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1 Ramavtal
Detta ramavtal med avtalsnummer [xxxx], har träffats mellan Kammarkollegiet, 
organisationsnummer 202100-0829, och [Ramavtalsleverantörens namn], 
organisationsnummer [xxxxxx-yyyy].

2 Definitioner

Begrepp Förklaring

Avrop Med Avrop avses köp eller beställning av Programvaror och 
tjänster som Kund gör genom användande av detta Ramavtal.

Förnyad 
konkurrensutsättning

Innebär att Avropet föregås av en avropsförfrågan som sänds 
till samtliga Ramavtalsleverantörer inom aktuellt Ramavtal.

Huvudtext Med Huvudtext avses detta dokument.

Kontrakt Med Kontrakt avses det avtal som upprättas mellan Kund och
Ramavtalsleverantören i samband med Avrop.

Kund Med Kund avses statliga myndigheter, stiftelser och andra 
organisationer med anknytning till staten samt de 
organisationer inom övrig offentlig sektor som deltagit i 
upphandlingen enligt bilaga avropsberättigade. Kund är part 
i detta Ramavtal.

Källkod Källkod utgörs av instruktioner, data och kommentarer i ett 
givet programspråk. Källkodens form är ämnad att vara 
lättarbetad och förståelig för en mänsklig programmerare, 
samtidigt som en dator lätt kan tolka den.

Parter Med Parter i denna Huvudtext avses Kammarkollegiet och 
Ramavtalsleverantören.

Programvara Programvara licensierade med en licens som är godkänd av 
Open Source Initiative.

Ramavtal Med Ramavtal avses denna Huvudtext inklusive bilagor.

Ramavtalsleverantör Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling (LOU) erhållit Ramavtal och är 
därigenom Part i detta Ramavtal. 
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3 Bakgrund
3.1 Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig

upphandling (LOU). Kund kan utan att själv genomföra upphandling göra Avrop från
Ramavtalet. Genom Ramavtalet ska Ramavtalsleverantör till Kund tillhandahålla de 
Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av
Ramavtalet och Kontraktet. Kammarkollegiet kommer att tillhandahålla en mall som 
kan användas för Kontrakt.

3.2 I Ramavtalet ingår, förutom denna Huvudtext, följande bilagor:

Bilaga Allmänna villkor
Bilaga underleverantörer
Bilaga avropsberättigade

3.3 Ramavtalet regleras av nedanstående handlingar. Om avtalshandlingarna skulle visa 
sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan med följande 
ordning:

1. Skriftliga ändringar eller tillägg till detta Ramavtal.

2. Det slutliga Ramavtalet, dnr xx-xx-xx.

3. Förfrågningsunderlaget inklusive svar på inkomna frågor samt eventuella 
förtydliganden under upphandlingen.

4. Kompletteringar och förtydliganden till Ramavtalsleverantörens anbud.

5. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor.

Inga andra handlingar än dessa gäller.

4 Åtagandet
4.1 Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla leveranser 

av Programvaror och tjänster under ramavtalsperioden.

4.2 De Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet ska uppfylla de i 
förfrågningsunderlaget ställda skall-kraven under hela Ramavtalets giltighetstid. 

4.3 Giltig ansvarsförsäkring ska finnas vid Ramavtalets ikraftträdande och finnas under 
hela avtalsperioden. Ramavtalsleverantören ska vid anmodan kunna visa upp giltigt 
försäkringsbevis.

4.4 Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet om minst tio (10) konsulter ska hållas 
intakt under hela Ramavtalets giltighetstid.

4.5 De programvaruområden Ramavtalsleverantören, i sitt anbud, angett 
leveranskapacitet inom ska hållas intakt under hela Ramavtalets giltighetstid.

4.6 Ramavtalsleverantören ska i samverkan med sina underleverantörer tillförsäkra en 
stabil och långsiktig relation vad gäller leveranser av Programvaror och tjänster 
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under hela ramavtalsperioden. Frågor avseende kvalitet och utveckling ska 
Ramavtalsleverantören reglera med sina underleverantörer.

4.7 Ramavtalsleverantörens försäljning till Kund ska präglas av ett storkundsförhållande 
mellan Ramavtalsleverantören och offentlig förvaltning. Detta ska gälla även vid 
mindre anskaffningar. Kund som är berättigad att göra Avrop får inte vägras leverans 
av Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet. I tider av stor efterfrågan 
och förlängda leveranstider ska Kund tillhöra Ramavtalsleverantörens högst 
prioriterade kunder.

4.8 Ramavtalsleverantören åtar sig att informera Kund om Ramavtalet och verka för att 
Avrop sker i enlighet med Ramavtalet.

4.9 Ramavtalsleverantören åtar sig att aktivt medverka vid införande av stöd för e-avrop 
under ramavtalsperioden.

4.10 Ramavtalsleverantören ska ha väl dokumenterade rutiner för ramavtals-
administration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal.

4.11 Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla Programvaror och tjänster som 
omfattas av Ramavtalet, i enlighet med vad som anges i Ramavtalet. Definition av 
kompetensnivåer för konsulttjänster, enligt upphandlingens förfrågningsunderlag, ska
tillämpas vid Avrop.

4.12 Ramavtalsleverantören ska senast 30 dagar efter Kundens godkännande av leverans 
tillställa resultatet till den eller de programvaruprojekt resultatet avser tillägg eller 
ändringar till. Resultatet ska tillställas enligt de villkor och den praxis 
intressegruppen eller företaget bakom Programvaran anger. Ramavtalsleverantören 
ska alltid försöka få in resultatet som en del i kommande version av Programvaran.

4.13 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av 
Ramavtalet som Kammarkollegiet kan komma att genomföra.

4.14 Kammarkollegiet äger rätt att neka Programvaror eller tjänster som enligt 
Kammarkollegiets tolkning inte efterfrågats i upphandlingens förfrågningsunderlag.

5 Faktura
5.1 Ramavtalsleverantören ska kunna ta emot elektroniska fakturor enligt standarden 

Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt 
överenskommelser mellan Ramavtalsleverantören och Kammarkollegiet.

6 Underleverantörer
6.1 Om Ramavtalsleverantören använder underleverantör för att utföra del av 

ramavtalsåtagandet svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina underleverantörers 
arbete såsom för sitt eget.

6.2 Mellan Ramavtalsleverantören och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal 
finnas, vilket reglerar leveransen av Programvaror och tjänster samt det ansvar som 
framgår av Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska på Kammarkollegiets begäran 
kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal.

Sida

5 (13)



Datum Ärendenummer

2010-11-02 93-36-10 

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp

Daniel Melin 760014 Ramavtal
Godkänt av (namn, datum) Projektbenämning

Hans Sundström, 2010-11-02 Upphandling Öppna programvaror 2010

6.3 Ramavtalsleverantören har inte rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot 
Avrop, lämna avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Kund. Direktkontakt 
mellan underleverantör och Kund avseende marknadsföring och försäljning ska inte 
förekomma. Dock kan överenskommelse ske om andra kontaktvägar.

6.4 Tillägg eller byte av underleverantör får endast ske efter godkännande av 
Kammarkollegiet. Tillägg eller byte av underleverantör får ske högst fyra (4) gånger 
per år om ej synnerliga skäl föreligger. Efter godkännande uppdateras bilaga 
underleverantörer genom Kammarkollegiets försorg.

7 Priser
7.1 Ramavtalsleverantörens priser för de programvaror som omfattas av Ramavtalet 

anges i respektive avrop på ramavtalet.

7.2 Ramavtalsleverantörens priser för de konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet 
avser takpriser per timme. Takpriserna ska ligga fast under hela avtalsperioden.

Vid leverans av konsulttjänsterna förvaltning, implementation, installation, 
migrering, support och utbildning ska Ramavtalsleverantören använda följande 
takpriser för respektive kompetensnivå:

Takpris per timme, kompetensnivå 1: [Fylls i från anbudet]

Takpris per timme, kompetensnivå 2: [Fylls i från anbudet]

Takpris per timme, kompetensnivå 3: [Fylls i från anbudet]

Takpris per timme, kompetensnivå 4: [Fylls i från anbudet]

Takpris per timme, kompetensnivå 5: [Fylls i från anbudet]

7.3 Ramavtalsleverantören ska aldrig debitera högre timpris än takpriserna. Vid avrop 
med Förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor erbjudas.

8 Avrop
8.1 Avrop kan göras av de Kunder som är avropsberättigade enligt bilaga 

avropsberättigade. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska en
myndighet använda Ramavtalet om myndigheten inte finner annan form av avtal 
sammantaget bättre.

8.2 Avrop från detta Ramavtal sker genom en Förnyad konkurrensutsättning, enligt 5 
kap. 7 § LOU, och ska föregås av en skriftlig avropsförfrågan som Kund gör för att 
värdera vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas det specifika Kontraktet enligt 
grunden ekonomiskt mest fördelaktiga.

8.3 För avropsförfrågan gäller följande:

1. Kund ska upprätta en avropsförfrågan för att inbjuda samtliga 
Ramavtalsleverantörer att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som 
Kunden anger. I avropsförfrågan ska Kunden referera till de avtalsvillkor som 
angivits i Ramavtalet. Vid behov får Kunden i avropsförfrågan precisera 
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ramavtalsvillkoren och komplettera med andra villkor som angetts i 
upphandlingens förfrågningsunderlag.

2. Kunden ska ange de krav som kommer att ligga till grund för tilldelning av 
Kontraktet. Dessa krav ska omfattas av de krav som har angivits i 
upphandlingens förfrågningsunderlag. Kunden avgör vilka av dessa krav som är
relevanta för det specifika avropstillfället.

3. Kunden ska ange en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist ska 
fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet samt den tid som 
behövs för att lämna avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid avropstillfället 
inte kan leverera efterfrågade Programvaror och tjänster är alltid skyldig att 
svara varför denne inte kan leverera.

4. Avropssvaren ska vara skriftliga och Kunden får ta del av innehållet i dem först 
när den angivna svarstiden har löpt ut.

5. Kontraktet ska tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det för Kunden 
bästa avropssvaret på grundval av de krav som angetts i avropsförfrågan.

6. Kunden ska snarast möjligt skriftligen meddela de Ramavtalsleverantörer som 
deltagit i den Förnyade konkurrensutsättningen om beslut om tilldelning av 
Kontraktet och redovisa skälen för beslutet. Vid Avrop från ramavtal börjar 
ingen avtalsspärr att gälla men Kunden kan frivilligt iaktta en avtalsspärr för att 
undvika att ett ingånget Kontrakt ska kunna ogiltigförklaras. Avtalsspärrens 
längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslutet.

8.4 Vid Avrop ska ett skriftligt Kontrakt upprättas mellan Kund och Ramavtals-
leverantören för de Programvaror och tjänster som ska levereras. Kammarkollegiet 
kommer att tillhandahålla en mall för Kontrakt som Kund kan välja att använda. Om 
mallen för Kontrakt inte används ska minst följande delar preciseras i ett Kontrakt:

• Detta Ramavtals benämning och nummer
• Kontraktets parter
• Kontaktpersoner
• Beskrivning av Programvaror och tjänster som ingår
• Priser
• Avtalad leveransdag
• Leveransadress om tillämpligt

Ramavtalsbilaga Allmänna villkor ska alltid medfölja Kontraktet oavsett om mallen 
för Kontrakt används eller inte.

8.5 Kontrakt bör inte ingås med längre giltighetstid än åtta (8) månader efter det att 
Ramavtalets giltighetstid har upphört.

9 Administrationsavgift och redovisning
9.1 Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet erlägga en administrationsavgift 

avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en 
avgift om högst en procent (1 %) av fakturerat nettobelopp, d.v.s. fakturavärdet 
exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Kammarkollegiet för ett (1) 
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år i taget. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast en (1) månad före ny 
administrationsavgift börjar gälla.

9.2 Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet lämna en redovisning av till 
avropsberättigade Kunder försålda Programvaror och tjänster som ingår i 
Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid 
ska redovisas till dess att Kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med 
instruktioner från Kammarkollegiet och omfatta föregående kvartals fakturerade 
belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig 
företrädare. På begäran av Kammarkollegiet ska Ramavtalsleverantören 
tillhandahålla en specificerad kvartalsvis sammanställning avseende vilka leveranser 
som har fakturerats till respektive Kund.

9.3 Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som 
redovisningen avser, enligt följande:

Redovisningsperiod Redovisning överlämnad till Kammarkollegiet
1 januari – 31 mars 15 maj
1 april – 30 juni 15 augusti
1 juli – 30 september 15 november
1 oktober – 31 december 15 februari

9.4 Efter mottagen redovisning fakturerar Kammarkollegiet en administrationsavgift 
inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturans 
utställningsdatum. Kammarkollegiet fakturerar administrationsavgiften och övriga 
avgifter enligt avsnitt 9 genom Svefaktura.

9.5 Fullgör inte Ramavtalsleverantören sina skyldigheter enligt punkt 9.3 äger 
Kammarkollegiet rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att 
utgå med 5 000 kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. 
Påminnelseavgiften utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar brister enligt 
ovanstående inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Kammarkollegiet.

9.6 I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i 
den utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en tolv (12) 
månaders period äger Kammarkollegiet rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller
utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om 10 000 kr 
alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet.

9.7 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de övriga uppföljningar av 
användningen av Ramavtalet som Kammarkollegiet kan komma att genomföra. På 
begäran ska Ramavtalsleverantören exempelvis tillhandahålla en årlig 
sammanställning avseende vilka avropsberättigade Kunder som avropat på 
Ramavtalet samt volym.

10 Revision
10.1 Kammarkollegiet ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att 

Ramavtalsleverantörens anbud och åtagande är i enlighet med upphandlingen och 
Ramavtalet. Kammarkollegiet ska äga rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören 
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inte avviker från takpriserna på konsulttjänsterna som angivits i upphandlingen som 
ligger till grund för detta Ramavtal. Revision omfattar även Ramavtalsleverantörens 
underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska 
Kammarkollegiet ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation.

10.2 Kammarkollegiet svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören 
fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden.

10.3 Med anlitande av en av Kammarkollegiet utsedd auktoriserad revisor, ska kontroll 
även kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt avsnitt 9.

10.4 Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som 
Kammarkollegiet behöver för att genomföra revisionen t.ex. avropsförfrågan, 
avropssvar, Kontrakt, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den 
utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler 
som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören.

10.5 I de fall Kammarkollegiet vid revision enligt avsnitt 10 finner att Ramavtals-
leverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har 
Kammarkollegiet rätt till vite om 50 000 kr alternativt rätt att med omedelbar verkan 
säga upp Ramavtalet. Då vite enligt denna punkt grundar sig på felaktigt redovisad 
försäljning enligt avsnitt 9 kommer även en korrigering att göras av det belopp som 
Kammarkollegiet fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med 
nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer inte att återbetalas.

11 Avtalsperiod
11.1 Ramavtalet träder ikraft efter tio (10) dagars avtalsspärr och när båda Parterna 

undertecknat Ramavtalet under förutsättning att följande inte föreligger;

att en förvaltningsdomstol beslutar om förlängd avtalsspärr/inhibition i ärendet. I 
detta fall träder Ramavtalet ikraft tio (10) dagar efter att domstolen avgjort 
målet/beslut om inhibition hävts och/eller,

att en förvaltningsdomstol fattar beslut med innebörd att Kammarkollegiet inte kan 
fullfölja upphandlingen enligt tilldelningsbeslut.

11.2 Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som 
infaller 24 månader från Ramavtalets ikraftträdande. Eventuell förlängning av 
Ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. En förlängning av Ramavtalets 
avtalsperiod kan uppgå till högst 24 månader. Förlängning regleras genom 
tilläggsavtal.

11.3 Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts 
under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att 
Ramavtalets avtalsperiod har gått ut. Detta hindrar dock inte att leverans kan ske vid 
en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontrakt tecknats inom Ramavtalets 
giltighetstid.

12 Förtida upphörande
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12.1 Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger 
Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet enligt avsnitt
12.

12.2 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om 
Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar i 
väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 
dagar efter skriftlig anmodan därom.

12.3 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det 
framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på 
annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av 
icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal.

12.4 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det 
framkommer att Ramavtalsleverantören inte längre uppfyller skall-krav i 
förfrågningsunderlaget och denna brist inte är oväsentlig.

12.5 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon
omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig 
upphandling enligt 10 kap 1 § LOU, nämligen om det framkommer att 
Ramavtalsleverantören, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott som 
innefattar:

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 
98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 
3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell 
organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om 
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av 
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, 
respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 
december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om 
Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på 
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10
juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/97/EG.

Om Ramavtalsleverantören är en juridisk person, kan Ramavtalet sägas upp om en 
företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för brott omnämnt i 1-4
ovan.
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12.6 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon
omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig 
upphandling enligt 10 kap 2 § LOU, nämligen om:

1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning 
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är 
underkastad näringsförbud, eller

2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller

3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom dömd för brott avseende 
yrkesutövningen, eller

4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen 
och den upphandlande myndigheten kan visa detta, eller

5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller
socialavgifter, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 
lämnat felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt 12.6

12.7 Vid bristfällig, försenad eller utebliven redovisning samt utebliven eller försenad 
betalning av administrationsavgift äger Kammarkollegiet rätt att, med beaktande av 
punkt 9.6, med omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal.

12.8 I de fall Kammarkollegiet vid revision finner att Ramavtalsleverantören i väsentlig 
mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Kammarkollegiet rätt att med 
omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal.

12.9 Vid avsaknad av giltigt samarbetsavtal mellan Ramavtalsleverantör och av denne 
anlitade underleverantörer äger Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan säga
upp detta Ramavtal.

12.10 Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om 
Kammarkollegiet i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte 
vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom.

12.11 Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande i vissa situationer äger 
Ramavtalsleverantören eller Kammarkollegiet inte göra gällande annan påföljd vid 
avtalsbrott enligt detta Ramavtal.

13 Ramavtalsinformation 
13.1 Ramavtalsleverantören ska på sin publika webbplats tillhandahålla aktuellt Ramavtal.

Ramavtalet ska vara åtkomligt via länk från den webbplats Kammarkollegiet 
använder, vid avtalstillfället www.avropa.se/it-ramavtal, till Ramavtalsleverantörens 
webbsida för Ramavtalet.

13.2 Ramavtalet ska finnas tillgängligt via Ramavtalsleverantörens publika webbplats 
senast 30 dagar från Ramavtalets ikraftträdande.
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13.3 Ramavtalet inklusive samtliga bilagor kommer att läggas ut på aktuell webbplats för 
Ramavtal som tecknas inom ramen för statlig inköpssamordning, vid avtalstecknande
www.avropa.se.

13.4 Resultat enligt Allmänna villkor 12.1 b), i form av Källkod och eventuell 
dokumentation hänförlig till Källkoden, som levererats till Kund av 
Ramavtalsleverantören inom ramen för ett Avrop på Ramavtalet ska publiceras, 
allmänt tillgängligt, på Ramavtalsleverantörens publika webbplats. Webbplats för 
detta ska vara identisk med webbplats som anges i 13.2. Ramavtalsleverantören ska 
publicera Resultatet senast 30 dagar efter Kundens godkännande av leveransen och 
vara tillgängligt under hela ramavtalsperioden samt därefter för giltiga Kontrakt.

14 Överlåtelse
14.1 Ramavtalsleverantören får inte utan Kammarkollegiets skriftliga godkännande 

överlåta Ramavtalet till annan.

14.2 Vid överlåtelse ska detta meddelas Kammarkollegiet inom tio (10) dagar. Det är 
Kammarkollegiet som godkänner om Ramavtal ska överlåtas. Kammarkollegiet kan 
komma att begära in handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning.

14.3 Ramavtalsleverantören äger inte utan Kammarkollegiets föregående skriftliga 
tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive bl.a. krav på skadestånd) 
hänförliga till detta Ramavtal till någon tredje part.

14.4 Kammarkollegiet äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt 
detta Ramavtal, till ny organisation eller organisationsform för det fall 
Kammarkollegiet byter till sådan ny organisation eller organisationsform.

15 Ändringar och tillägg
15.1 Ändringar av, samt tillägg till, Ramavtalet som ska regleras genom tilläggsavtal ska 

upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknat av Parterna för att vara 
gällande.

16 Tvistelösning och tillämplig lag
16.1 Tvister angående tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därmed 

sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling 
Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras
av svensk allmän domstol i Stockholm.

16.2 Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska 
lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga.

17 Meddelanden
17.1 Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska tillställas

skriftligen till parts kontaktperson.
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18 Kontaktpersoner 
Kontaktperson för Kammarkollegiet:

Mikael Larsson Telefon: 08-700 07 63

Box 2218

103 15 Stockholm E-post: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Kontaktperson för [Ramavtalsleverantören]:

[Förnamn Efternamn] Telefon: [0x-xxx xx xx]

[Postadress] Fax: [0x-xx xx xx]

[Postnummer] [Ort] E-post: [namn@domän.land]

*****

Detta Ramavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Stockholm 2011-XX-XX [Ort] 2011-XX-XX

Kammarkollegiet [Ramavtalsleverantören]

_______________________ _______________________

Claes Ljungh [Behörig avtalstecknare]

_______________________

Hans Sundström
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	3.1 Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Kund kan utan att själv genomföra upphandling göra Avrop från Ramavtalet. Genom Ramavtalet ska Ramavtalsleverantör till Kund tillhandahålla de Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet och Kontraktet. Kammarkollegiet kommer att tillhandahålla en mall som kan användas för Kontrakt.
	3.2 I Ramavtalet ingår, förutom denna Huvudtext, följande bilagor:
	3.3 Ramavtalet regleras av nedanstående handlingar. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan med följande ordning:

	4 Åtagandet
	4.1 Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla leveranser av Programvaror och tjänster under ramavtalsperioden.
	4.2 De Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet ska uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda skall-kraven under hela Ramavtalets giltighetstid.
	4.3 Giltig ansvarsförsäkring ska finnas vid Ramavtalets ikraftträdande och finnas under hela avtalsperioden. Ramavtalsleverantören ska vid anmodan kunna visa upp giltigt försäkringsbevis.
	4.4 Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet om minst tio (10) konsulter ska hållas intakt under hela Ramavtalets giltighetstid.
	4.5 De programvaruområden Ramavtalsleverantören, i sitt anbud, angett leveranskapacitet inom ska hållas intakt under hela Ramavtalets giltighetstid.
	4.6 Ramavtalsleverantören ska i samverkan med sina underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig relation vad gäller leveranser av Programvaror och tjänster under hela ramavtalsperioden. Frågor avseende kvalitet och utveckling ska Ramavtalsleverantören reglera med sina underleverantörer.
	4.7 Ramavtalsleverantörens försäljning till Kund ska präglas av ett storkundsförhållande mellan Ramavtalsleverantören och offentlig förvaltning. Detta ska gälla även vid mindre anskaffningar. Kund som är berättigad att göra Avrop får inte vägras leverans av Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet. I tider av stor efterfrågan och förlängda leveranstider ska Kund tillhöra Ramavtalsleverantörens högst prioriterade kunder.
	4.8 Ramavtalsleverantören åtar sig att informera Kund om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet.
	4.9 Ramavtalsleverantören åtar sig att aktivt medverka vid införande av stöd för e-avrop under ramavtalsperioden.
	4.10 Ramavtalsleverantören ska ha väl dokumenterade rutiner för ramavtals-administration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal.
	4.11 Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla Programvaror och tjänster som omfattas av Ramavtalet, i enlighet med vad som anges i Ramavtalet. Definition av kompetensnivåer för konsulttjänster, enligt upphandlingens förfrågningsunderlag, ska tillämpas vid Avrop.
	4.12 Ramavtalsleverantören ska senast 30 dagar efter Kundens godkännande av leverans tillställa resultatet till den eller de programvaruprojekt resultatet avser tillägg eller ändringar till. Resultatet ska tillställas enligt de villkor och den praxis intressegruppen eller företaget bakom Programvaran anger. Ramavtalsleverantören ska alltid försöka få in resultatet som en del i kommande version av Programvaran.
	4.13 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Kammarkollegiet kan komma att genomföra.
	4.14 Kammarkollegiet äger rätt att neka Programvaror eller tjänster som enligt Kammarkollegiets tolkning inte efterfrågats i upphandlingens förfrågningsunderlag.

	5 Faktura
	5.1 Ramavtalsleverantören ska kunna ta emot elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelser mellan Ramavtalsleverantören och Kammarkollegiet.

	6 Underleverantörer
	6.1 Om Ramavtalsleverantören använder underleverantör för att utföra del av ramavtalsåtagandet svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete såsom för sitt eget.
	6.2 Mellan Ramavtalsleverantören och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas, vilket reglerar leveransen av Programvaror och tjänster samt det ansvar som framgår av Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska på Kammarkollegiets begäran kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal.
	6.3 Ramavtalsleverantören har inte rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot Avrop, lämna avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Kund. Direktkontakt mellan underleverantör och Kund avseende marknadsföring och försäljning ska inte förekomma. Dock kan överenskommelse ske om andra kontaktvägar.
	6.4 Tillägg eller byte av underleverantör får endast ske efter godkännande av Kammarkollegiet. Tillägg eller byte av underleverantör får ske högst fyra (4) gånger per år om ej synnerliga skäl föreligger. Efter godkännande uppdateras bilaga underleverantörer genom Kammarkollegiets försorg.

	7 Priser
	7.1 Ramavtalsleverantörens priser för de programvaror som omfattas av Ramavtalet anges i respektive avrop på ramavtalet.
	7.2 Ramavtalsleverantörens priser för de konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet avser takpriser per timme. Takpriserna ska ligga fast under hela avtalsperioden.
	7.3 Ramavtalsleverantören ska aldrig debitera högre timpris än takpriserna. Vid avrop med Förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor erbjudas.

	8 Avrop
	8.1 Avrop kan göras av de Kunder som är avropsberättigade enligt bilaga avropsberättigade. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska en myndighet använda Ramavtalet om myndigheten inte finner annan form av avtal sammantaget bättre.
	8.2 Avrop från detta Ramavtal sker genom en Förnyad konkurrensutsättning, enligt 5 kap. 7 § LOU, och ska föregås av en skriftlig avropsförfrågan som Kund gör för att värdera vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas det specifika Kontraktet enligt grunden ekonomiskt mest fördelaktiga.
	8.3 För avropsförfrågan gäller följande:
	8.4 Vid Avrop ska ett skriftligt Kontrakt upprättas mellan Kund och Ramavtals-leverantören för de Programvaror och tjänster som ska levereras. Kammarkollegiet kommer att tillhandahålla en mall för Kontrakt som Kund kan välja att använda. Om mallen för Kontrakt inte används ska minst följande delar preciseras i ett Kontrakt:
	8.5 Kontrakt bör inte ingås med längre giltighetstid än åtta (8) månader efter det att Ramavtalets giltighetstid har upphört.

	9 Administrationsavgift och redovisning
	9.1 Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om högst en procent (1 %) av fakturerat nettobelopp, d.v.s. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Kammarkollegiet för ett (1) år i taget. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast en (1) månad före ny administrationsavgift börjar gälla.
	9.2 Ramavtalsleverantören ska till Kammarkollegiet lämna en redovisning av till avropsberättigade Kunder försålda Programvaror och tjänster som ingår i Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid ska redovisas till dess att Kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Kammarkollegiet och omfatta föregående kvartals fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare. På begäran av Kammarkollegiet ska Ramavtalsleverantören tillhandahålla en specificerad kvartalsvis sammanställning avseende vilka leveranser som har fakturerats till respektive Kund.
	9.3 Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande:
	9.4 Efter mottagen redovisning fakturerar Kammarkollegiet en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturans utställningsdatum. Kammarkollegiet fakturerar administrationsavgiften och övriga avgifter enligt avsnitt 9 genom Svefaktura.
	9.5 Fullgör inte Ramavtalsleverantören sina skyldigheter enligt punkt 9.3 äger Kammarkollegiet rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att utgå med 5 000 kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgiften utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar brister enligt ovanstående inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Kammarkollegiet.
	9.6 I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en tolv (12) månaders period äger Kammarkollegiet rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om 10 000 kr alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet.
	9.7 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de övriga uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Kammarkollegiet kan komma att genomföra. På begäran ska Ramavtalsleverantören exempelvis tillhandahålla en årlig sammanställning avseende vilka avropsberättigade Kunder som avropat på Ramavtalet samt volym.

	10 Revision
	10.1 Kammarkollegiet ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Ramavtalsleverantörens anbud och åtagande är i enlighet med upphandlingen och Ramavtalet. Kammarkollegiet ska äga rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören inte avviker från takpriserna på konsulttjänsterna som angivits i upphandlingen som ligger till grund för detta Ramavtal. Revision omfattar även Ramavtalsleverantörens underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska Kammarkollegiet ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation.
	10.2 Kammarkollegiet svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden.
	10.3 Med anlitande av en av Kammarkollegiet utsedd auktoriserad revisor, ska kontroll även kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt avsnitt 9.
	10.4 Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som Kammarkollegiet behöver för att genomföra revisionen t.ex. avropsförfrågan, avropssvar, Kontrakt, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören.
	10.5 I de fall Kammarkollegiet vid revision enligt avsnitt 10 finner att Ramavtals-leverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Kammarkollegiet rätt till vite om 50 000 kr alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Då vite enligt denna punkt grundar sig på felaktigt redovisad försäljning enligt avsnitt 9 kommer även en korrigering att göras av det belopp som Kammarkollegiet fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer inte att återbetalas.

	11 Avtalsperiod
	11.1 Ramavtalet träder ikraft efter tio (10) dagars avtalsspärr och när båda Parterna undertecknat Ramavtalet under förutsättning att följande inte föreligger;
	11.2 Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller 24 månader från Ramavtalets ikraftträdande. Eventuell förlängning av Ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. En förlängning av Ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst 24 månader. Förlängning regleras genom tilläggsavtal.
	11.3 Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets avtalsperiod har gått ut. Detta hindrar dock inte att leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontrakt tecknats inom Ramavtalets giltighetstid.

	12 Förtida upphörande
	12.1 Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet enligt avsnitt 12.
	12.2 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom.
	12.3 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal.
	12.4 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det framkommer att Ramavtalsleverantören inte längre uppfyller skall-krav i förfrågningsunderlaget och denna brist inte är oväsentlig.
	12.5 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 1 § LOU, nämligen om det framkommer att Ramavtalsleverantören, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott som innefattar:
	12.6 Kammarkollegiet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 2 § LOU, nämligen om:
	12.7 Vid bristfällig, försenad eller utebliven redovisning samt utebliven eller försenad betalning av administrationsavgift äger Kammarkollegiet rätt att, med beaktande av punkt 9.6, med omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal.
	12.8 I de fall Kammarkollegiet vid revision finner att Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal.
	12.9 Vid avsaknad av giltigt samarbetsavtal mellan Ramavtalsleverantör och av denne anlitade underleverantörer äger Kammarkollegiet rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal.
	12.10 Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Kammarkollegiet i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom.
	12.11 Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande i vissa situationer äger Ramavtalsleverantören eller Kammarkollegiet inte göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott enligt detta Ramavtal.

	13 Ramavtalsinformation
	13.1 Ramavtalsleverantören ska på sin publika webbplats tillhandahålla aktuellt Ramavtal. Ramavtalet ska vara åtkomligt via länk från den webbplats Kammarkollegiet använder, vid avtalstillfället www.avropa.se/it-ramavtal, till Ramavtalsleverantörens webbsida för Ramavtalet.
	13.2 Ramavtalet ska finnas tillgängligt via Ramavtalsleverantörens publika webbplats senast 30 dagar från Ramavtalets ikraftträdande.
	13.3 Ramavtalet inklusive samtliga bilagor kommer att läggas ut på aktuell webbplats för Ramavtal som tecknas inom ramen för statlig inköpssamordning, vid avtalstecknande www.avropa.se.
	13.4 Resultat enligt Allmänna villkor 12.1 b), i form av Källkod och eventuell dokumentation hänförlig till Källkoden, som levererats till Kund av Ramavtalsleverantören inom ramen för ett Avrop på Ramavtalet ska publiceras, allmänt tillgängligt, på Ramavtalsleverantörens publika webbplats. Webbplats för detta ska vara identisk med webbplats som anges i 13.2. Ramavtalsleverantören ska publicera Resultatet senast 30 dagar efter Kundens godkännande av leveransen och vara tillgängligt under hela ramavtalsperioden samt därefter för giltiga Kontrakt.

	14 Överlåtelse
	14.1 Ramavtalsleverantören får inte utan Kammarkollegiets skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan.
	14.2 Vid överlåtelse ska detta meddelas Kammarkollegiet inom tio (10) dagar. Det är Kammarkollegiet som godkänner om Ramavtal ska överlåtas. Kammarkollegiet kan komma att begära in handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning.
	14.3 Ramavtalsleverantören äger inte utan Kammarkollegiets föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive bl.a. krav på skadestånd) hänförliga till detta Ramavtal till någon tredje part.
	14.4 Kammarkollegiet äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal, till ny organisation eller organisationsform för det fall Kammarkollegiet byter till sådan ny organisation eller organisationsform.

	15 Ändringar och tillägg
	15.1 Ändringar av, samt tillägg till, Ramavtalet som ska regleras genom tilläggsavtal ska upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknat av Parterna för att vara gällande.

	16 Tvistelösning och tillämplig lag
	16.1 Tvister angående tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm.
	16.2 Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga.

	17 Meddelanden
	17.1 Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska tillställas skriftligen till parts kontaktperson.

	18 Kontaktpersoner

