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2021005612 5566183421Org. nr: Org. nr:
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+46 (0) 70 205 63 35Mobil: Mobil:

+46 155 216835 +46 (0) 920 25 12 10Fax: Fax:

thorbjorn.magnusson@skogss

tyrelsen.se

martin@skyltteknik.comE-post: E-post:

Avtalsförlängning. Skyltteknik Nordic AB

1. KOMMERSIELLA VILLKOR

1.1. Omfattning

1.1.1. Avtalets omfattning

 

Avtalet omfattas av två olika kvalitetskrav på informationsskyltar S1 och S2.     

S 1. Informationsskyltar för utomhusbruk av Akryl plast med en hållbarhet på minst 7 år.     

S 2. Informationsskyltar för utomhusbruk av Akryl plast med en hållbarhet på minst 2 år.

 

 

Skyltarna skall kunna tillverkas i någon av standardstorlekar A0, A1, A2, A3 eller A4 liggande 

och stående samt utfallande format eller gränsmarkeringsskyltar i storlek 100x70. Andra 

format kan förekomma efter överenskommelse.

 

Avropsberättigade från detta avtal är Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och alla förvaltare 

av naturskyddade områden på Länsstyrelser i Sverige (21 stycken) eller annan av 

Länsstyrelsen utsedd förvaltare.

 

 

1.1.2. Avtalets produktområde
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- Akryl plast.

1.2. Avropsrutin

1.2.1. Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtal skall en förnyad konkurrensutsättning att tillämpas. Detta innebär att 

avropande myndighet ska ställa förfrågan till samtliga kontrakterade leverantörer inom 

respektive produktområde, detta görs inför varje nytt enskilt avrop. Myndigheten gör sen 

beställningen med den leverantör som lämnat bäst anbud i enlighet med de kriterium som 

specificerats upp i förfrågan. De olika kriterium som avropare kan välja mellan är följande:   

  

Pris   

Leveranstid   

  

Det står beställaren fritt att avgöra vilka kriterium som ska ingå i utvärderingen. Man kan 

använda ett eller flera kriterium och därefter bestämma hur de ska viktas.

1.3. Krav på anbudsgivaren

1.3.1. Anbudsgivarens registreringar

Anbudsgivaren/leverantören och eventuella underleverantörer skall vara registrerade i 

aktuellt företagsregister, ej ha oreglerade skatteskulder eller socialförsäkringsavgifter samt i 

tillämpliga fall vara registrerade för moms och F-skatt. 

Skogsstyrelsen kan komma att kontrollera dessa uppgifter hos Skatteverket, 

Kronofogdemyndigheten m.fl. under hela upphandlingsprocessen och avtalsperioden.

1.4. Priser

1.4.1. Valuta

Samtliga priser skall vara angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms).

1.4.2. Priser

Priserna som lämnats av anbudsgivare i prisbilagan är takpriser, dvs vid förnyad 

konkurrensutsättning får inte angivna priser överstigas. Dock kan priserna bli lägre,   

än de som angivits i anbudet.

1.4.3. Prisförändring

Överenskomna priser skall vara fasta minst till 2014-03-31.       

      

Alla prisförändringar därefter skall överenskommas mellan parterna och träder ikraft tidigast 

tre månader efter skriftlig begäran om prisförändring inkommit.

1.5. Leveransvillkor

Leverans sker fraktfritt och emballage ingår.

1.6. Faktura- och betalningsvillkor

1.6.1. Fakturans utformning

Fakturor skall uppfylla Skatteverkets regler.  

 

På fakturor skall det finnas en specifikation av de leveranser faktura avser och beställarens 
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referens.  

 

Expeditions-, faktura- och påminnelseavgifter eller andra avgifter godtas ej.  

1.6.2. Betalningsvillkor

Fakturering skall ske till avropande myndighet. Fakturan betalas 30 dagar efter fakturans 

ankomstdag.   

  

Dröjsmålsränta enligt räntelagen.   

Dock gäller att räntedebitering som ej uppgår till minst 100 SEK per för sent betald faktura ej 

accepteras.   

  

2. AVTALSVILLKOR

2.1. Avtalshandlingarnas inbördes ordning

Handlingar kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser eller 

uppgifter i handlingarna skall deras inbördes ordning vara följande: 

1. Avtal med eventuella skriftliga tillägg och tillhörande bilagor. 

2. Anbudsförfrågan med bilagor. 

3. Leverantörens anbud.

2.2. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg i avtalet skall för att vara giltiga upprättas skriftligen i separat handling 

som undertecknas av båda parter och därefter biläggs avtalet.

2.3. Överlåtelse av avtal

Avtal får inte utan Köparens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 

Leverantör får inte utan medgivande anlita underleverantör utan Köparens skriftliga 

medgivande.

2.4. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande 

rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. 

Om parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras i Jönköping med tingsrätten som första 

instans, med tillämpning av svensk rätt. 

Den omständighet att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att 

avbryta sitt uppdrag.

2.5. Force Majeure

Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes 

kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsdagen och vars 

följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra avtalet, är parten 

fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt 

första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har 

anlitat eller någon annan i tidigare säljled. 

För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan 
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dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. 

Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.

2.6. Bilagor

Prisbilaga. Akryl plast.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit 

var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Säljare:Köpare:

SKOGSSTYRELSEN Skyltteknik Nordic AB

Ort / datum: Ort / datum:

Underskrift: Underskrift:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Befattning: Befattning:
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