
2021-xx-xx  Bilaga 1 

AVTAL 

AVTAL AVSEENDE KISELALGSANALYSER 

Dnr. 581-1259-2021 

 

 

1. AVTALETS PARTER 

Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och XX, nedan kallad 

Leverantören, org. nr XX, har följande avtal slutits. 
 

 

2. AVTALETS SYFTE 

Uppdraget som regleras av detta avtal syftar till att undersöka kiselalger i ett urval av 

sjöar och vattendrag i Värmlands län för att följa upp de biologiska effekterna av kalk-

ningen som utförs i länet. 
 

 

3. AVTALSHANDLINGAR 

Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i avtalshandlingarna förekommer 

mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna 

uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: 
 

1. Detta avtal, daterat 2021-xx-xx 

2. Ändringar/Tillägg till förfrågningsunderlag, daterat 2021-xx-xx 

3. Förfrågningsunderlag, daterat 2021-02-26   

4. Leverantörens anbud daterat 2021-xx-xx 
 

 

4. AVTALSPERIOD 

Avtalet börjar gälla i samband med undertecknade av vardera parten av behörig företrä-

dare och fram till 2022-03-31. Länsstyrelsen har möjlighet att förlänga avtalet en (1) 
gång med ett (1) år med oförändrade villkor. Vid nyttjande av optionsår ska Länssty-
relsen meddela detta skriftligen senast en månad före avtalets utgång. Ingen volym-

garanti kan dock ges för förlängningen då uppdraget är beroende av medelstilldelningen 

från Havs- och Vattenmyndigheten. 

 

 

5. KONTAKTPERSONER 

För Leverantören:              xx                  
 

För Beställaren:              Sandra Woronin               sandra.woronin@lansstyrelsen.se 
 

 

6. AVTALETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE 

Provtagning av kiselalger i fält utförs av Länsstyrelsen under september. Proven sam-
las ihop och skickas därefter till antagen leverantör. Uppdraget omfattar 66 lokaler 

mailto:sandra.woronin@lansstyrelsen.se
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2021 och 66 lokaler 2022, Länsstyrelsen förbehåller sig dock rätten att lägga till eller 
dra ifrån ett fåtal lokaler i sjöar och/eller vattendrag per år.  

 

Uppdraget omfattar fem delmoment:  
 

1. Utsortering, artbestämning och räkning av material 

2. Utvärdering av kiselalgsproven 

3. Redovisning av resultat 

4. Rapportskrivning  

5. Inrapportering av data till datavärd 
 

Delmoment 1–3 ovan ska vara utfört och redovisat senast 14/12 aktuellt år  

Delmoment 4–5 ska vara utfört och redovisat senast 31/3 året efter provtagning 
 

För mer detaljerad information, se förfrågningsunderlaget daterat 2021-02-26. 
 

 

7. LEVERANTÖRENS ANSVAR 

Uppdraget skall genomföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget. 

Leverantören svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet med 

god sedvana i branschen. 

 

 

8. BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN 

Beställaren ska bistå leverantören med all bakgrundsinformation som behövs för att ut-

föra uppdraget. Beställaren ska också leverera de uppgifter som rör äldre undersökningar 

för att få en korrekt jämförelse i rapportmanuset mellan aktuell undersökning och tidi-

gare utförda undersökningar. 
 

 

9. UNDERLEVERANTÖRER/UNDERKONSULTER 

Leverantören får inte anlita underkonsult utan Beställarens medgivande, såvida de inte 

varit angivna och godkända i samband med upphandlingen. Leverantören svarar för un-

derkonsultens arbete som för eget arbete.  

 

 

10. PRIS 

Ersättningen för år 2021 är _____ kr exkl. moms per prov. Priset är angivet i SEK ex-

klusive mervärdesskatt. Samtliga omkostnader ingår. Om Länsstyrelsen lägger till eller 

drar ifrån lokaler (se ovanstående rubrik ”Avtalets omfattning”) justeras den totala er-

sättningen med antalet tillagda eller fråndragna lokaler multiplicerat med X kr per lokal. 
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Priserna är fasta t.o.m. 2022-03-31. Prisjustering för timarvoden skall ske årligen i sep-

tember månad, med början september 2022, vid eventuell förlängning. Prisjusteringen 

sker enligt SCB:s preliminära arbetskostnadsindex för tjänstemän inom den privata sek-

torn (AKI), med augusti 2021 som basperiod och efter näringsgren M (SNI2007). Prisju-

steringen sker enligt följande: 

 

P = Gällande pris 

I2 = SNI 2007 M, för augusti månad 2022, preliminär tabell 

I1 = SNI 2007 M, för augusti månad 2021, definitiv tabell 

P2 = pris för nästföljande år 

P2  = P + (I2-I1)/I1 * P 

 

 

 

11. BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURERING 

Faktura ska vara Länsstyrelsen Värmland till handa senast 30 november aktuellt år. 
Om konsulten eller Länsstyrelsen anser att fakturering bör ske vid andra tillfällen, ska 
detta ske i samråd. Betalning sker 30 dagar netto från ostridig faktura. Dröjsmålsränta 
debiteras enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständigt eller felaktigt 
adresserade fakturor. 
 

Fakturan skall ange vilket avtal och uppdrag som avses samt arten och omfattningen av 

det arbete som utförts. Faktureringsavgift eller andra ej överenskomna tillägg eller avgif-

ter godkännes ej. 
 

Länsstyrelsen accepterar endast e-fakturor. För mer information se Länsstyrelsens 
webbplats https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-
oss/upphandlingar.html#0 

 

 

12. VITE 

Avvikelse i leverans enligt punkt 6 ger Länsstyrelsen rätt att kräva ett vite på 5 % av to-

talsumman för varje påbörjad vecka efter sista leveransdatum. Beställaren äger rätt att 

avräkna upplupet vite från fakturerad köpeskilling. I det fall förseningen överstiger 15 

veckor äger Beställaren rätt att häva beställningen av uppdraget. 

   

 

13. AVBESTÄLLNINGSRÄTT 

Beställaren äger rätt att när som helst under detta avtals giltighetstid helt eller delvis, 

utan angivande av skäl, säga upp detta avtal. Om detta inte innebär utövande av Bestäl-

larens hävningsrätt enligt detta avtal äger Leverantören rätt att utfå skälig ersättning för 

fram till avvecklingstidpunkten nedlagda självkostnader jämte skälig vinst därpå även 

som utfå skälig ersättning för kostnader för de resurser som direkt utnyttjas för avveckl-

ingen. Den totala ersättningen får dock ej överstiga beställningssumman med avdrag för 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-oss/upphandlingar.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-oss/upphandlingar.html#0
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vad som tidigare utbetalats. Av Leverantören fram till avvecklingstidpunkten utförd del 

av arbetet jämte framtagna verktyg, halvfabrikat och material/materiel skall utan ytterli-

gare ersättning överlämnas till Beställaren om Beställaren så begär. 
 

Avveckling skall ske utan dröjsmål och Leverantören skall vidtaga alla erforderliga åt-

gärder för att minimera samtliga kostnader. 
 

Leverantören äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan komma till nytta i Le-

verantörens övriga verksamhet eller för vilket Leverantören erhåller ersättning på annat 

sätt. 

 

Beställaren skall äga rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller annan expert 

granska erforderligt underlag för bedömning av Leverantörens ersättningskrav. 
 

 

14. HÄVNING 

14.1. Om Beställarens rätt att säga upp avtalet 
 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, om Leverantören inte kan full-

göra uppdraget på ett tillfredställande sätt. 
 

Vid uppsägning enligt ovan ska Beställaren meddela Leverantören skriftligen och en 

uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägnings-

tiden, upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska endast sådana åta-

ganden och förpliktelser som särskilt avtalas i samband med uppsägningen, fullgöras. 

Vid sådan uppsägning utgår ersättning till Leverantören för utfört arbete. 

14.2. Om endera partens rätt att säga upp avtalet 
 

Endera parten har rätt att säga upp avtalet i fall motparten väsentligen bryter mot avtalet. 

Vid uppsägning enligt denna grund skall motparten meddelas skriftligen och en uppsäg-

ningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden, 

upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överens-

kommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser enligt avtalet fullgöras. Uppsä-

gande part är berättigad till ersättning för de direkta kostnader som denne får i anledning 

av avtalets upphörande. 

14.3. Om Beställarens rätt till omedelbar hävning 
 

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Leverantören: 
 

• 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  
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• är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller an-

nat liknande förfarande, eller 

• är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, eller 

• gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Beställaren kan visa detta, eller 

• inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna 

landet eller i Sverige. 
 

 

15. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE 

Avvecklingen av åtaganden enligt detta ramavtal ska ske utan dröjsmål och Leverantö-

ren ska vidta alla erforderliga åtgärder för att Länsstyrelsen hållas skadeslös. 
 

Om Leverantören inte medverkar i enlighet med det som sägs i ovanstående stycke äger 

Länsstyrelsen rätt att på Leverantörens bekostnad anlita tredje part för genomförandet, 

om så anses nödvändigt. 
 

 

16. SKADESTÅND 

Leverantören svarar för alla direkta skador och skäliga kostnader som Länsstyrelsen har 

haft till följd av försenad, utebliven och ofullständigt utförd tjänst inom avtalat åtagande, 

i de fall skadan inträffat till följd av omständighet inom Leverantörens kontroll.  
 

Vardera parten svarar för skada på eller förlust av sin egendom, skada på någon av sina 

anställda eller annan för vilken parten svarar. Om part kan visa att skadan eller förlusten 

av vårdslöshet orsakats av den andra parten, dennes anställda eller annan för vilken 

denne svarar, skall dock denna part svara för sådan skada eller förlust. 
 

Om ett skadeståndskrav enligt denna punkt framställs av tredjeman mot någon av par-

terna, ska detta genast skriftligen meddelas den andre parten. 
 

Leverantörens skadeståndsskyldighet är begränsad till 2 prisbasbelopp per skadetillfälle. 
 

 

17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Beställaren har äganderätten till resultatet av uppdraget liksom de datafiler och elektro-

niska konfigurationer som handlingarna framställts ur. Beställaren har rätt att använda 

resultatet av uppdraget för avtalat ändamål. Den som efter det att uppdraget slutförts i 

egenskap av ägare eller brukare av objektet, avser att ändra i det eller vidta någon annan 

åtgärd för dess förvaltning får utan Leverantörens medgivande och utan att betala ersätt-

ning, använda resultatet av uppdraget i ett sådant syfte. Därvid skall, i den utsträckning 

god sed kräver, Leverantörens intressen beaktas. 
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18. ANSVARSFÖRSÄKRING  

Leverantören skall under avtalsperioden ha ansvarsförsäkring som täcker skada för såväl 

Beställaren som tredje man, vilken uppstått genom vållande av Leverantörens personal i 

uppdraget eller i samband därmed. Försäkringen skall gälla för hela ramavtalsperioden 

inklusive ev. förlängning. 
 

 

19. SEKRETESS  

Leverantören är skyldig att i den omfattning Beställaren begär, iaktta sekretess beträf-

fande den information som ges genom uppdraget om Beställarens verksamhet, uppdra-

get, uppdragsresultatet och förhållanden i övrigt. Leverantören är i förekommande fall 

skyldig att informera berörd personal om innebörden av sekretesslagens bestämmelser 

om sekretess och tystnadsplikt. Leverantören förbinder sig att tillse att eventuella under-

leverantörer gör motsvarande åtagande avseende sekretesslagen. 

 

 

20. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får ej helt eller delvis överlåtas på annan 

leverantör/underleverantör utan skriftligt godkännande av Beställaren. 

 

 

21. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET 

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande göras skriftligen och be-

hörigen undertecknat av avtalets parter. 

 

 

22. FORCE MAJEURE 

Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, na-

turkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part 

inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen 

kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina 

skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. 

 

 

23. TVIST 

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan 

Parterna, och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 

 

_____________________________________________________________________ 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 

 

 

Ort Datum Ort Datum 

   

 

 

 

Länsstyrelsen Värmland  Leverantören xxx 

 

 

--------------------------------------- -------------------------------------- 

<N.N>  <N.N> 

<Titel> <Titel> 


