Bilaga 3

Utkast till AVTAL
AVTAL AVSEENDE NATURVÅRDSBRÄNNING I
Havsvalladalen
Dnr. 512-xxxx-2021

Bilaga 3
Avtalsutkast

1.

AVTALETS PARTER
Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören, org. nr [x], har följande avtal slutits.

2.

AVTALETS SYFTE
Det övergripande målet samt syfte med naturvårdsbränning inom naturreservaten är att
tillgodose behovet av restaurering och återskapande av naturmiljöer samt behovet av
livsmiljöer för hotade arter.

3.

AVTALETS OMFATTNING
Uppdraget gäller naturvårdsbränning inom Havsvalladalen. En närmare beskrivning av
uppdraget finns under kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget samt i bilaga 1.

4.

AVTALSHANDLINGAR
Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i kontraktshandlingarna förekommer
mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning:
1.
2.
3.
4.

Tillägg till och ändringar till detta avtal
Detta avtal
Förfrågningsunderlag, daterat [2021-xx-xx]
Leverantörens anbud daterat [2021-xx-xx]

Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtalsinnehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att dessa skall gälla.
5.

AVTALSPERIOD
Uppdraget avser gälla från avtalstecknandet och ett (1) år framåt (2021) med möjlighet
till ytterligare förlängning ett år i taget, dock senast till och med 2023.

6.

KONTAKTPERSONER
Beställare: Länsstyrelsen Värmland
Namn: Jenny Sander
Telefon: 010-224 74 86
E-post: jenny.sander@lansstyrelsen.se
Leverantör:
Namn:
Telefon:
E-post:
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Kontaktperson/er hos leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Beställaren,
behörighet att på Leverantörens vägnar och med för denna bindande verkan, företräda
honom i frågor som berör uppdragets specifikation och genomförande.
7.

LEVERANTÖRENS ANSVAR
Uppdraget skall genomföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget
med bilagor. Leverantören svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i
enlighet med god sedvänja i branschen.

7.1.

Övriga skyldigheter
I uppdraget ingår att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för att
uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar.
Leverantören får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i
sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet.

7.2. Ansvar för utfört uppdrag
Beställarens granskning och godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte Leverantören från ansvar för fel i handlingar eller i utfört uppdrag.
Om Leverantören omarbetar handlingar, som upprättats eller tillhandahållits av Leverantören och som granskats av Beställaren, har Leverantören inte rätt till ersättning för sådant arbete om detta ej skriftligen överenskommits med Beställaren.
7.3. Erforderlig information m.m.
Skulle viss information, underlag, tjänst eller utrustning som Beställaren enligt avtalet
inte skall tillhandahålla, visa sig nödvändig för uppdragets fullgörande skall Leverantören utan extra kostnad införskaffa informationen eller underlaget eller utföra Tjänsten eller ställa utrustningen till förfogande som om detta varit fullständigt angivet och beskrivet i avtalet.

8.

UNDERLEVERANTÖRER/UNDERKONSULTER
Leverantören får inte anlita underkonsult/underleverantör utan Beställarens medgivande,
såvida de inte varit angivna och godkända i samband med upphandlingen. Leverantören
svarar för underkonsultens arbete som för eget arbete.
Beställaren äger rätt att kontrollera att underkonsult/underleverantör har fullgjort sina
förpliktelser gällande skatter och sociala avgifter.

8.1.

Utbyte av personal
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Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta personal som Beställaren anser
sakna erforderlig kompetens eller med vilken Beställaren anser sig ha samarbetssvårigheter.
Leverantören får endast ersätta kontrakterad personal/konsulter med personer som innehar motsvarande kompetens och erfarenheter samt efter Beställarens godkännande.

9.

AVDRAG VID OFULLBORDAT UPPDRAG
Om mindre än 50 % av arealerna är brandpåverkad utgår endast 25 % av ersättningen för
uppdraget. Om mindre än 30 % av arealen är brandpåverkad utgår ingen ersättning för
uppdraget. Med brandpåverkan avses att allt ris som blåbär, lingon, ljung och kråkbär är
konsumerat av elden. Ytor dominerade av vitmossor eller andra fuktmossor räknas inte
med i bedömningen.
Om mer än 70 % av tallarna dör utgår endast 25 % av ersättningen.
Träd räknas som döda när minst 70% av barrmassan i kronan har dött. Man räknar dödligheten på de träd som tillhör det övre skiktet. Mindre träd (som ofta har högre dödlighet) räknas inte. Bedömning av dödlighet görs av länsstyrelsen vid fältbesök 3-6 veckor
efter slutförd bränning.
Bränningen ska utföras på ett sådant sätt att det finns förutsättningar att nå de mål för
bränningen som uppges i områdesbeskrivningen.

10.

PRIS
[Enligt prisuppgift från anbud, bilaga X]
Pris är angivna i SEK exkl. mervärdesskatt och inkluderar samtliga med uppdraget förenade omkostnader och avgifter.

11.

BETALNINGSVILLKOR M M
Utbetalning sker efter utfört uppdrag mot till Länsstyrelsen insänd e-faktura inklusive
redovisning i form av en sammanfattande rapport samt efter att Länsstyrelsen utfört besiktning och godkänt utförda åtgärder (enligt förfrågningsunderlag).
Fakturan skall ange vilket avtal och uppdrag (dnr) som avses samt arten och omfattningen av det arbete som utförts. Faktureringsavgift eller andra ej överenskomna tillägg godkänns ej.
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Fakturan ska skickas som e-faktura. Instruktioner för e-fakturering finns under denna
länk: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss/kontakta-oss/fakturering.html

11.1.

Specificering av faktura
Fakturan skall alltid innehålla:
•
•
•
•
•
•

12.

Länsstyrelsens fakturareferens (fullständigt för- och efternamn på Länsstyrelsens
kontaktperson för uppdraget)
Benämning på tjänst som leveransen avser
Avtalat pris för tjänsten som leveransen avser, fördelat på art och omfattning av
utfört arbete enligt anbudsunderlaget.
Antal timmar som omfattas av den aktuella leveransen (där aktuellt).
Om det är del- eller slutlikvid
Mervärdesskatt

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 Beställarens 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 avvecklingen. Den totala ersättningen får dock ej överstiga beställningssumman med avdrag för
vad som tidigare utbetalats. Av Leverantören fram till avvecklingstidpunkten utförd del
av arbetet jämte framtagna verktyg, halvfabrikat och material/materiel skall utan ytterligare ersättning överlämnas till Beställaren om Beställaren så begär.
Avveckling skall ske utan dröjsmål och Leverantören skall vidtaga alla erforderliga åtgärder för att minimera samtliga kostnader.
Leverantören äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan komma till nytta i Leverantörens 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.

13.

HÄVNING

13.1. Om Beställarens rätt att säga upp avtalet
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Beställaren har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, om Leverantören inte kan fullgöra 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 uppsägningstiden, upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska endast sådana åtaganden och förpliktelser som särskilt avtalas i samband med uppsägningen, fullgöras.
Vid sådan uppsägning utgår ersättning till Leverantören för utfört arbete.
13.2. 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 uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden,
upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överenskommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser enligt avtalet fullgöras. Uppsägande part är berättigad till ersättning för de direkta kostnader som denne får i anledning
av avtalets upphörande.
13.3. Om Beställarens rätt till omedelbar hävning
Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Leverantören:
•
•
•
•
•

14.

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
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat 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.

KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE
Avvecklingen av åtaganden enligt detta avtal ska ske utan dröjsmål och Leverantören
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.
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15.

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 parterna, ska detta genast skriftligen meddelas den andre parten.
Leverantörens skadeståndsskyldighet är begränsad till 15 prisbasbelopp per skadetillfälle.

16.

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.

17.

SEKRETESS
Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut
allmänna handlingar finns i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Att lagen
inte gäller enbart för statligt anställda framgår av 2 kap. 1§. Sekretessen gäller även efter
det att uppdraget har upphört. Den som åsidosätter en sekretessregel straffas enligt 20
kap. 3§ brottsbalken.
Även konsulter, underkonsulter och andra personer som Leverantören ställer till Länsstyrelsens förfogande omfattas således av sekretessbestämmelserna.
Leverantören skall alltid innan uppgifter lämnas ut kontrollera med Länsstyrelsen om
uppgifterna får lämnas ut.
Leverantören är skyldig att i den omfattning Beställaren begär, iaktta sekretess beträffande den information som ges genom uppdraget om Beställarens verksamhet, uppdraget, 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 underleverantörer gör motsvarande åtagande avseende sekretesslagen.
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18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får ej helt eller delvis överlåtas på annan
leverantör/underleverantör utan skriftligt godkännande av Beställaren.

19.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET
Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande göras skriftligen och behörigen undertecknat av avtalets parter.

20.

FORCE MAJEURE
Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, naturkatastrof, 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.

21.

ÖVRIGA VILLKOR
Utöver de villkor som finns angivna i detta avtal gäller ALOS 05 där ingenting annat
anges.

22.

AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE
Detta avtal träder ikraft då bägge parter signerat avtalet under förutsättning att;
- förvaltningsdomstol inte beslutar om inhibition i ärendet. I detta fall träder avtalet
ikraft tio (10) dagar efter det att beslut om inhibition hävts.
eller:
- förvaltningsdomstol inte beslutar att Beställaren ej kan fullfölja upphandlingen enligt
tilldelningsbeslut (daterat [xxxx]).

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.

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

2021

Ort den

2021

Länsstyrelsen Värmland

Leverantören xxx

--------------------------------------xx
xx

-------------------------------------<N.N>
<Titel>
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