst ha motsvarande funktion och ett pris som inte är högre än för den 
produkt som är avtalad.         
 
Vid godkända produktändringar som påverkar användningsområde m.m. är Leverantören skyldig att 
utan kostnad informera och utbilda berörd personal om förändringen.               
 
Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets giltighet att ske avseende aktuell 
produkt. 
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4.6.9 Elektronisk handel
Elektronisk handel via systemlösning:

Leverantören ska i första hand kunna erbjuda elektronisk handel enligt någon av följande 
standardprotokoll:  
SFTI ESAP6  
SFTI Peppol

Inom ramen för dessa standards kan själva överföringen av avrop ske på olika sätt för respektive 
standard. Överföring av order ska ske inom ramen för respektive standards protokoll.

Om Leverantör saknar stöd för elektronisk handel kan Leverantörens katalog hanteras och 
importeras i Region Skånes e-handelssystem via ett vanligt Excel-ark. Beställningar skickas sedan 
till Leverantören via e-post med en bifogad pdf-fil.

 

Vid fakturering av en order från Region Skåne ska alltid vår orderreferens anges på fakturan i avsett 
fält – oavsett hur ordern skickas.

Läs mer om Region Skåne och elektronisk handel på: http://www.skane.se/organisation-politik/Att-
gora-affarer/faktura/e-handel/

 

4.6.10 Fel i vara & garantitid
   
Garantitiden ska vara två (2) år efter produkten levererats och godkänts och inkludera alla delar i 
produkten.  I övrigt enligt ALOS 05, punkt 19-24.         

4.6.10.1 Rutin felanmälan
Beställaren ska kontakta Leverantörens felanmälansfunktion enligt nedan:

- XXX

Kompletteras vid avtalsskrivning

4.6.10.2 Fel under garantitid
Vid fel under garantitiden ska alltid Beställarens ansvariga tekniker (Skåneteknik) göra en första 
bedömning av felet. Vid denna ”first line service” utförs en första felsökning/felavhjälpning som inte 
påverkar funktionsprocessen av utrustningen. Denna tid bekostas av Anbudsgivaren om felet 
hänvisar till garantifel.

Under garantitiden ska inställelsetiden för Leverantören, efter felanmälan som sker under ordinarie 
kontorstid 07.30 - 16.00, inte överstiga 72 timmar för tekniker att påbörja felsökning. Fel ska 
avhjälpas så skyndsamt som möjligt och speciellt akuta fel då det påverkar vårdmöjligheter.

4.6.10.3 Serviceavtal
Anbudsgivaren erbjuds att ingå serviceavtal med Region Skånes teknikorganisation Skåneteknik.

Om detta görs kommer ett separat avtal ingås mellan Leverantör och Skåneteknik.

4.6.11 Information och utbildning
Utbildnings ska ske på svenska och om möjligt ske på plats hos Region Skåne. Om detta inte kan 
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ske på säkert sätt pga restriktioner i samhället kan utbildning ske digitalt.
 
Vid förändringar av utrustningen skall Anbudsgivaren informera/utbilda berörd personal.
 
Utbildning sker på svenska.
 
För verksamhetspersonal: Utbildning av verksamhetspersonal i handhavande och skötsel ska ingå 
och genomföras på plats eller digitalt i samband med att produkten tas i drift eller vid behov och 
enligt överenskommelse. Vid förändringar av utrustningen skall Anbudsgivaren informera/utbilda 
berörd personal.
 
För teknisk personal: Beställarens tekniker ska erhålla teknisk utbildning efter leverans. Utbildningen 
ska vara i sådan omfattning att deltagarna i utbildning ska bli godkända att utföra serviceåtgärder på 
den levererade utrustningen , så att tillverkaren fortfarande kan ta ansvar enligt lagen om 
medicintekniska produkter. Denna utbildning ska ingå för två (2) stycken tekniker per utrustning och 
leveransadress (ort som Beställaren är verksam på). Utbildningen ska var utförd senast två månader 
efter utrustningen är tagen i drift.
 
Samtliga utbildningsinsatser, produktblad, bruksanvisningar mm enligt ovan ska tillhandahållas 
kostnadsfritt.              
 
Alla informations- och utbildningsinsatser för personal i Region Skåne ska planeras och genomföras 
i samråd mellan Leverantören och ansvarig kontaktperson hos Beställaren.     

4.6.12 Dokumentation
      
Leverantören ska tillhandahålla bruksanvisningar och teknisk dokumentation i elektronisk form vid 
varje leverans. Dokumentation ska vara på svenska.

Rengöringsmetoder (om relevant) ska medfölja respektive levererad produkt.
 

4.6.13 Reservdelar och tillbehör
  
Leverantören garanterar reservdels- och tillbehörsförsörjning i minst fem (5) år efter produkten har 
slutat produceras.
 
Leveranstider, utförande, kvalitet och i övrigt ställda krav enligt detta Avtal ska gälla under hela 
reservdelsförsörjningen.

4.7 Ersättning

4.7.1 Priser
Avtalade priser framgår i:
 
- Bilaga Kravspecifikation Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS, och/eller
- Bilaga Kravspecifikation Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS
    
 
Samtliga avgifter ingår i dessa priser.
Avtalade priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

4.7.2 Prisjustering
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Priserna ska vara fasta i svenska kronor (SEK) under minst 24 månader räknat från avtalsstart.

Båda parter har rätt att begära prisjustering. Begäran om prisändring ska framställas senast 30 
dagar före den dag då det justerade priset önskas börja gälla. Begäran om prisjustering ska 
motiveras och ska godkännas av motparten (tidigare Beställaren) innan justeringen får ske.

Begäran om prisjustering ska vara väl dokumenterad med underlag från t ex råvaruleverantör, 
tillverkare, SCB:s index eller på annat sätt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna 
på råvaror, material eller på annat sätt verifierar att den åberopade kostnadsförändringen verkligen 
inträffat.

Överenskommen prisjustering ska gälla minst tolv (12) månader eller till dess att Avtalet upphör.

Prisjustering får endast ske vid ett (1) tillfälle efter de 24 månaderna efter avtalsstart och därefter 
endast vid ett (tillfälle) efter senaste överenskomna prisjusteringen.

Om överenskommelse om prisjustering inte träffas, äger Beställaren rätt att säga upp Avtalet till 
upphörande 6 månader efter begärd prisjustering. Fram till denna tidpunkt gäller oförändrat pris.

Leverantören ska tillse att ny aktuell prislista insänds till Beställaren omgående efter godkänd 
prisjustering.

4.7.3 Fakturerings och betalningsvillkor
Leverantören ska leverera elektroniska fakturor. För information, instruktion och 
faktureringsadresser, se https://www.skane.se/organisation-politik/Att-gora-affarer/faktura/

Fakturan ska vara logiskt uppställd och innehålla alla de uppgifter som krävs enligt 
mervärdesskattelagen.

•

Fakturan ska innehålla rätt uppgifter i avsett fält om Beställarens RSID, Region Skånes 
avtalsnummer XXX samt ordernummer. Om inte ordernummer angetts vid avrop lämnas fältet 
blankt.

•

Fakturerings- eller andra administrationsavgifter får inte förekomma.•
Betalningsvillkoren är trettio (30) dagar netto räknat från fakturans ankomstdag. Om förfallodag 
är en lördag, söndag eller helgdag, erläggs betalning nästföljande bankdag.

•

Fakturan ska vara utställd i svenska kronor (SEK).•

Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter samt icke-korrekt ifylld faktura, äger Beställaren rätt 
att hålla inne den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga riktiga 
uppgifter lämnas. Ofullständig eller felaktig faktura ska krediteras inom sju (7) arbetsdagar efter 
påpekande.

Betald faktura innebär inte att Beställaren avstått från att påtala/göra gällande felaktig faktura eller fel 
i varan/tjänsten. Beställaren äger rätt att granska och kräva kreditering av faktura även i det fall 
betalning för fakturan har erlagts och felet uppmärksammats i efterhand.

I det fall Leverantör systematiskt alternativt vid upprepade tillfällen och gällande belopp som inte är 
ringa, utställer felaktiga fakturor, äger Beställaren rätt att häva Avtalet.

Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Koncernstab inköp och 
ekonomistyrning.

Vid organisatoriska förändringar hos Beställaren kan förändring av fakturamottagare komma att 
förändras enligt Beställarens önskemål. 

4.7.4 Valutajustering
           
Detta Avtal omfattas ej av valutajustering.                 
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4.7.5 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta får debiteras 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans , i övrigt 
gäller Räntelag (1975:635).
      

4.8 Uppföljning och statistik

4.8.1 Uppföljningsmöten
 
Leverantören ska vid önskemål från Beställaren delta i uppföljningsmöten, vid behov, där ingånget 
Avtal och samarbete följs upp. Vid uppföljningsmötet ska det ske en avstämning samt en 
genomgång av nya och förändrade rutiner, uppföljning av kvalitet, statistik mm.
 
 

4.8.2 Statistik
Leverantören ska på begäran utan kostnad, årsvis upprätta statistik på levererade produkter och 
översända denna till Beställarens kontaktperson enligt detta Avtal. Statistiken ska utformas i enlighet 
med av Beställaren angivna statistikformulär, formuläret kan komma att ändras under Avtalets gång. 
                 
 
Leverantören ska också på begäran av Beställaren även i övrigt lämna uppgifter om Uppdraget.        

Form för statistikuppgifter tas fram av Beställaren i god tid och översänder till Leverantören. 
             
 

4.8.3 Kvalitets- och effektivitetsutveckling
Avtalsparterna ska under avtalsperioden kontinuerligt arbeta för en ökad kvalitet och effektivisering i 
utförandet av Uppdraget.         
              

4.8.4 Uppfyllnad av ställda krav
Leverantören är skyldig att på anmodan från Beställaren redovisa att kraven i Avtalet eller i de 
upphandlingsdokument och anbud som föregick detta Avtal uppfylls av Leverantören och eventuella 
Underleverantörer. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som Beställaren begär om 
detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för Beställaren att själv eller 
genom ombud kontrollera/utföra revision på plats att kraven uppfylls.

Vardera part står för sina egna kostnader i samband med denna revision.

4.9 Personal

4.9.1 Kompetens
Leverantören åtar sig att tillse att samtliga i verksamheten engagerad personal har för Uppdraget 
nödvändig kompetens och erfarenhet samt fortlöpande erhåller nödvändig fort- och vidareutbildning 
inom det område Uppdraget avser.

4.9.2 Språkkunskaper
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Den personal hos Leverantören som har kontakt med Beställare ska behärska svenska väl i både tal 
och skrift.         
   

4.9.3 Samarbete
Samarbetet inom ramen för avtalet ska präglas av öppenhet och tydlig dialog mellan parterna, 
Leverantören ska arbeta lösningsorienterat.

Vid samarbetssvårigheter eller kompetensbrist hos tex Leverantörens kontaktperson med 
Beställaren, som inte kan lösas av Leverantören efter Beställarens påpekande, äger Beställaren rätt 
att utan kostnad begära att denne byts ut.

4.10 Följder vid avtalsbrott
I de fall avtalsbrott från Leverantörens sida föreligger, äger Beställaren rätt att på Leverantörens 
bekostnad vidta alla åtgärder, som behövs för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, 
under förutsättning att detta inte är oskäligt.        

4.10.1 Vite
Leveransförseningar:

Beställaren äger rätt att utställa vite enligt punkten Leveransförseningar i detta Avtal.

Hantering av utkrävda vitesbelopp 
Region Skåne kommer att skicka vitesfaktura till leverantören. Avräkning på kommande faktura får 
inte göras.   
 
Aktuellt för samtliga vitesklausuler 
Utöver detta förbehåller sig Beställaren rätten att ta ut en administrationsavgift på 2 000 SEK per 
fakturatillfälle när vite åberopas. 

4.10.2 Skadestånd
Om Leverantören genom fel eller försummelse orsakar skada vid utförandet av uppdraget, föreligger 
skadeståndsansvar för Leverantören. Skadeståndsskyldighet föreligger även då Avtalet hävs pga 
avtalsbrott. Om vite utgår kan skadestånd begäras i den del skadans verkliga storlek överstiger vitet.

4.10.3 Hävning av Avtal
Förutsättningar under vilka Beställaren har rätt att häva ingånget Avtal

Leverantören begår väsentligt avtalsbrott och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig 
erinran, eller

•

Leverantören begärs eller försätts i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning, är 
underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande, är föremål för ackord eller tillsvidare 
har inställt sina betalningar eller annars på goda grunder kan befaras vara på obestånd eller 
befaras inte kunna fullgöra sina åligganden avseende redovisning, skatter, sociala avgifter och 
årsredovisning, eller

•

en förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i 
Leverantörens företag, eller annars det bestämmande inflytandet över Leverantörens företag 
förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Beställaren inte skäligen kan godta, eller

•

det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i 
samband med den upphandling som har föregått tecknandet av Avtalet och om dessa uppgifter 
har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av Avtalet, eller

•

avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§, eller•
om uteslutningsgrund föreligger enligt LOU 13 kap. 1-3 §§ som inte var känt för upphandlande •
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myndighet när Avtalet tecknades eller som har inträffat under avtalstiden. Vid hävning med 
hänvisning till LOU 13 kap. 1-2 §§ är Leverantören skyldig att betala skadestånd till Beställaren 
med 10% av det uppskattade kvarvarande kontraktsvärdet. Samtliga Leverantörens fordringar 
på Beställaren så som utestående fakturor och upparbetad tid avskrivs som krav i samband 
med att Avtalet hävs med grund i denna paragraf, eller
Europeiska unionens domstol finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten 
ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget 
avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG.

•

Med väsentligt avtalsbrott avses bland annat då:

Beställaren har tex begärt in vite enligt punkten Leveransförseningar  vid tre (3) tillfällen•
Beställaren vid upprepade tillfällen konstaterar att överenskommen/offererad/avtalad kvalitet 
inte vidmakthålls eller att prestationer i annat avseende inte är i enlighet med Avtalet, eller

•

Leverantören vid upprepade tillfällen inte följer för verksamheten specifika gällande 
författningar, eller

•

Leverantören inte följer uppställda etiska riktlinjer, se Bilaga Uppförandekod för Leverantörer, 
eller

•

Leverantören ej längre innehar för verksamheten erforderliga tillstånd, eller•
Leverantören använder kundregister på annat sätt än vad som står nämnt i detta Avtal•

Leverantörens möjlighet till rättelse

Hävning av Avtalet vid väsentligt avtalsbrott kan ske först om Leverantören inte vidtar rättelse senast 
fjorton (14) dagar efter mottagande av skriftlig erinran från Beställaren i vilken grunden för väsentligt 
avtalsbrott ska anges.

I händelse av att Avtalet hävs baserat på någon av ovannämnda grunder, ska Leverantören ersätta 
Beställaren med belopp motsvarande den merkostnad detta förorsakar Beställaren. Ersättning enligt 
denna punkt begränsar ej Beställarens rätt till skadestånd eller vite.

Hävning av Avtal ska ske skriftligen.

4.11 Ansvar och försäkringar

4.11.1 Ansvar
Leverantören ansvarar för samtliga skador som Leverantören, eller annan som Leverantören 
ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse vid utförandet av uppdraget. Leverantören 
ansvarar även för samtliga kostnader eller förluster som uppkommer till följd av att Leverantören 
bryter emot förpliktelse i Avtalet. Om Beställaren gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad 
skada, ska Leverantören hålla Beställaren skadelös.

Leverantörens ansvar för skada begränsas till [10] miljoner sek per skadetillfälle och [20] miljoner 
sek per år, ansvarsbegränsningen omfattar ej skada hänförlig till Dataskyddsförordningen. 

 
Ovan angivna begränsningar gäller inte om Leverantören har orsakat skadan genom grov 
vårdslöshet eller uppsåt.

4.11.2 Försäkringar
Leverantören ansvarar för att inneha giltig försäkring som omfattar Leverantörens ansvar enligt detta 
Avtal.

Vid begäran från Beställaren ska Leverantören skyndsamt uppvisa giltigt försäkringsbevis som 
motsvarar uppställda krav.
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Om Leverantören inte uppfyller ställda krav gällande försäkring, och rättelse inte sker inom fjorton 
(14) dagar från skriftlig påminnelse från Beställaren, äger Beställaren rätt att häva Avtalet.

4.12 Etiska och sociala krav

4.12.1 Kontraktsvillkor Hållbara leveranskedjor
Leverantörens åtagande 

Leverantören ska under hela avtalets löptid tillämpa avtalsvillkoren för Hållbara leveranskedjor. Avtalet ska fullgöras i enlighet med följande grundläggande villkor för 

hållbara leveranskedjor:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;•

ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 

och 182);

•

FN:s barnkonvention, artikel 32;•

den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs;•

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs;•

den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och•

FN:s konvention mot korruption.•

Villkoren förklaras närmare i beställarens uppförandekod för leverantörer.

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de 

internationella bestämmelserna.

Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till avtalets utförande.

Leverantören ska enligt rubriken Policys och rutiner, säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer, i alla led. Leverantören ska också 

säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt rubriken Uppföljning.

Policys och rutiner 

För att uppfylla åtagandet enligt ovan ska leverantören vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt nedan. 

Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under avtalstiden i den egna verksamheten och hos underleverantörer i alla led.

Leverantören ska vid avtalsstart ha:

antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera Villkoren,•
antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan,•

utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnaden av Villkoren,•

antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, det vill säga identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för brister i 

efterlevnaden av Villkoren, innefattande en kartläggning av leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter,

•

antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av Villkoren, och•
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antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av Villkoren, samt för att vidta rättelse vid 

identifierade brister.

•

Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande.

Uppföljning 

Den upphandlande myndigheten äger rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och 

revision.

Egenrapportering  

På begäran av den upphandlande myndigheten ska leverantören, inom sex (6) veckor/annan tid som den upphandlande myndigheten anger från det att begäran mottogs, 

skriftligen redovisa hur de grundläggande villkoren efterlevs. Redovisningen ska lämnas i beställarens formulär för egenrapportering eller enligt beställarens anvisningar.

Revision 

Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören eller hos dess underleverantörer för att 

säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande samt att de grundläggande villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de 

uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att de grundläggande villkoren efterlevs.

Hantering av brister  

Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas har beställaren rätt att göra gällande en 

eller flera av följande påföljder mot leverantören.

Kräva rättelse: När revisionen visar att leverantören inte följer de grundläggande villkoren ska leverantören ta fram en tid- och åtgärdsplan inom 

den tid som den upphandlande myndigheten anger. Planen ska vara rimlig i förhållande till bristernas art och tydligt beskriva hur de ska 

avhjälpas inom angiven tid. Den upphandlande myndigheten ska godkänna planen.  

 

a. 

Vite: Om leverantören inte följer den godkända framtagna tid- och åtgärdsplanen eller inte vidtar sådana åtgärder som krävs enligt a) har 

beställaren rätt att kräva att leverantören betalar ett vite om [0,5%] av avtalsvärdet per påbörjad vecka som avtalsbrottet varar. 

Beställaren har även rätt att från leverantören kräva motsvarande vite om leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt rubriken 

Uppföljning. 

 

b. 

Vid ramavtal - Köpstopp: För det fall leverantören inte  

1. upprättar tid- och åtgärdsplan i tid enligt punkten a), eller 

2. följer den godkända tid- och åtgärdsplanen, eller  

3. inom skälig tid avhjälper de brister som framkommit i revisionen enligt rubriken Uppföljning. 

 

får beställaren undanta leverantören från rätten att ta emot avropsförfrågningar enligt ett ramavtal till dess att beställaren godkänt att 

leverantören avhjälpt avtalsbrottet eller det för parterna är uppenbart att avtalsbrottet upphört. Under den tid som avropsstoppet gäller har 

beställaren rätt att göra avrop från annan ramavtalsleverantör eller, om sådan saknas, upphandla tjänsten från annan leverantör. Beställaren 

c. 

2021-O001569 MT-Provtagningsstolar Utkast

Sida 12/17



äger även rätt att, enligt punkt d nedan, helt eller delvis häva ramavtalet, eller 

 

Hävning: Den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören inte vidtar rättelse inom angiven 

tid enligt punkten a) eller inte avhjälper brister enligt fastställd tid- och åtgärdsplan.

d. 

Den upphandlande myndigheten har också rätt att säga upp avtalet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i de grundläggande villkorens efterlevnad.

4.13 Kvalitetskrav
Upphandlad utrustning eller utrustning som kan komma att ersätta upphandlade produkter ska under 
hela avtalstiden inneha de funktionskrav som angetts i upphandlingsdokumentet och inneha sådan 
kvalitet som anses vara standard inom svensk sjukhusmiljö.

Vid avvikelse från detta, ska information skickas till Beställaren om åtgärdsplan.

Leverantören och Beställaren ska agera professionellt och ha ett kontinuerligt fokus på 
patientsäkerhet och arbetsmiljö för Beställarens anställda.

[Relevanta delar av upphandlingsdokumentet kommer att skrivas in här.]  

4.14 Nyttjanderätt

4.14.1 Marknadsföring
Leverantören har inte rätt att använda Beställarens namn, material eller logotyp utan Beställarens 
skriftliga medgivande.
 
 

4.14.2 Immateriella rättigheter
Beställaren erhåller genom detta Avtal äganderätten till allt material och alla resultat som 
framkommer vid Uppdragets utförande (nedan gemensamt kallade “Resultaten”). All upphovsrätt 
liksom eventuell patenträtt eller annan immateriell rätt hänförlig till Resultaten utgör Beställarens 
egendom.         
        
Leverantören har inte rätt att utnyttja Resultaten i sin fortsatta verksamhet.         
        
Leverantören ska gentemot anlitad underleverantör göra för denne bindande förbehåll om 
Beställarens äganderätt och immateriella rätt.

4.14.3 Intrång
Leverantören ska hålla Beställaren skadeslös för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader och 
utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller andra 
skyddade rättigheter tillhörande tredje man som Leverantören har åsamkat.

4.14.4 Miljökrav
Det är önskvärt att Region Skånes Leverantörer verkar för att målen i Region 
Skånes miljöprogram kan uppnås. För Region Skånes miljöprogram se, 
http://www.skane.se/framtid-och-utveckling/Miljo-och-natur/. Leverantören ansvarar för att informera 
medarbetare samt underleverantörer som arbetar på uppdrag åt Region Skåne om Region Skånes 
miljöprogram inkl. miljöpolicy samt informera om att Region Skåne har ett miljöledningssystem enligt 
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ISO 14001.
 
[Relevanta delar av upphandlingsdokumentet kommer att skrivas in här.]  
 
 

4.14.4.1 Miljökrav produkter
Biocider/Antimikrobiella ämnen:

Produkterna ska vara fria från tillsats av ämnen i avsikt att ge en antimikrobiell funktion* som t.ex. 
antibiotika, klorhexidin, PHMB, triclosan, triclocarban, dimetylfumarat, och metaller (som t.ex. silver 
och koppar) och dess föreningar.

*Definition biocidprodukt enligt Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

PVC:

Produkterna ska vara fria från PVC. Vid evt låg andel av PVC ska Leverantören kunna visa under 
avtalstid hur man avser avveckla produkter med detta innehåll.

Ftalater:

Produkterna ska inte innehålla ftalater (estrar av 1,2-bensendikarboxylsyra) i sammanlagd/total halt 
över 0,1 viktprocent. Kravet gäller total halt av alla förekommande ftalater.

Innehåll i plast:

Produkterna ska inte innehålla följande ämnen i halter över 0,1 viktprocent, med 0,1 viktprocent 
avses varje individuell del av en vara.:

Bly och dess föreningar•
Kadmium och dess föreningar•
Kvicksilver och dess föreningar•
Sexvärt krom och dess föreningar•
Tennorganiska föreningar•
PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)•
Bisfenoler (fri form ej bundna i materialet)•

4.14.4.2 Miljökrav förpackning till utrustning
Leverantören ska senast vid avtalsstart uppfylla kravet för producentansvaret för förpackningar enligt 
förordning (SFS 2014:1073), förpackningsförordningen. Producentansvaret kan uppfyllas för avtalad 
produkt genom att Leverantören eller att Leverantörens underleverantörer i tidigare led är ansluten 
till FTI-registret eller motsvarande, eller genom  att Leverantören har ett eget upprättat motsvarande 
system.      
 
Kravet gäller för den som är producent enligt lagstiftningen. Med producent avses, enligt 
förpackningsförordningen, den som yrkesmässigt tillverkar, säljer, importerar eller till Sverige för in 
en förpackning eller en vara som är innesluten i, skyddas eller presenteras av en förpackning.

4.15 Kris och beredskapsåtgärder

4.15.1 Force Majeure
Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av händelse av force 
majeure karaktär.             
             
Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, miljökatastrof, allvarlig 
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smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över,  inte förutsett eller bort 
förutse och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Så snart hindret 
upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.       
             
Arbetskonflikt som har sin grund i leverantörens brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund.
 
Motpart ska omedelbart underrättas som det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse.    
 
Oavsett vad som sägs om befrielse från påföljd får Region Skåne säga upp Avtalet till omedelbart 
upphörande om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än 3 månader.

4.15.2 Vardag och kris
 
Region Skåne ska bedriva samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet oavsett påfrestning. 
Leverantören ska planera för hur en reell förmåga till kontinuitet avseende avtalad leverans 
säkerställs under vardag och kris.

4.16 Allmänna krav och föreskrifter

4.16.1 Lagar, förordningar mm
Leverantören ska följa tillämpliga lagar, förordningar och normer samt föreskrifter som utfärdats av 
statliga och kommunala myndigheter och verk som under detta Avtals giltighetstid är eller blir 
tillämpliga på Leverantörens utförande av Uppdraget.

4.16.2 Tillstånd, licenser mm
Leverantören ska inneha alla för Uppdraget nödvändiga tillstånd, licenser mm.   
 
För medicinteknisk utrustning gäller:
 
- Produkterna med medicinskt ändamål (enligt produktens avsedda användning) ska vara godkänd 
som medicinteknisk produkt enligt förordning EU/2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). 
Detta kan innebära att produkten är CE-märkt enligt MDD (93/42/EEC) och tillhandhålls i enlighet 
med övergångsregler
 
- Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity) och, i tillämpliga fall, CE-intyg, ska 
vara giltig under hela avtalstiden. 

4.16.3 Underleverantör
 
Om Leverantören anlitar underleverantör eller underkonsult för leverans av produkter eller del av 
leverans är Leverantören gentemot Beställaren ansvarig för samtliga åtgärder som vidtagits eller 
underlåtits av underleverantör/underkonsult, så som för sitt eget. Underleverantör eller underkonsult 
ska uppfylla samma krav på ekonomisk stabilitet som Leverantören. Ersättning för leverans utbetalas 
till Leverantören. Eventuella viten och skadestånd kommer att riktas mot Leverantören.
 
Om en underleverantör/underkonsult som anlitats av Leverantören bryter mot bestämmelse i detta 
Avtal eller det förekommer upprepade klagomål från Beställaren avseende en sådan underleverantör 
och rättelse inte vidtas omedelbart efter skriftlig anmaning därom från Beställaren, har Beställaren 
rätt att kräva att denne underleverantör/underkonsult inte vidare används i uppdraget.
 
För de fall underleverantör/underkonsult anlitas måste dessförinnan Beställarens skriftliga 
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godkännande inhämtas. Detsamma gäller vid byte av underleverantör/underkonsult.
 
Ifyllt dokument "Uppgifter gällande underleverantör" bifogas vid begäran om godkännande 
av underleverantör/underkonsult alternativt byte av underleverantör/underkonsult, dokumentet 
tillhandahålls av kontaktperson för Avtalet.
 
 

4.16.4 Sekretess
Leverantören och dennes arbetstagare såväl som eventuella underleverantörers arbetstagare 
förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken denna erhåller från Region 
Skåne eller som framkommer vid genomförandet av Uppdraget. Leverantören är skyldig att 
informera såväl egna som underleverantörs arbetstagare gällande sekretessförbindelsen.
 
Med konfidentiell information avses i detta Avtal bland annat sådana uppgifter som omfattas av den 
sekretess- och tystnadsplikt som framgår av Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) och 
som hade gällt om de som utfört Uppdraget hade varit anställda i Region Skåne.
 
Sekretessen gäller även efter Avtalets upphörande.

4.17 Övrigt

4.17.1 Överlåtelse av Avtal
Leverantören får inte utan Beställarens skriftliga godkännande överlåta Avtalet till annan. Begäran 
om godkännande av avtalsöverlåtelse ska vara Beställarens kontaktperson för Avtalet tillhanda 
senast tre (3) månader före det att överlåtelsen planeras att genomföras.
 
 

4.17.2 Omförhandling
Region Skåne har rätt till omförhandling av Avtalet om sådana förhållanden inträffar som väsentligt 
påverkar eller förändrar förutsättningarna för detta Avtal. Häri inbegripet - men inte begränsat till - 
politiska beslut, allmänt förändrad prisbild på marknaden eller liknande händelse, teknisk utveckling, 
volymförändringar eller övriga omständigheter som Region Skåne inte kunnat förutse vid 
upphandlingens genomförande. Meddelande om tid och plats för sådan omförhandling ska vara 
motparten tillhanda senast fyra (4) veckor innan förhandlingen.

Region Skåne förbehåller sig rätten att justera Uppdragets innehåll om politiska beslut fattas eller 
organisatoriska förändringar sker som påverkar eller förändrar förutsättningarna för Uppdragets 
innehåll.

4.17.3 Utveckling av Avtalet under avtalstiden
Region Skåne har genom Koncernstab inköp och ekonomistyrning möjlighet att under avtalstiden 
testa och införa nyutvecklade varor, tjänster och arbetssätt som Leverantören kan erbjuda under 
förutsättning att kostnadsbesparingar kan uppnås eller att det inte medför oacceptabla 
kostnadsökningar eller att införandet av  varor, tjänster och arbetssätt medför effektivisering/tillför 
andra mervärden för Beställaren i avtalet. Detta kan ske under förutsättning att  varor, tjänster 
och arbetssätt är relevanta inom ramen för avtalet och kan anses vara en del i att uppnå syfte och 
mål med avtalet. Alla ändringar och tillägg ska godkännas skriftligen av Koncernstab inköp och 
ekonomistyrning. Prissättning för detta sker genom förhandling och ska ligga i linje med övrig 
prissättning inom ramen för avtalet.

Ersättningsvaror som omfattas av Leverantörens skyldighet att alltid tillhandahålla en specifik vara 
eller motsvarande faller inte inom denna klausul.
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4.17.4 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behöriga ställföreträdare 
för båda parter.

4.17.5 Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltiga, ska detta inte innebära att 
Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller 
prestation enligt Avtalet, ska skälig jämkning i Avtalet ske.

4.17.6 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och som ej kan lösas av parterna 
gemensamt ska, med tillämpning av svensk rätt, avgöras av allmän domstol med Kristianstad 
tingsrätt som första instans.
 
Processen ska i alla delar genomföras på svenska.

4.18 Vid Avtalets upphörande
Leverantör ska i händelse av att detta Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång och där Uppdraget 
övergår till annan utförare, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet. Detta för 
att störningar i Beställarens verksamhet ska undvikas. Denna överlämning ska ske utan debitering 
och ska påbörjas fyra (4) veckor innan avtalsperiodens slut.           
           
Om Beställaren avser vid Avtalets utgång genomföra en ny upphandling, åtar sig Leverantören att 
ställa de uppgifter om verksamheten till Beställarens förfogande som Beställaren har behov av för att 
genomföra upphandlingen.

4.19 Kontaktpersoner
Byte av ansvarig kontaktperson ska i förväg meddelas Beställarens kontaktpersoner för Avtalet 
respektive uppdraget. Leverantören ansvarar för eventuella konsekvenser som följer av att Region 
Skåne ej har uppdaterad information för kontaktperson samt korrekta kontaktuppgifter till 
kontaktpersonen

Kontaktpersoner för avtalet och samarbetet återfinns i Bilaga Kontaktuppgifter.

4.20 Bilagor
Avtalet omfattar utöver detta Avtal följande bilagor vilka kompletterar varandra och utgör en del av 
Avtalet.         
   

Bilaga Kravspecifikation Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS, och/eller
Bilaga Kravspecifikation Elektrisk Roterbar Provtagningsstol KRAV och PRIS

•

Bilaga Rengörings-och desinfektionsmedel•
Bilaga Kontaktuppgifter•
Bilaga Uppförandekod för Leverantörer•

4.21 Signering av Avtal
Detta Avtal har undertecknats av parterna genom elektronisk signatur - se bifogat kvitto.
 
 

2021-O001569 MT-Provtagningsstolar Utkast

Sida 17/17


