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Allmänna villkor för upphandlande myndigheter som använder 

Adda Inköpscentral AB:s ramavtal eller dynamiska inköpssystem 

 

1. Om de allmänna villkoren och begreppen  

De här allmänna villkoren gäller mellan Adda Inköpscentral AB (inköpscentralen) och 

upphandlande myndigheter som vill använda inköpscentralens ramavtal eller dynamiska 
inköpssystem (DIS).  

Inköpscentralen som bedriver centraliserad inköpsverksamhet genom att upphandla 
ramavtal och tillhandahålla DIS. Inköpscentralen följer lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU) och i förekommande fall andra tillämpliga upphandlingsregler.  
Begreppen inköpscentral, ramavtal, DIS och kontrakt i de här allmänna villkoren har samma 
innebörd som motsvarande begrepp i LOU. Begreppet upphandlande myndighet har 
samma betydelse som i LOU, men omfattar också upphandlande enheter enligt lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Inköpscentralen får ändra de 
allmänna villkoren och ska då informera de upphandlande myndigheterna om ändringarna. 
Gällande allmänna villkor finns alltid på Adda Inköpscentrals hemsida www.adda.se.  

2. Hur den upphandlande myndigheten godkänner de allmänna 

villkoren  

Den upphandlande myndigheten uppmanas att godkänna de allmänna villkoren innan den 
börjar använda ett ramavtal eller DIS. Detta görs i samband med avropsanmälan på 
inköpscentralens hemsida www.adda.se.  

3. Innan den upphandlande myndigheten får avropa från 

inköpscentralens ramavtal eller upphandla från inköpscentralens 

DIS  

En behörig person på den upphandlande myndigheten ska anmäla avrop från 
inköpscentralens ramavtal eller DIS på ”Mina sidor” på inköpscentralens webbplats. Sådan 

anmälan sker endast första gången som den upphandlande myndigheten vill använda ett 
ramavtal eller ett DIS. När den behöriga personen anmäler avrop ska den ange  

1. en eller flera kontaktpersoner som kan svara på frågor om beställningar och den 

upphandlande myndighetens rutiner för att avropa från inköpscentralens ramavtal 

eller upphandla från inköpscentralens DIS,  
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2. det datum när den upphandlande myndigheten avser att ingå det första kontraktet 

enligt ramavtalet eller DISet, och 

3. uppskattad årlig inköpsvolym från ramavtalet.  

Kontaktpersonen hos den upphandlande myndigheten ska se till att leverantörerna på de 
ramavtal som används får information om den upphandlande myndighetens 
beställningsrutiner. 

4. Inköpscentralens skyldigheter  

Inköpscentralen är ansvarig för upphandling och tilldelning av ramavtal som 
inköpscentralen gör i eget namn. Inköpscentralen är också ansvarig för drift av de DIS som 

inköpscentralen tillhandahåller. Inköpscentralen tilldelar i vissa fall kontrakt i eget namn 
efter avrop från inköpscentralens DIS eller ramavtal. Det ska uttryckligen framgå vid 
tilldelningen när inköpscentralen tar ett sådant ansvar. Inköpscentralen ansvarar för 
förvaltning och uppföljning av ramavtal och DIS. Inköpscentralen ansvarar för att 

tillsammans med leverantören lösa återkommande eller allvarliga problem som rör 
ramavtalets tillämpning. Inköpscentralen ansvarar för att lämna stöd om tolkning av 
ramavtal eller villkor i DIS till upphandlande myndigheter som behöver det. 

5. Den upphandlande myndighetens skyldigheter  

Den upphandlande myndigheten är skyldig att följa dessa allmänna villkor och ramavtalets 
eller DISets villkor när den avropar eller tilldelar ett kontrakt. Den upphandlande 
myndigheten ansvarar för tilldelning av kontrakt som sker med stöd av inköpscentralens 

ramavtal om det inte uttryckligen framgår av tilldelningen att inköpscentralen bär det 
juridiska ansvaret. Den upphandlande myndigheten ansvarar alltid för att säkerställa att 
leveranser av varor, tjänster och byggentreprenader följer villkoren i de enskilda kontrakten 
och ansvarar därför även för tvister inom enskilda kontrakt. Samma sak gäller vid ärenden 
som inleds av tillsynsmyndigheter. Den upphandlande myndigheten ska rapportera till 
allvarliga eller återkommande brister i det som levereras till inköpscentralen. Den 
upphandlande myndigheten ska vidare hjälpa inköpscentralen med information för att 
inköpscentralen ska kunna följa upp de ramavtal och DIS som den upphandlande 
myndigheten använder. 

6. Om upphandlande myndighet inte längre vill använda 

inköpscentralens ramavtal eller DIS  

Om upphandlande myndighet inte längre vill använda ett ramavtal och DIS ska den 
avanmäla sig. Det gör myndigheten via tjänsten ”Mina sidor” på inköpscentralens hemsida 
www.adda.se. Andra villkor kan gälla för regionala ramavtal. 
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7. Om den upphandlande myndigheten redan har ett bindande 

avtal  

Möjligheterna att ingå kontrakt med stöd av inköpscentralens ramavtal eller DIS är 
begränsade om den upphandlande myndigheten redan har ett bindande avtal som täcker 
samma behov av varor, tjänster eller byggentreprenader som inköpscentralens ramavtal. 
Att då ändå använda inköpscentralens ramavtal eller DIS kan betyda att myndigheten 
bryter mot andra avtal. Det är den upphandlande myndighetens eget ansvar att kontrollera 
att det inte händer. 

 

 

 


