Bilaga till offert och ordererkännande
Version 1.0

Kriminalvårdens avtalsvillkor till
offert och ordererkännande
1.

Allmänt

1.1

Parter

1. Ordererkännande
2. Denna bilaga
3. Övriga bilagor

Parter i Avtalet är Kriminalvården och Köparen.
1.2

Definitioner

Om inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall
definitioner i dessa avtalsvillkor anses ha den
betydelse som anges här:
Anstalt/häkte: Den plats eller område i direkt
anslutning till där Avtalat uppdrag skall utföras.
Avtalet: Skriftligt och undertecknat Ordererkännande med bilagor.
Avtalat uppdrag/KrimProd: Den slutprodukt/tjänst som Kriminalvården skall leverera utifrån arbeten och åtaganden som Kriminalvården skall utföra.
Ordererkännande: Bekräftelse i affärssystemet
Agresso, eller motsvarande system, av Avtalad Krimprod
Produktspecifik maskin/inventarie: Maskin och
eller inventarie, ägd, hyrd eller leasad, som
särskilt krävs för Avtalat uppdrag.
Råvarumaterial: De råvaror, material, halvfabrikat, modeller, emballage för montering och
förpackning och liknande som krävs för
Avtalat uppdrag.
Skriftligt meddelande: Handling som är underskriven av behörig part och som kommit
andra parten tillhanda.
1.3

Omfattning

Avtalad
omfattning
Ordererkännanden.
1.4

anges

i

Avtalstid

Avtalstiden framgår av Ordererkännanden.
Kriminalvården äger rätt att i förtid skriftligen
säga upp Avtalet helt eller delvis vid väsentlig
förändring av verksamhet vid Anstalt/Häkte.
1.5

varandra stridande bestämmelser i dessa
handlingar gäller följande rangordning:

För övriga bilagor gäller inte i någon särskild
ordning.
2.

Avtalat uppdrag

2.1

Allmänt

Avtalat uppdrag skall ha den omfattning som
framgår av Avtalet.
2.2

Avtalad KrimProd

Avtalad KrimProd (tillverkning, förädling,
förpackning, montering och annan tjänst) och
omfattning anges i Ordererkännandet.
2.3

Ritningar, manualer och liknande handlingar

Köparen skall tillhandahålla överenskomna
ritningar, manualer och liknande handlingar
som behövs för att Kriminalvården skall
kunna utföra Avtalat uppdrag. Köparen ansvarar för och bekostar dessa.
Kriminalvården ansvarar för att följa Köparens ritningar, manualer och liknande handlingar.
Handlingar som Köparen överlämnar till
Kriminalvården, förblir Köparens egendom
och skall genom märkning tydligt anges som
Köparens egendom, och, där så är möjligt,
förvaras avskilt. Kriminalvården får inte utan
Köparens i förväg skriftliga medgivande
använda, kopiera eller reproducera sådan
handling eller överlämna den till annan.
2.4

Standard och märkning

Avtalad KrimProd skall vara utformad enligt
Köparens krav gällande europeiska och
svenska standarder samt uppfylla gällande
lagstiftning. Det är Köparens ansvar att hålla
Kriminalvården uppdaterad om vid var tid
gällande standard och lagstiftning.

Avtalshandlingar

För Avtalet gäller de handlingar som anges i
Ordererkännande samt tillkommande tilläggsavtal.
Ordererkännande och bilagor
kompletterar varandra. Förekommer mot
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3.

Lagerhållning av Avtalad KrimProd

Med lagerhållning avses inte tillhandahållet
råvarumaterial motsvarande inneliggande
order. I de fall Kriminalvården tillhandahåller
åt Köparen specificeras villkoren i Ordererkännanden.
4.

Produktspecifik maskin eller inventarie

Köparen skall i god tid före leverans av maskin eller inventarie skriftligen tillhandahålla
information och handlingar som visar vilka
föreberedande arbeten som Kriminalvården
behöver utföra innan montering/installation.
De föreberedande arbetena bekostas av Kriminalvården.
Köparen står samtliga kostnader med anledning av transport av produktspecifik maskin
eller inventarie. Köparen skall kostnadsfritt
ombesörja montering/installation vid av
Kriminalvården anvisad plats, om inte parterna skriftligen överenskommer om annat.
Köparen tillhandahåller och bekostar eventuella säkerhetsutrustningar och skyddsanordningar som enligt lag krävs med anledning av
Produktspecifik maskin eller inventarie. Köparen ansvarar för och bekostar erforderlig
utbildning till Kriminalvården inklusive skriftliga instruktioner för handhavande av säkerhetsutrustningar och skyddsanordningar.
Reparationer, underhåll och erforderliga
försäkringar gällande Produktspecifik maskin
eller inventarie tillhandahålls och bekostas av
Köparen.
Produktspecifik maskin eller inventarie skall
genom märkning anges som Köparens egendom, och, där så är möjligt, förvaras avskilt.
Kriminalvården skall väl vårda Produktspecifik maskin eller inventarie. Om skada uppstår
är Kriminalvården ersättningsskyldig, såvida
Kriminalvården inte kan visa att skadan inte
beror på försummelse. Kriminalvården skall
begränsa åtgången av Produktspecifik maskin
eller inventarie till det oundgängligen nödvändiga.

5.

Råvarumaterial

Köparen ansvarar för specifikation av Råvarumaterial, såsom exempelvis egenskaper,
kvalitet och liknande. Vilken part som tillhandahåller Råvarumaterial framgår av Ordererkännanden.
Köparen står kostnaden för Råvarumaterial
inklusive transportkostnader oavsett vilken
part som tillhandahåller Råvarumaterial. Sådana kostnader ingår i avtalat pris.
Transporten skall ske till Kriminalvårdens
godsmottagning på Anstalt/Häkte. Kriminalvården skall snarast efter mottagandet tillställa Köparen mottagningsbevis. Risken för
Råvarumaterial övergår till Kriminalvården
när Råvarumaterialet har lastats av och vid
skriftligen godkänt leveransmottagande.
Råvarumaterial skall genom märkning anges
som Köparens egendom, och, där så är möjligt, förvaras avskilt.
Kriminalvården skall väl vårda Råvarumaterial. Om Råvarumaterial skadas, är Kriminalvården ersättningsskyldig, såvida Kriminalvården inte kan visa att skadan inte beror på
försummelse av Kriminalvården. Kriminalvården skall begränsa åtgången av Råvarumaterial till det oundgängligen nödvändiga.
När tillverkningen avslutats eller när Köparen
så begär skall Kriminalvården redovisa återstående eller inneliggande lager av Råvarumaterial.
Om Kriminalvården ansvarar för tillhandahållande av Råvarumaterial sker inköpen i
enlighet med och till de priser som regleras i
Kriminalvårdens ramavtal på Köparens bekostnad. Råvarumaterial som Kriminalvården
tillhandahållit förblir Kriminalvårdens egendom tills detta är infogat i Avtalad KrimProd.
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6.
6.1

Leveransvillkor
Leveransplats/adress

Avtalad leveransplats/adress
Ordererkännanden.
6.2

framgår

av

Emballage för transport

Kriminalvården skall se till att Avtalad KrimProd levereras i av Köparen anvisat emballage. Emballage tillhandahålls och bekostas av
Köparen och ingår i avtalat pris, men kan
beställas av Kriminalvården.
6.3

Transport och riskövergång

Vilken part som tillhandahåller transport av
Avtalad KrimProd anges i Ordererkännanden.

på befrielsegrund (force majeure) eller på
Kriminalvården, är Köparen skyldig att erlägga betalning i enlighet med Avtalet som
om Avtalad KrimProd i fråga hade levererats.
Kriminalvården skall då, på Köparens risk
och bekostnad tillse att Avtalad KrimProd
lagras. Om Köparen så begär, skall Kriminalvården också försäkra Avtalad KrimProd på
Köparens bekostnad.
6.5

Leveransförsening, vite

Om Kriminalvården finner det sannolikt att
Kriminalvården inte kan leverera vid avtalad
leveranstidpunkt, skall Kriminalvården utan
dröjsmål skriftligen meddela Köparen detta
och ange orsaken till förseningen och den
tidpunkt när leverans beräknas kunna ske.

Köparen står för och bekostar samtliga tranportkostnader för Avtalad KrimProd. Sådana
kostnader ingår i avtalat pris.

Om förseningen beror på befrielsegrund
(force majeure) eller på Köparen, skall leveranstiden förlängas med den tid som med
hänsyn till omständigheterna kan anses skälig.

Om Köparen ansvarar för transport till Köparen/slutkund, skall Avtalad KrimProd
finnas tillgänglig vid Anstalt/Häkte i den takt
som skriftligen överenskommits. Om Köparen ansvarar för lastning övergår risken till
Köparen när lastning på transportbil inleds.
Ansvarar Kriminalvården för lastning övergår
risken när Avtalad KrimProd har lastats på
transportbil.

Om leverans försenas, och detta inte beror på
befrielsegrund (force majeure) eller på Köparen, är Köparen, efter skriftlig anmodan till
Kriminalvården, berättigad till vite. Vitet
uppgår till en (1) % av värdet av den del av
Avtalad KrimProd som inte levererats, per
påbörjad sjudagarsperiod som försening
varar, dock maximalt tio (10) % av sagda
värde.

Om Kriminalvården ansvarar för transport
till avtalad leveransplats/adress hos Köparen/slutkund, skall leverans ske i den takt
som skriftligen överenskommits. Risken
övergår på Köparen när avlastning skett. Om
Köparen ansvarar för avlastning övergår
risken till Köparen när avlastning från transportbil inleds.

7.

6.4

Leveranstidpunkt

Leverans av Avtalad KrimProd skall ske på
den tid eller inom den tidsrymd som anges i
Ordererkännanden.
Om Köparen finner det sannolikt att han inte
kommer att kunna ta emot Avtalad KrimProd vid avtalad tidpunkt, skall Köparen utan
dröjsmål skriftligen meddela Kriminalvården
detta och ange orsaken till förseningen och
den tidpunkt som mottagandet beräknas
kunna ske.

Köparens försening

Om Köparen finner det sannolikt att han inte
kommer att fullgöra sina åtaganden enligt
Avtalet skall Köparen utan dröjsmål skicka
skriftligen meddela detta till Kriminalvården
och ange orsaken till förseningen och den
tidpunkt då åtagandet beräknas kunna fullgöras.
Om Köparen inte i tid fullgör sina åtaganden
enligt Avtalet och detta inte bror på befrielsegrund (force majeure) eller på Kriminalvården är Köparen skyldig att erlägga betalning
som om förseningen inte inträffat.
Köparen skall ersätta Kriminalvården för
verifierade merkostnader som uppkommer på
grund av Köparens försening. Båda parter är
skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för
att förebygga eller begränsa uppkomsten av
skada.

Om Köparen inte tar emot Avtalad KrimProd vid avtalad tidpunkt och detta inte beror
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Kriminalvården äger rätt att omedelbart
stoppa Avtalad KrimProd vid Köparens
försening.

8.

Garanti och ansvar för fel eller
brist i Avtalad KrimProd

Kriminalvårdens ansvar för Avtalad KrimProd avser fel eller brist som visar sig inom
ett (1) år räknat från avtalad leveranstidpunkt.
Köparen skall inom två (2) veckor från det att
felet eller bristen upptäckts, eller bort upptäckts, skriftligen reklamera detta till Kriminalvården. Underlåter Köparen detta går
rätten förlorad.
Efter reklamation skall Kriminalvården, på
egen bekostnad:
•
•

avhjälpa felet eller bristen, eller
företa omleverans,

med den skyndsamhet som omständigheterna
kräver.
Köparen har endast rätt att erhålla omleverans om felet eller bristen är väsentligt för
Köparen och Kriminalvården insett eller bort
inse detta och om omleverans kan ske utan
olägenhet för Kriminalvården.

Uppfyller inte Kriminalvården sina åtagande
enligt denna punkt, får Köparen skriftligen ge
Kriminalvården en skälig slutlig frist för avhjälpande av fel eller brist. Har inte Kriminalvården uppfyllt sina åtaganden inom tidsfristen får Köparen efter eget val:
a) låta utföra nödvändiga reparationer på
Kriminalvårdens risk och bekostnad, förutsatt
att Köparen därvid förfar med omdöme, eller
b) kräva och erhålla sådant prisavdrag som
svarar mot felet eller bristen.
Om felet eller bristen efter åtgärd enligt
punkten a) kvarstår, men ej är väsentligt, har
Köparen rätt att kräva och erhålla prisavdrag
som svarar mot felet eller bristen.
Kriminalvården har inte något ansvar för fel
eller brist utöver vad som föreskrivs i denna
punkt såvida inte grov vårdslöshet föreligger
från Kriminalvårdens sida.
9.

Kommersiella villkor

9.1

Ersättning/avtalat pris

Kriminalvården erhåller ersättning enligt
avtalat pris som anges i Ordererkännanden.
Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.
9.2

Kriminalvårdens ansvar omfattar inte fel eller
brist i Avtalad KrimProd som beror på bristfälligheter i Råvarumaterial, Produktspecifik
maskin/inventarie, manualer, ritningar, anvisningar, övriga tekniska handlingar och
dylikt som Köparen tillhandahållit eller föreskrivit, om inte Kriminalvården upptäckt eller
bort upptäcka felet eller bristen.
Kriminalvården ansvar inte för fel eller brist
som visar sig vid ett felaktigt handhavande av
Avtalad KrimProd. Kriminalvårdens ansvar
omfattar inte fel eller brist i Avtalad KrimProd förorsakade av omständigheter som
tillkommit efter att risken övergått på Köparen.
Ansvaret omfattar inte fel eller brist såsom
exempelvis av Köparen bristfälligt utfört
underhåll eller reparation, felaktig lagerhållning, felaktigt montagearbete, normal förslitning eller försämring, försummelse, skadegörelse eller annat fel eller brist som orsakas av
Köparen.

Fakturering

Fakturering skall ske av Kriminalvården i
efterskott till i Ordererkännanden angiven
faktureringsadress.
9.3

Betalning

Betalning skall ske 30 dagar från fakturadatum. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller
övriga pristillägg som inte avtalats accepteras
inte. Vid försenad eller utebliven betalning får
ränta debiteras enligt vid var tid gällande
räntelagsstiftning.
9.4

E-faktura

Regeringen beslutade den 14 december 2006
att statliga myndigheter från och med den 1
juli 2008 skall hantera sina inkommande och
utgående fakturor elektroniskt. Kriminalvården ser därför gärna att Köparen medverkar
till införandet av elektronisk fakturering. På
www.e-fakturera.nu och www.esv.se finns
information om hur Köparen gör för att
förbereda sig för elektronisk fakturering.
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10. Skriftligt meddelande
Samtliga meddelanden mellan parterna skall,
för att vara giltiga, ske skriftligen, vara behörigen undertecknade och skickas med bud
eller brev till adresser angivna i Ordererkännanden.
Skriftligt meddelande som skickats per brev
skall anses ha kommit den andra parten tillhanda fem (5) dagar efter det att meddelandet
har avsänts. Det är avsändaren som skall visa
att brevet sänts viss dag till den andre parten.

väsentlig betydelse för motparten. Detta
under förutsättning att rättelse inte sker inom
30 dagar efter det att part skriftligen meddelat
motparten.
Vid hävning har hävande part rätt till skälig
ersättning för den skada denne har lidit. Indirekta förluster ersätts ej.

11. Underleverantör

Kriminalvården äger rätt att med omedelbar
verkan häva avtalet om Köparen försätts i
konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på
obestånd.

Varje part ansvarar för egen underleverantörs
åtagande såsom för sitt eget enligt Avtalet.

16. Befrielsegrund (Force majeure)

12. Kvalitet och miljö
Kriminalvården skall ha och tillämpa rutiner
och metoder för kvalitets- och miljösäkring
som säkerställer att leveranser av Avtalad
KrimProd sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och
upprätthålls.
13. Myndighetstillstånd, lagar och
förordningar
Kriminalvården skall ansvara för att tjänsten
utförs så att den uppfyller vid varje tillfälle
tillämpliga och gällande, lagar, förordningar
och andra offentliga föreskrifter och anvisningar samt av tillsynsmyndighet angivna krav
vad avser säkerhet, miljö, arbetsmiljö och
arbetarskydd.
Köparen skall vara Kriminalvården behjälplig
att anskaffa erforderliga upplysningar därom.
Kriminalvårdens åtagande gäller med förbehåll för tryckfrihetsförordningens (1979:936),
offentlighets- och sekretesslagens (2009:400)
bestämmelser, eller andra lagar, föreskrifter
eller bestämmelser som gäller för Kriminalvården.
14. Försäkring
Vardera parten ansvarar för och bekostar
erforderliga försäkringar med anledning av
Avtalat uppdrag.
15. Hävning av avtal

Om part på grund av myndighets åtgärd,
strejk, bojkott, blockad, krig, eldsvåda eller
annan omständighet som han inte kan råda
över – och vars följder denne inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit –
är förhindrad att fullgöra sina åtaganden
enligt Avtalet skall han i nödvändig omfattning, vara befriad från detsamma. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot
kollektivavtalet får inte åberopas som befrielsegrund.
Part skall utan dröjsmål skriftligen informera
motparten om det föreligger befrielsegrund
enligt denna bestämmelse liksom om dess
upphörande. Part skall informera motparten
om när fullgörelse beräknas kunna ske.
Oavsett vad som i övrigt anges i Avtalet, får
vardera parten frånträda Avtalet genom
skriftligt meddelande till andra parten, om
Avtalets fullgörande försenas mer än tre (3)
månader på grund av befrielsegrund enligt
denna punkt.
17. Sekretess
Köparen ansvarar för att dess personal iakttar
den sekretess som gäller för Kriminalvården
samt i tillämpliga delar följer Kriminalvårdens
föreskrifter, anvisningar och allmänna råd.
Sekretess omfattar även uppgifter om Kriminalvårdens inre förhållanden eller andra liknande uppgifter som Köparen och dess personal kan få kännedom om i samband med
uppdragets genomförande.

Vardera parten äger rätt att, med omedelbar
verkan, häva Avtalet om avtalsbrottet är av
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Kriminalvården ansvarar för att Köparen får
relevant information om sekretess, föreskrifter och liknande.
Köparen ansvarar för att all av honom anlitad
personal informeras om och tillämpar den
sekretess som gäller inom Kriminalvården.

23. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av
Avtalet och därmed sammanhängande frågor
skall avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.

18. Behandling av personuppgifter
Köparen är medveten om och tillåter att
Kriminalvården kan komma att vidta åtgärder
som innebär behandling av personuppgifter
avseende Köparens anställda, vilken omfattas
av personuppgiftslagen (1998:204). I de fall
det krävs samtycke från Köparens anställda
ansvarar Köparen för att inneha sådant samtycke.
19. Inpasseringskontroll
Köparen skall vara beredd att på Kriminalvårdens begäran underkasta sig sådan särskild
inpasseringskontroll som förekommer inom
Kriminalvården.
20. Informationsplikt
Part skall utan dröjsmål informera den andre
parten om omständighet som påverkar uppfyllandet av Avtalet.
Parterna skall aktivt verka för att information
om Avtalet finns och sprids inom de delar av
Kriminalvården respektive hos Köparen där
detta är tillämpligt.
21. Överlåtelse av Avtalet
Köparen äger inte rätt att utan Kriminalvårdens i förväg skriftliga medgivande helt eller
delvis överlåta, eller sälja, Avtalet till tredje
part.
22. Lagstridiga villkor
Samtliga villkor i detta Avtal skall gälla och
fullgöras så långt det är lagligen möjligt. För
de fall något villkor i Avtalet befinns vara
lagstridigt, inte kan verkställas eller är ogiltigt,
skall förpliktelserna enligt villkoret vara utan
kraft och verkan. Om något villkor inte går
att uppfylla skall detta meddelas skriftligt till
den andre parten.
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Kriminalvården

Köparen

Datum ………

Datum ………

Signum ……...

Signum ……...
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