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transport av material och dylikt som behövs
för tjänsten utförande till av Försvarsmakten
anvisad avlämningsplats.

1.

INLEDNING

1.1.

Dessa allmänna leveransvillkor skall tillämpas
mellan Försvarsmakten och en leverantör om
utförande av tjänster till Försvarsmakten och i
den utsträckning parterna inte överenskommit
om annat.

4.2.

Samtliga avtalade priser skall gälla
oförändrade under hela avtalsperioden, utan
någon prisreglering, valutareglering eller
annan liknande justering.

1.2.

Vad som gäller beträffande avtalet skall gälla
även för del av avtalet.

4.3.

2.

LEVERANS M M

Ersättning för resor, logi och traktamente,
datortid, utskriftsarbetet, mångfaldigande och
liknande utgår endast om det skriftligen
överenskommits mellan parterna.

2.1.

Leverantören har förklarat sig beredd att med
en hög ambitionsnivå leverera tjänsterna.
Leverantören har vidare förklarat sig ha all
erforderlig kunskap och alla erforderliga
resurser för att faktiskt utveckla och leverera
tjänsterna.

5.

FAKTURERING OCH BETALNING

5.1.

Leverantören skall fakturera Försvarsmakten
när tjänsterna är levererade. Försvarsmakten
är inte skyldig att betala faktura som
inkommer till Försvarsmakten senare än ett
(1) år från det att tjänsterna levererades till
Försvarsmakten.

5.2.

Betalning för av Försvarsmakten godkänd
faktura skall erläggas senast trettio (30) dagar
efter
mottagandet
av
fakturan.
Faktureringsavgift eller motsvarande avgift
får inte debiteras Försvarsmakten.

5.3.

Vid försenad betalning äger leverantören rätt
till ränta enligt räntelagen (1975:635) på
fakturerat ostridigt belopp.

5.4.

På fakturan skall leverantören ange

2.2.

Leverantören skall leverera tjänsterna enligt de
villkor och vid de tidpunkter som anges i
avtalet. Tjänst skall anses levererad då den
utförts och godkänts av Försvarsmakten.

3.

DRÖJSMÅL SAMT PÅFÖLJDER VID
DRÖJSMÅL

3.1.

Leverantören skall anses vara i dröjsmål om
tjänsten inte levererats senast vid de tidpunkter
som avtalats mellan parterna och förseningen
inte beror på något förhållande på
Försvarsmaktens sida.

3.2.

Vid dröjsmål på leverantörens sida, är
leverantören skyldig att utge vite till
Försvarsmakten motsvarande en procent (1 %)
av avtalets värde per påbörjad vecka där
dröjsmål föreligger, dock högst med tio procent
(10 %) av avtalets värdet.

3.3.

Vid dröjsmål på leverantörens sida äger
Försvarsmakten även rätt att hålla inne
betalningen samt, om dröjsmålet är av väsentlig
betydelse, häva avtalet.

4.

PRIS OCH ANNAN ERSÄTTNING

4.1.

Leverantören har rätt till ersättning av
Förvarsmakten för levererade tjänster enligt
mellan parterna avtalat pris. Samtliga priser
skall vara angivna exklusive mervärdesskatt
men inklusive kostnad för emballage och

1. Försvarsmaktens inköpsordernummer för
de tjänster det fakturerade beloppet avser,
2. Typ av tjänst,
3. Mottagare av tjänster inom
Försvarsmakten
4. Sista dag då betalning för fakturan skall
vara erlagd.
5.5.
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För det fall Försvarsmakten helt eller till
någon del inte anser sig betalningsskyldig
enligt fakturan äger Försvarsmakten innehålla
det omstridda beloppet. För det fall parterna
är oense endast om viss del av det fakturerade
beloppet skall Försvarsmakten erlägga
betalning med det ostridiga beloppet inom
den i 5.2 angivna tiden.
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6.

FEL I TJÄNST OCH GARANTI

6.1.

Med fel i tjänsten avses bristfälligheter i
utförande, konstruktion, funktion, tillverkning
och material som skall anses ingå i tjänsten
eller som består i att resultatet av tjänsten i
övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper.

6.2.

Är tjänsten felaktig utan att det beror på något
förhållande på Försvarsmaktens sida, äger
Försvarsmakten rätt hålla inne betalningen,
kräva avhjälpande och/eller göra avdrag på
priset. Är felet av väsentlig betydelse äger
Försvarsmakten även rätt att häva avtalet.

6.3.

Leverantören garanterar att samtliga tjänster,
och till tjänsten tillhörande material, som
leverantören utfört åt Försvarsmakten enligt
detta avtal fungerar felfritt under en period om
minst ett (1) år från det att tjänsten levererades
till Försvarsmakten. Vid eventuella fel åtar sig
leverantören att snarast på dennes egen
bekostnad avhjälpa samtliga fel.

7.

ÄGANDERÄTT M M

7.1.

Äganderätten till allt underlag, inklusive
programvara
och
källkoder
med
dokumentation,
som
framkommer
hos
leverantören som ett resultat av arbete enligt
avtalet
skall
tillkomma
leverantören.
Äganderätt och nyttjanderätt till detta underlag
får dock inte överlåtas eller upplåtas till tredje
man
utan
Försvarsmaktens
skriftliga
medgivande. Försvarsmakten äger dock inte
utan särskilda skäl vägra sådant medgivande.

7.2.

Underlag som upprättats av Försvarsmakten,
eller av Försvarsmakten anlitad leverantör för
Försvarsmaktens
räkning,
skall
vara
Försvarsmaktens egendom.

7.3.

Försvarsmakten skall äga rätt att för
myndighetens behov – utan särskild ersättning
och utan hinder av patent, upphovsrätt och
annan skyddsrätt – fritt nyttja sådant underlag
som anges under punkt 7.1 ovan.
Försvarsmakten skall således äga fri
förfoganderätt till allt underlag som
framkommer hos leverantören som ett resultat
av arbete enligt avtalet. Försvarsmaktens fria
nyttjanderätt innebär bl. a. rätt att nyttja angivet
underlag vid samarbete med annan part eller
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vid anbudsinfordran eller beställning av
arbete hos annan part. Det skall därvid åligga
Försvarsmakten
att
underrätta
sådan
anbudsgivare eller annan part om den
äganderätt som tillkommer leverantören.
Försvarsmaktens nyttjanderätt enligt ovan
gäller även inom ramen för internationellt
samarbete.

7.4.

Försvarsmakten skall alltid äga rätt att erhålla
och kopiera samt självständigt sammanställa
och översätta eventuella bruksanvisningar
och/eller handhavandeinstruktioner avseende
tjänstens resultat.

7.5.

Om tredje part riktar anspråk mot
Försvarsmakten med anledning av att intrång
i rättighet föreligger avseende tjänsten
och/eller i tjänsten ingående material åtar sig
leverantören att tillse att Försvarsmakten
hålls skadelös.

8.

PERSONAL

8.1.

Leverantören ansvarar för, och åtar sig att
tillse, att dess personal som utför tjänster som
omfattas av avtalet alltid innehar erforderlig
kompetens och erfarenhet för tjänstens
utförande.

8.2.

Leverantören får endast ersätta särskilt
utsedda medarbetare, som skall utföra
tjänsten, med annan hos leverantören anställd
medarbetare efter Försvarsmaktens skriftliga
godkännande, såvida det inte är fråga om
arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av
mindre betydelse för tjänstens utförande.

8.3.

Försvarsmakten äger rätt att byta ut personal
hos leverantören som utför arbete enligt
avtalet om Försvarsmakten bedömer att viss
personal ej fungerar tillfredställande eller
innehar rätt kompetens.

8.4.

För det fall leverantören inte kan erbjuda
annan personal med den kompetens som
erfordras för tjänstens utförande äger
Försvarsmakten rätt att omedelbart, utan
kostnad för Försvarsmakten, häva avtalet
enligt 13.1. Leverantören äger dock rätt till
skälig ersättning för redan utförd del av
tjänsten.
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9.

UNDERLEVERANTÖR

9.1.

Leverantören får endast anlita underleverantör
att genomföra hela eller viss del av uppdraget
efter Försvarsmaktens skriftliga godkännande.
Om
underleverantör
anlitats
ansvarar
leverantören alltid gentemot Försvarsmakten
för underleverantören som för leverantörens
egen del enligt avtalet.

10.

SEKRETESS

10.1. Parterna förbinder sig att inte röja eller på
något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som
part får del av genom tillkomsten eller
genomförandet av avtalet.
10.2. Leverantören äger inte utan Försvarsmakten
uttryckliga skriftliga tillåtelse publicera eller
eljest offentliggöra rapporter eller annat
material eller information som leverantören
upprättat, erhållit eller tagit del av genom
avtalet.
11.

11.4. Då förhindret pågått i mer än tolv (12) veckor
äger den part vars åtaganden inte varit
förhindrade rätt att omedelbart skriftligen
säga upp avtalet helt eller till de delar vars
fullgörande varit förhindrade.
12.

11.2. För att vara befriad från påföljd åligger det den
part vars fullgörande hindras att snarast
skriftligen meddela den andra parten om
hindret.
11.3. Förhindrad
part
skall
vidta
skäliga
ansträngningar för att mildra omfattningen och
effekten av hindret samt återuppta fullgörandet
av åtaganden som förhindrats så snart detta
praktiskt kan ske.

UPPSÄGNING

12.1. Anser part att den andra parten inte på ett
tillfredställande sätt fullgör sina åtaganden
enligt avtalet skall den missnöjde parten
skriftligen meddela detta till den andra parten
med angivande av på vilket sätt åtagandena
inte fullgörs. Den andra parten skall då
snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från
att sådant meddelande mottagits, vidta
rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den
föreskrivna tiden har den missnöjde parten
rätt att säga upp avtalet med fyra (4) veckors
uppsägningstid.
12.2. Förutom vad som anges i punkt 12.1 har part
alltid rätt att säga upp avtalet med fyra (4)
veckors uppsägningstid om

FORCE MAJEURE

11.1. Part skall vara befriad från påföljd för
underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt
avtalet om underlåtenheten har sin grund i
omständigheter
utanför
parts
kontroll.
Omständigheter som befriar part från
fullgörande av åtaganden enligt avtalet skall bl
a vara krig eller krigsfara, uppror eller upplopp,
mobilisering,
eller
oförutsedda
militärinkallelser av större omfattning,
rekvisition, terrorism, omfattande brand eller
översvämning,
valutarestriktioner,
arbetsmarknadskonflikt där inte part själv är
föremål för eller vidtar sådan konflikt samt
ändrade
anslag
eller
direktiv
från
statsmakterna.
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1. ny lagstiftning tillkommit som väsentligen
påverkat förutsättningarna för detta avtal.
2. leverantören inleder ackordsförfarande,
försätts i likvidation eller konkurs eller eljest
kan antas vara på obestånd.
12.3. Försvarsmakten har vidare alltid rätt att säga
upp avtalet med tolv (12) veckors
uppsägningstid om
1. Försvarsmaktens anslag från statsmakterna
väsentligt förändrats.
2. väsentlig förändring vidtagits eller kommer
att vidtas avseende Försvarsmaktens
organisation.
12.4. Uppsägning skall för att vara giltig ske
genom skriftligt meddelande till den andra
parten.
12.5. Har Försvarsmakten sagt upp avtalet skall
leverantören redovisa alla utförda leveranser
enligt avtalet i en slutrapport till
Försvarsmakten.
13.

HÄVNING

13.1. Part har rätt att omedelbart häva avtalet om
den andra parten i väsentligt hänseende brutit
mot avtalet.
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13.2. Utöver vad som anges i punkt 13.1 har
Försvarsmakten alltid rätt att omedelbart häva
avtalet om leverantören lämnat oriktiga
uppgifter i anbudet eller på annat sätt i
samband med upphandlingen och dessa
uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse för
tecknandet av avtalet.
13.3. Hävning skall för att vara giltig alltid ske
genom skriftligt meddelande till den andra
parten.
13.4. Har Försvarsmakten sagt upp avtalet skall
leverantören redovisa alla utförda leveranser
enligt
avtalet
i
en
slutrapport till
Försvarsmakten.
14.

SKADESTÅND

14.1. Har Försvarsmakten sagt upp avtalet enligt
punkt 12.1 eller hävt avtalet enligt punkt 13.1
eller 13.2, eller föreligger förutsättning för
sådan uppsägning eller hävning, har
Försvarsmakten, utöver eventuell rätt till vite
enligt punkt 3.2, rätt till ersättning för skada
motsvarande
samtliga
Försvarsmaktens
kostnader för att avveckla avtalet, byta
leverantör samt för alla merkostnader och övrig
skada. Ersättning för sådan skada omfattar inte
ersättning för indirekt förlust såvida inte
leverantören orsakat skadan genom uppsåt eller
grov vårdslöshet.
14.2. Har leverantören sagt upp avtalet enligt
punkten 12.1 eller hävt avtalet enligt punkten
13.1, eller föreligger förutsättning för sådan
uppsägning eller hävning, har leverantören rätt
till ersättning för skada. Ersättning för sådan
skada kan högst uppgå till det negativa
kontraktsintresset såvida inte Försvarsmakten
orsakat skadan genom uppsåt eller grov
vårdslöshet.
14.3. Krav på skadestånd skall ha meddelats
skriftligt till den andra parten inom ett (1) år
från att avtalet upphört att gälla vid äventyr av
att part förlorar sin rätt att kräva skadestånd.
15.
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eller delvis överlåta rättigheter och/eller
skyldigheter enligt avtalet till någon tredje
part.

16.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

16.1. Ändringar och tillägg till avtalet skall för att
vara giltiga vara skriftliga och undertecknade
av för respektive part behörig person.
17.

ÖVRIGT

17.1. Leverantören är medveten om att arbete
enligt avtalet kan komma att omfattas av
regler
för
säkerhetsskydd
med
säkerhetsskyddsavtal (”SUA”). Leverantören,
leverantörens
personal
och/eller
underleverantörer är då skyldiga att
underkasta sig erforderlig säkerhetskontroll
och/eller registerkontroll. Avtalet är då
villkorat av att leverantören, leverantörens
personal och/eller underleverantör blir
godkänd vid kontrollen och att ett särskilt
säkerhetsskyddsavtal
tecknas
med
Försvarsmakten.
17.2. Leverantören är medveten om och tillåter att
Försvarsmakten kan komma att vidta åtgärder
som innebär behandling av personuppgifter
avseende leverantören och/eller leverantörens
personal
vilken
omfattas
av
personuppgiftslagen (1998:204).
17.3. Parterna är skyldiga att vid tillämpning av
avtalet iaktta vid varje tidpunkt gällande
lagstiftning
avseende
diskriminering,
arbetsmiljö och liknande.
18.

LAGVAL OCH TVIST

18.1. Avtalet skall i dess helhet vara underkastat
svensk rätt utan hänsyn till lagvalsregler.
Tvist angående tolkning eller tillämpning av
avtalet och därmed sammanhängande frågor
skall avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M M

15.1. Leverantören äger inte rätt att utan
Försvarsmaktens skriftliga medgivande helt
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