
1. Kontraktsvillkor

1.1 Parter och kontraktsföremål
Det här kontraktet har ingåtts mellan Upphandlande myndighet, organisationsnummer XXXXXX-
XXXX, (den upphandlande myndigheten) och Sanofi AB, organisationsnummer 5564412574 
(leverantören).

Kontraktet avser tillhandahållande av leverantörens influensavaccin under säsongen 2022/2023 i 
enlighet med kontraktshandlingarna.

Kontraktet har ingåtts efter en upphandling genomförd i det dynamiska inköpssystemet 
Influensavaccin DIS (upphandlingen). Det dynamiska inköpssystemet är inrättat av Adda 
Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798 (inköpscentralen).

1.2 Parternas kontaktpersoner
Parternas kontaktpersoner och kontaktuppgifter till dessa anges i bilaga 01.

1.3 Kontraktshandlingar och deras inbördes ordning
I kontraktet ingår nedan angivna handlingar. Kontraktshandlingarna kompletterar varandra vid en 
tolkning av kontraktet. Om kontraktshandlingarna är motsägelsefulla gäller de i följande ordning, om 
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat.

Skriftliga ändringar och tillägg till kontraktet med bilagor1. 
Kontraktet med bilagor2. 
Eventuella skriftliga förtydliganden till upphandlingsdokumentet i upphandlingen3. 
Upphandlingsdokumentet i upphandlingen4. 
Eventuella skriftliga förtydliganden till leverantörens anbud med bilagor5. 
Leverantörens anbud i upphandlingen med bilagor6. 

Bilagor till kontraktet

Bilaga 01 – Kontaktpersoner till parterna•
Bilaga 02 – Pris•
Bilaga 03 – Uppgift om antal vaccindoser som kontraktet omfattar•

Genom att underteckna kontraktet intygar leverantören att den tagit del av samtliga 
kontraktshandlingar.

1.4 Kontraktsperiod
Kontraktet gäller till och med den 31 augusti 2023. Därefter löper kontraktet ut utan föregående 
uppsägning.

Kontraktet förlängs automatiskt om något av följande inträffar då kontraktsperioden löper ut:

Parterna inte kommit överens om att eller i vilken omfattning som leverantören har rätt att ta 
den upphandlande myndighetens garantiåtagande i anspråk. Kontraktet förlängs i så fall till 
dess parterna enats eller frågan blivit slutligt löst enligt "Lagval och tvister". 

1. 

Leverantören inte hinner fakturera den upphandlande myndigheten för vaccindoser som 
parterna är överens om omfattas av den upphandlande myndighetens garantiåtagande. 
Kontraktet förlängs i så fall till dess att leverantören hunnit ställa ut en faktura i enlighet med 
kontraktet, och fakturan betalats av den upphandlande myndigheten.

2. 

1.5 Fastställande av det antal vaccindoser som kontraktet omfattar
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1.5.1 Preliminär uppskattning
I upphandlingen angavs en uppskattning av det antal vaccindoser som den upphandlande 
myndigheten avser beställa från leverantören. Uppskattningen framgår av både 
upphandlingsdokumentet i upphandlingen och bilaga 03.

Uppskattningen är endast preliminär. Den upphandlande myndigheten ska fastställa det antal 
vaccindoser som den ska ha möjlighet att beställa enligt "Fastställande av slutligt antal vaccindoser". 
Den upphandlande myndigheten har även möjlighet att avvika från uppskattningen i bilaga 03 enligt 
vad som framgår av "Högsta tillåtna avvikelser från den preliminära uppskattningen".

1.5.2 Fastställande av slutligt antal vaccindoser
Leverantören ska kontakta den upphandlande myndigheten för att slutligt fastställa det antal 
vaccindoser som kontraktet omfattar. Leverantörens meddelande ska skickas till den upphandlande 
myndigheten senast den 3 mars 2022. Den upphandlande myndigheten ska därefter svara 
leverantören senast den 10 mars 2022.

Om leverantören inte kontaktar den upphandlande myndigheten på det sätt som anges i första 
stycket, har den upphandlande myndigheten rätt att själv slutligt fastställa antalet vaccindoser och 
meddela leverantören om detta senast den 10 mars 2022. Om den upphandlande myndigheten inte 
skickar leverantören ett sådant meddelande ska den preliminära uppskattningen anses vara det 
slutligt fastställda antalet vaccindoser.

Det slutligt fastställda antalet vaccindoser kan avvika från den preliminära uppskattningen enligt de 
villkor som anges i "Högsta tillåtna avvikelser från den preliminära uppskattningen".

Leverantören ska uppdatera bilaga 03 med uppgifter om det slutligt fastställda antalet vaccindoser 
som den upphandlande myndigheten har meddelat leverantören om att den vill ha rätt att beställa 
enligt kontraktet. Leverantören ska skicka över den uppdaterade bilagan till den upphandlande 
myndigheten. 

Då det i kontraktsvillkoren görs hänvisningar till "antalet vaccindoser", "antalet vaccindoser enligt 
bilaga 03" eller liknande, så avses det slutligt fastställda antalet vaccindoser, om inget annat 
uttryckligen anges.

1.5.3 Högsta tillåtna avvikelser från den preliminära uppskattningen
Den upphandlande myndigheten har rätt att avvika från den preliminära uppskattningen av antalet 
vaccindoser då den slutligt fastställer det antal vaccindoser som kontraktet ska omfatta.

Om avvikelsen inte är större än +10 %/-49 % jämfört med det uppskattade antal vaccindoser, är 
leverantören skyldig att leverera det högre eller mindre antal vaccindoser som den upphandlande 
myndigheten meddelar. Leverantören har inte rätt till någon ersättning för vaccindoser som 
avbeställs, så länge dessa inte är fler än -10 % jämfört med den preliminära uppskattningen.

Om det slutligt fastställda antalet vaccindoser innebär att den upphandlande myndigheten 
avbeställer fler än 10 % av de vaccindoser som anges i den preliminära uppskattningen, ska den 
upphandlande myndigheten ersätta leverantören för det överskjutande antalet vaccindoser. 
Ersättningen motsvarar 5 % av priset per vaccindos enligt bilaga 02 som avbeställs. 

Om den upphandlande myndigheten och leverantören är överens, kan det slutligt fastställda antalet 
vaccindoser vara fler än +10 %. Avvikelsen får dock aldrig vara större än +99 % jämfört med det 
uppskattade antal vaccindoser som anges i bilaga 03.

Om det slutligt fastställda antalet vaccindoser är högre än den preliminära uppskattningen 
utgår ersättning med det pris per vaccindos som anges i bilaga 02 för varje ytterligare dos. 
Leverantören har alltså inte rätt till annan eller mer ersättning för att leverantören tillhandahåller fler 
vaccindoser än som angavs i den preliminära uppskattningen.
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Vid beräkning av antalet vaccindoser som en procentsats ska det närmast erhållna heltalet avrundat 
nedåt användas.

1.6 Den upphandlande myndighetens åtaganden

1.6.1 Information och tillgång till lokaler m.m.
Den upphandlande myndigheten ska ge leverantören information och tillgång till myndighetens 
lokaler, utrustning m.m. som är nödvändig för att leverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden.

1.6.2 Garantiåtagande
Garantiåtagandets omfattning

Garantiperioden är från och med den 19 september 2022 till och med den 31 mars 2023. Den 
upphandlande myndigheten åtar sig att innan garantiperioden löper ut ha beställt leverans av det 
antal vaccindoser som anges i bilaga 03 (garantiåtagandet). Om garantiperioden löper ut utan att 
samtliga vaccindoser beställts, ska därför den upphandlande myndigheten ersätta leverantören för 
icke beställda vaccindoser. 

Den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa sitt garantiåtagande om leverantören bryter 
mot kontraktsvillkoren. Garantiåtagandet kan också begränsas om den upphandlande myndigheten 
eller leverantören omfattas av omständigheter som utgör force majeure. Garantiåtagandet 
begränsas på det sätt som framgår av "Begränsningar av den upphandlande myndighetens 
garantiåtagande".

Avstämning för att avgöra om garantiåtagandet ska tas i anspråk

Sedan garantiperioden löpt ut ska leverantören kalla den upphandlande myndigheten till en 
avstämning för att avgöra om samtliga vaccindoser som omfattas av garantiåtagandet beställts. Som 
underlag för avstämningen ska de uppgifter som leverantören är skyldig att redovisa enligt 
"Redovisning av statistik" användas. Leverantören ska delge den upphandlande myndigheten allt det 
underlag som använts för leverantörens uträkningar skriftligen inför avstämningen.

Avstämningen ska genomföras senast den 28 april 2023. Den upphandlande myndigheten ska 
därefter senast den 31 maj 2023 meddela leverantören om den godtar leverantörens underlag och 
uträkningar eller inte. Om den upphandlande myndigheten inte godtar leverantörens slutsatser ska 
parterna omgående sammanträffa för att reda ut den upphandlande myndighetens invändningar. Vid 
behov ska leverantören korrigera sina underlag och uträkningar. Nya underlag och uträkningar ska 
därefter omgående skickas till den upphandlande myndigheten för nytt godkännande. Kan parterna 
inte enas ska frågan hanteras enligt "Lagval och tvister". Om den upphandlande myndigheten inte 
lämnar något meddelande till leverantören inom den angivna tiden, ska den upphandlande 
myndigheten anses ha godtagit leverantörens uträkningar.

Om avstämningen visar att samtliga vaccindoser som garantiåtagandet omfattar inte beställts och 
den upphandlande myndigheten meddelat leverantören att den slutsatsen accepteras, ska 
leverantören ställa ut en faktura till den upphandlande myndigheten avseende det utestående antalet 
doser. Ersättningen till leverantören motsvarar priset per vaccindos enligt bilaga 02 för det 
utestående antalet doser, inga ytterligare kostnader får tillkomma. Leverantörens faktura ska uppfylla 
de krav och innehålla den information som den upphandlande myndigheten meddelar leverantören.

Den upphandlande myndigheten och leverantören har rätt att själva komma överens om andra sätt 
och tider att genomföra avstämningen på än vad som anges i kontraktet.

Hur eventuellt vaccindoser som inte beställts ska hanteras

Den upphandlande myndigheten ska meddela leverantören om vaccindoser som inte beställts när 
garantiperioden är över ska levereras till den upphandlande myndigheten eller destrueras av 
leverantören. 
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Rätt att omfördela vaccindoser till en annan upphandlande myndighet

Den upphandlande myndigheten har rätt att omfördela vaccindoser som omfattas av dess 
garantiåtagande till en annan upphandlande myndighet (den övertagande myndigheten). Den 
övertagande myndigheten måste också ha ingått kontrakt med leverantören för samma typ av vaccin 
genom upphandlingen

Den upphandlande myndigheten och den övertagande myndigheten ska tillsammans meddela 
leverantören om att vaccindoser i bilaga 03 ska omfördelas. Meddelandet ska innehålla ett skriftligt 
åtagande från den övertagande myndigheten om att överta vaccindoser från den upphandlande 
myndigheten. I meddelandet ska även tydligt anges hur många vaccindoser det är som ska 
omfördelas. Vid behov ska leverantören kalla till en avstämning för att reda ut eventuella oklarheter 
kopplat till omfördelningen.

Det antal vaccindoser som omfördelas ska avräknas från bilaga 03 och istället anses garanterade av 
den övertagande myndigheten. Den upphandlande myndigheten har alltså inget kvardröjande ansvar 
för att vaccindoser som omfördelas blir beställda under garantiperioden.

Leverantören har inte rätt att kräva att kontraktet eller den övertagande myndighetens kontrakt 
förändras på något annat sätt än som här anges, som en förutsättning för att en omfördelning ska 
ske.

1.7 Leverantörens åtaganden

1.7.1 De varor och tjänster som kontraktet omfattar
Leverantören är skyldig att tillhandahålla vaccin mot influensa under säsongen 2022/2023 i den 
omfattning som framgår av kontraktet. Leverantören ska även tillhandahålla leverans och fysisk 
lagerhållning av vaccindoser, produktinformation och utbildningsinsatser avseende sitt vaccin m.m. 
enligt de krav och villkor som framgår av kontraktshandlingarna. Utbildningsinsatser ska 
tillhandahållas vid behov i skälig omfattning.

Den upphandlande myndigheten ska ha rätt att beställa det antal doser influensavaccin som 
fastställs enligt "Fastställande av det antal vaccindoser som kontraktet omfattar". De vaccindoser 
som kontraktet omfattar ska lagerhållas av leverantören och finnas tillgängliga för beställning senast 
den 19 september 2022.

1.7.2 Förändringar av varor
Leverantören har inte rätt att förändra vaccinet. Om leverantören förändrar det sätt på vilket varor 
förpackas, ger varor nya varunummer, ny märkning eller genomför andra, liknande förändringar som 
inte påverkar en varas innehåll, ska förändringarna godkännas av den upphandlande myndigheten 
innan varorna får levereras enligt kontraktet. Leverantören ska skriftligen meddela den 
upphandlande myndigheten vilken vara som förändras och på vilket sätt det sker. Leverantörens 
meddelande om de förestående förändringar ska skickas i så god tid att den upphandlande 
myndigheten med iakttagande av de frister som anges i denna bestämmelse, hinner granska 
förändringarna på ett så noggrant sätt som omständigheterna kräver. Den upphandlande 
myndigheten ska efter sin granskning lämna skriftligt besked om förändringarna godkänns eller inte 
inom 30 kalenderdagar räknat från leverantörens meddelande.

Om förändringar redan godkänts av svenska Läkemedelsverket behöver den upphandlande 
myndigheten godkännande inte inhämtas. Leverantörens ska i så fall endast meddela den 
upphandlande myndigheten om förändringen innan den träder i kraft.

1.7.3 Leverantörens ansvar för regelefterlevnad, fullgörande och tillstånd
Leverantören ska aktivt skaffa sig kännedom om och följa de lagar, förordningar, myndighetskrav, 
regler, normer, standarder och föreskrifter som vid var tid gäller för leverantörens verksamhet.
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Leverantören har ett fullständigt och odelat ansvar för att fullgöra alla åtaganden och förpliktelser 
enligt kontraktet. Leverantören ska tillvarata den upphandlande myndighetens intressen på bästa 
sätt.

Leverantören ska på egen bekostnad ha alla tillstånd m.m. som krävs för att leverantören ska kunna 
fullgöra sina åtaganden enligt kontraktet.

1.7.4 Leveranskapacitet
Allmänt

Hälso- och sjukvård är en samhällsviktig verksamhet. Leverantören måste därför säkerställa att 
vaccinet finns tillgängligt för den upphandlande myndigheten i den omfattning som framgår av 
kontraktet och upphandlingsdokumentet. 

Leverantören ska vara beredd att leverera ett stort antal vaccindoser senast den 20 oktober 
2022

Förutsatt att den upphandlande myndigheten genomfört beställningarna i tid, ska leverantören ha 
levererat minst 60 % av det antal vaccindoser som anges i bilaga 03 senast den 20 oktober 2022. 
Leverantören är skyldig att planera sin verksamhet så att detta är möjligt. Leverantören ska vid 
behov ta kontakt med den upphandlande myndigheten för att ta fram leveransplaner eller planera för 
större successiva leveranser till den upphandlande myndighetens verksamheter, så att kraven i detta 
stycke kan uppfyllas. Om den upphandlande myndigheten accepterar det kan leveransplaner 
innebära avvikelser från kravet på att minst 60 % av det antal vaccindoser som anges i bilaga 03 ska 
levereras senast den 20 oktober 2022.

Samordning med upphandlande myndigheter i händelse av en bristsituation

Vid en bristsituation ska leverantören tillsammans med den upphandlande myndigheten göra sitt 
bästa för att hitta en gemensam strategi för prioritering och fördelning av tillgängliga doser. I detta 
arbete ska samtliga övriga upphandlande myndigheter som leverantören ingått kontrakt med för 
samma typ av vaccin med genom upphandlingen ingå. Leverantören och den upphandlande 
myndigheten ska finnas tillgänglig för varandra, bland annat genom att delta vid de möten som kan 
vara nödvändiga för att bestämma hur vaccindoser bäst fördelas mellan övriga upphandlande 
myndigheter.

1.7.5 Hållbara leveranskedjor
De grundläggande villkoren

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa villkoren i "Hållbara leveranskedjor". 
Kontraktet ska fullgöras enligt följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor,

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,•
ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet 
samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),

•

FN:s barnkonvention, artikel 32,•
den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och 
socialförsäkringsskydd, som gäller i landet där arbetet utförs,

•

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs,•
den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och•
FN:s konvention mot korruption.•

Om internationella bestämmelser ger ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning, 
ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.

Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till kontraktets utförande.

Leverantören ska enligt avsnittet "Policy och rutiner", säkerställa att de grundläggande villkoren 
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uppfylls av anlitade underleverantörer i alla led. Leverantören ska också säkerställa att dessa 
underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt vad som anges i avsnittet "Uppföljning".

Policy och rutiner

För att uppfylla åtagandet enligt "De grundläggande villkoren", ska leverantören vidta åtgärder för att 
förebygga och hantera eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt a. - f. nedan. 
Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela kontraktstiden i den 
egna verksamheten och hos underleverantörer i alla led.

Leverantören ska då kontraktet träder i kraft:

ha antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande 
att respektera de grundläggande villkoren,

a. 

ha antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera de grundläggande villkoren i 
den egna verksamheten och i leveranskedjan,

b. 

ha utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnad av de grundläggande 
villkoren,

c. 

ha antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, dvs. identifiera och prioritera 
aktuella och potentiella risker för brister i efterlevnaden av de grundläggande villkoren, 
innefattande en kartläggning av leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter,

d. 

ha antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av de grundläggande villkoren, oche. 
ha antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i 
efterlevnaden av de grundläggande villkoren samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.

f. 

Åtgärderna ska vidtas enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller 
motsvarande.

Uppföljning

Den upphandlande myndigheten har rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden enligt 
"Hållbara leveranskedjor". Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering enligt vad 
som beskrivs i "Egenrapportering" och revision enligt "Uppföljning och insyn".

Egenrapportering

På begäran av den upphandlande myndigheten ska leverantören, inom 30 kalenderdagar, eller 
annan tid som den upphandlande myndigheten anger, från det att begäran mottogs, skriftligen 
redovisa hur "De grundläggande villkoren" efterlevs. Redovisningen ska lämnas enligt den 
upphandlande myndigheten anvisningar.

1.7.6 Uppföljning och insyn
Leverantören ska ge den upphandlande myndigheten eller dess ombud tillträde till och insyn i sin 
eller underleverantörers verksamhet i den utsträckning som krävs för att den upphandlande 
myndigheten ska kunna kontrollera att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt kontraktet. 
Insyn ska ges skyndsamt på begäran från den upphandlande myndigheten och senast inom 7 
kalenderdagar från begäran. Tillträde till leverantörens eller underleverantörers lokaler ska ges 
skyndsamt på begäran från den upphandlande myndigheten och senast inom 35 kalenderdagar från 
begäran. Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med ett år efter det att kontraktet har 
löpt ut.

För uppföljning av de sociala villkoren i "Socialt ansvarstagande" kan den upphandlande 
myndigheten, eller dess ombud, komma att granska tidrapportering, scheman, lönespecifikationer 
och anställningsavtal. Sådan granskning ska vara förenlig med dataskyddsförordningen. Den 
upphandlande myndigheten eller dess ombud ska också ha möjlighet att intervjua arbetstagare som 
omfattas av dessa villkor.

Leverantören ska utan kostnad medverka vid den upphandlande myndighetens uppföljning av 
kontraktet, oavsett vilket eller vilka villkor som följs upp.
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Leverantören ska utan dröjsmål informera den upphandlande myndigheten om omfattning och 
innehåll av granskning som genomförts av tillsynsmyndighet hos leverantören med anknytning till 
kontraktet, samt resultatet därav.

1.7.7 Marknadsföring
Leverantören får inte hänvisa till kontraktet eller den upphandlande myndigheten i sin 
marknadsföring på ett missvisande sätt. Leverantören ska omedelbart sluta med marknadsföring 
som den upphandlande myndigheten bedömer vara missvisande eller oförenlig med den 
upphandlande myndighetens värderingar eller verksamhet.

1.7.8 Sekretess och informationssäkerhet
Leverantören förbinder sig att följa de bestämmelser om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), OSL, lagen om företagshemligheter (2018:558) eller vid var tid gällande 
annan tillämplig författning som gäller för den upphandlande myndigheten. Den upphandlande 
myndigheten ska ha rätt att ingå sekretessavtal med enskilda medarbetare hos leverantören eller 
underleverantörer, som genom uppdraget kan få tillgång till uppgifter för vilka sekretess gäller, för att 
ålägga den enskilde att iaktta motsvarande sekretess. Sekretessen gäller även efter att 
leverantörens kontrakt med den upphandlande myndigheten har upphört. Leverantören ska 
medverka till att sekretessavtal ingås och meddela den upphandlande myndigheten bland annat 
vilka medarbetare som berörs.

Leverantören ska göra villkoren gällande i avtal med sina underleverantörer.

1.7.9 Säkerhetskrav
Leverantören ska följa den upphandlande myndighetens krav, instruktioner och föreskrifter om 
säkerhet.

Leverantören ska i rimlig omfattning bistå den upphandlande myndigheten i dess risk- och 
sårbarhetsarbete med koppling till kontraktet.

1.7.10 Redovisning av statistik
Om hur statistiken ska vara utformad

Leverantören ska utan kostnad för den upphandlande myndigheten redovisa statistik till den 
upphandlande myndighetens verksamheter. Statistiken ska vara uppdelad per kostnadsställe. Av 
statistiken ska framgå det totala antalet beställda vaccindoser, det totala antalet levererade 
vaccindoser, kostnader för vaccindoser samt hur många återstående vaccindoser den upphandlande 
myndigheten har rätt att beställa enligt bilaga 03. Statistiken ska redovisas till den upphandlande 
myndigheten per e-post i det format som den upphandlande myndigheten meddelar.

Om beställningar av vacciner görs genom en samordnad beställarorganisation eller ett 
sjukhusapotek, och det innebär att leverantören inte har kunskap om den närmare fördelningen av 
kostnader, vaccindoser etc. mellan olika upphandlande myndigheter ska leverantörens redovisning 
istället ske på aggregerad nivå för de berörda upphandlande myndigheterna. 

Om hur ofta statistik ska redovisas

Statistik ska redovisas med olika intervall enligt följande:

Under perioden från och med den 19 september 2022 till och med den 30 november 2022 ska 
statistik redovisas två gånger per kalendervecka. Leverantören ska redovisa statistiken på 
tisdag och torsdag varje kalendervecka. Om dessa dagar inte är en arbetsdag, ska statistiken 
istället redovisas nästföljande arbetsdag.

1. 

Från och med den 1 december 2022 ska statistiken redovisas per kalendervecka i efterhand, 
senast tisdag i veckan efter den vecka som statistiken avser. Om tisdag inte är en arbetsdag, 
ska statistiken istället redovisas nästföljande arbetsdag.

2. 
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Om leverantören inte kan leverera vaccindoser i den omfattning som den upphandlande 
myndigheten beställer ska statistiken redovisas två gånger per kalendervecka. Det ska pågå 
så länge leveransproblemen kvarstår. Leverantören ska redovisa statistiken på tisdag och 
torsdag varje kalendervecka. Om dessa dagar inte är en arbetsdag, ska statistiken istället 
redovisas nästföljande arbetsdag.

3. 

Vite om leverantören inte redovisar statistik i enlighet med kontraktet

Om leverantören inte redovisar statistik alls eller inte redovisar korrekt statistik i rätt tid har den 
upphandlande myndigheten rätt till vite. Vite utgår med 2 500 kr, exklusive mervärdesskatt, per 
påbörjad kalenderdag räknat från den dag då korrekt statistik skulle ha levererats till dess att så har 
skett. Om 10 kalenderdagar passerat utan att leverantören inkommit med korrekt statistik utgår vite 
istället med 5 000 kr, exklusive mervärdesskatt, per påbörjad kalenderdag. Vitet beräknas separat 
för varje redovisningstillfälle. Vitet ska betalas under som längst 35 kalenderdagar för ett och samma 
redovisningstillfälle. 

1.7.11 Varuleveranser
Varor ska uppfylla de krav som framgår av upphandlingsdokumentet i upphandlingen, och i övrigt 
svara mot vad den upphandlande myndigheten har fog att förvänta sig.

Sålda varor ska levereras till den leveransadress som framgår av den upphandlande myndighetens 
beställning DDP, Incoterms 2020. Leverantören står för alla risker och kostnader fram till att godset 
finns tillgängligt på den angivna platsen. Leverantören står även för importklarering.

Leveranser ska ske enligt Good Distribution Practise (GDP). Leverantören ska dessutom 
kostnadsfritt återta eventuella pallar och emballage som används vid leveranser.

1.7.12 Informations- och utbildningsinsatser
Leverantören ska på den upphandlande myndighetens begäran genomföra informations- och 
utbildningsinsatser för myndighetens personal om vaccinet och dess egenskaper. Om den 
upphandlande myndigheten anser att det behövs ska också patienter kunna utbildas och informeras. 
Insatserna ska följa de krav som anges i upphandlingsdokumentet i upphandlingen.

Informations- och utbildningsinsatser ska genomföras på det för den upphandlande myndigheten 
mest ändamålsenliga sättet, så att vaccin kan användas på ett tillförlitligt och patientsäkert 
sätt. Utbildnings- och informationsinsatser ska utföras på den plats som anges av den upphandlande 
myndigheten.

De delar av tjänsterna informations- och utbildningsinsatser som saknar krav på ett mätbart resultat 
ska utföras fackmässigt.

1.7.13 Leverans av tjänster
Leverantören ska tillhandahålla tjänster som uppfyller de krav som följer av kontraktet.

De delar av tjänsten som saknar krav på ett mätbart resultat ska utföras fackmässigt.

Tjänster ska utföras på den plats som anges av den upphandlande myndigheten.

1.7.14 Samverkan med andra leverantörer och vid avveckling
Om ett kontrakt är en del av en större leverans där även andra leverantörer är inblandade ska 
leverantören samverka med dem för att uppnå bästa möjliga resultat för den upphandlande 
myndigheten.

1.7.15 Meddelande till den upphandlande myndigheten vid kontraktsbrott
Om leverantören får skäl att anta att den på något sätt begår eller riskerar att begå ett kontraktsbrott, 
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ska den omedelbart meddela den upphandlande myndigheten detta.

1.8 Om leverantören bryter mot kontraktet

1.8.1 Vite vid försening
Om leverantören inte kan leverera vaccindoser inom avtalad leveranstid eller om det framstår som 
sannolikt att så inte kommer att kunna ske, föreligger en försening. Det gäller oavsett om 
förseningen gäller hela eller en del av en leverans. Leverantören ska omgående meddela den 
verksamhet inom den upphandlande myndigheten som genomfört den aktuella beställningen om 
förseningen. Meddelandet ska ange orsaken till förseningen och dess omfattning samt inom vilken 
tid leverans istället kan ske. Om meddelandet lämnas muntligt ska leverantören dokumentera den 
angivna informationen i efterhand och skicka den till den upphandlande myndigheten. Leverantörens 
meddelande i efterhand ska skickas senast inom en arbetsdag från det muntliga meddelandet.

Om det föreligger en försening har den upphandlande myndigheten rätt till vite. Vitet beräknas 
separat för varje tillfälle som leverantören är försenad. Vite utgår med 3 procent av priset för den 
försenade delen av leveransen, men minst 1 000 kr, exklusive mervärdesskatt, för varje påbörjad 
kalenderdag som förseningen varar räknat från när leveransen skulle ha skett. Vitet ska betalas 
under som längst 35 kalenderdagar för en och samma försening.

1.8.2 Avhjälpande och vite vid fel
Om varor eller tjänster inte uppfyller de krav som framgår av kontraktshandlingarna, eller i övrigt inte 
svarar mot vad den upphandlande myndigheten har fog att förvänta sig, föreligger ett fel. Fel ska 
åtgärdas inom skälig tid med hänsyn till felets art och betydelse för den upphandlande myndigheten. 
Är det en vara som är felaktig, ska leverantören genomföra omleverans av en avtalsenliga vara. 
Omleverans ska ske omgående och ha kommit fram till den upphandlande myndigheten senast inom 
två kalenderdagar räknat från när den upphandlande myndigheten meddelade leverantören om felet.

Sker inte omleverans inom angiven tid har den upphandlande myndigheten rätt till vite. Vitet 
beräknas separat för varje leverans som är felaktig. Vite utgår med 3 procent av priset för den 
felaktiga delen av leveransen, men minst 1000 kr, exklusive mervärdesskatt, för varje påbörjad 
kalenderdag räknat från när leverans av den felaktiga varan skedde fram till dagen då en avtalsenlig 
vara har kommit till den upphandlande myndigheten. Vitet ska betalas under som längst 
35 kalenderdagar för ett och samma fel.

1.8.3 Om leverantören har brist på sitt vaccin
Om leverantörens kontraktsbrott består i att den inte har tillräckligt med vaccindoser av sitt vaccin 
tillgängliga för leverans på grund av en bristsituation, ska leverantören ha möjlighet att istället 
leverera ett annat influensavaccin till den upphandlande myndigheten. Ersättningsprodukten ska 
godkännas av den upphandlande myndigheten innan den får levereras. Om 
myndighetsgodkännanden krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla ersättningsprodukten 
ska sådana inhämtas innan ersättningsprodukten erbjuds den upphandlande myndigheten. Priset för 
ersättningsprodukten får inte överstiga priset för leverantörens eget vaccin enligt bilaga 02.

Ersättningsprodukten ska vara likvärdig med leverantörens eget vaccin och uppfylla de krav som 
framgår av kontraktet och upphandlingsdokumentet. Ersättningsprodukten ska presenteras för den 
upphandlande myndigheten som ska ges skäligt rådrum för att undersöka produkten och eventuell 
dokumentation avseende produkten, för att avgöra om den kan godkännas eller inte. Frågor 
angående ersättningsprodukten ska besvaras omgående av leverantören. 

Om ersättningsprodukten godkänns av den upphandlande myndigheten ska leverantören vara 
befriad från att betala vite enligt "Vite vid försening" och "Avhjälpande och vite vid fel" från och med 
den kalenderdag som leveranser av ersättningsprodukten kommer fram till den upphandlande 
myndigheten. Till undvikande av missförstånd anges att leverantören är skyldig att betala vite fram 
till dess att leveranser kommer fram till den upphandlande myndigheten, om den upphandlande 
myndigheten begär det. 
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Det antal doser av ersättningsprodukten som levereras till den upphandlande myndighetens efter ett 
godkännande, ska avräknas från den upphandlande myndighetens garantiåtagande, som om det var 
leverantörens eget vaccin. Den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa sitt 
garantiåtagande i enlighet med "Begränsning av den upphandlande myndighetens 
garantiåtagande" fram till dess att leveranser av ersättningsprodukten kommer fram till den 
upphandlande myndigheten.

1.8.4 Vite vid brister i villkoren för e-handel
Den upphandlande myndigheten har rätt till vite om leverantören inte fullgör sina åtaganden 
avseende e-handel enligt kraven i upphandlingsdokumenten i upphandlingen. Den upphandlande 
myndigheten har rätt till vite med 5 000 kr, exklusive mervärdesskatt, per påbörjad kalenderdag som 
avtalsbrottet varar. En försening inträder om leverantören inte anslutit den upphandlande 
myndigheten enligt de krav som anges i upphandlingsdokumenten. Om leverantören och den 
upphandlande myndigheten överenskommit om andra tidsfrister än vad om framgår av 
upphandlingsdokumenten, inträder en försening först när den tidsfristen passerat. Vitet utgår under 
högst 35 kalenderdagar.

1.8.5 Begränsning av den upphandlande myndighetens garantiåtagande

1.8.5.1 Begränsning av garantiåtagandet till följd av leverantörens 
kontraktsbrott
Om leverantören inte lagerhåller rätt antal vaccindoser 

Den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa garantiåtagandet om leverantören inte håller 
rätt antal vaccindoser tillgängliga för beställning av den upphandlande myndigheten i sitt lager. Det 
gäller oavsett när under garantiperioden bristen uppstår. Rätt antal vaccindoser beräknas vid varje 
givet tillfälle genom att det antal doser som framgår av bilaga 03 minskas med det antal som den 
upphandlande myndigheten beställt.

Begränsningen gäller från det att leverantören insåg eller borde ha insett att det förelåg en brist till 
dess att leverantören åtgärdat bristen. Till undvikande av missförstånd anges att detta innebär att 
den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa garantiåtagandet i efterhand, om det 
framkommer att leverantören insåg eller borde ha insett att det förelåg ett kontraktsbrott vid en 
tidigare tidpunkt.

Under den tid som garantiåtagandet begränsas minskas den upphandlande myndighetens 
garantiåtagande per påbörjad kalenderdag med tre gånger det antal vaccindoser som erhålls om det 
garanterade antalet vaccindoser enligt bilaga 03 divideras med antalet kalenderdagar under 
garantiperioden. Begränsningen gäller till dess att leverantören kan visa att rätt antal doser finns 
tillgängliga för beställning. Den upphandlande myndigheten har rätt att själv eller genom ett ombud 
besöka leverantörens lager och räkna antalet vaccindoser innan begränsningen hävs.

Om leverantören begår andra kontraktsbrott

Den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa garantiåtagandet om

leverantören bryter mot krav och villkor i kontraktshandlingarna, och1. 
det medför att den upphandlande myndigheten inte hinner genomföra vaccinationer på det 
sätt som den upphandlande myndigheten förutsatt skulle vara möjligt om leverantören inte 
begått kontraktsbrott.

2. 

Begränsningen gäller från det att leverantören insåg eller borde ha insett att det förelåg ett 
kontraktsbrott till dess att leverantören åtgärdat kontraktsbrottet. Till undvikande av missförstånd 
anges att detta innebär att den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa garantiåtagandet i 
efterhand, om det framkommer att leverantören insåg eller borde ha insett att det förelåg ett 
kontraktsbrott vid en tidigare tidpunkt.
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Under den tid som garantiåtagandet begränsas minskas den upphandlande myndighetens 
garantiåtagande med det antal vaccindoser som den upphandlande myndigheten bedömer att den 
hade administrerat under samma tid, om leverantören inte hade begått kontraktsbrott. Den 
upphandlande myndigheten ska meddela leverantören om antalet vaccindoser som ska avräknas 
från garantiåtagandet.

Leverantören är fortfarande skyldig att leverera de vaccindoser som anges i bilaga 03 om den 
begår kontraktsbrott

Den omständigheten att den upphandlande myndigheten begränsar sitt garantiåtagande enligt "Om 
leverantören inte lagerhåller rätt antal vaccindoser" och "Om leverantören begår andra 
kontraktsbrott" innebär endast att det antal vaccindoser som omfattas av den upphandlande 
myndighetens garantiåtagande minskas. Leverantören är fortfarande skyldig att hålla det antal 
vaccindoser som anges i bilaga 03 tillgängliga för beställning av den upphandlande myndigheten 
under hela garantiperioden.

Förhållande till andra sanktioner

Den upphandlande myndighetens rätt att begränsa sitt garantiåtagande gäller i tillägg till andra 
sanktioner enligt kontraktet som kan vara tillämpliga. Rätten att begränsa garantiåtagandet är därför 
oberoende av om den upphandlande myndigheten samtidigt väljer att tillämpa andra sanktioner 
enligt kontraktet. Garantiåtagandet kan alltså begränsas samtidigt som den upphandlande 
myndigheten till exempel har rätt att begära vite för ett och samma kontraktsbrott, förutsatt att vite är 
föreskrivet för kontraktsbrottet ifråga. Om den upphandlande myndigheten i ett sådant fall väljer att 
inte begära vite innebär det inte att den upphandlande myndigheten frånsäger sig rätten att 
begränsa garantiåtagandet eller vice versa.

När en begränsning senast ska påkallas

Med undantag från vad som gäller enligt "Reklamation" ska den upphandlande myndigheten påkalla 
en begränsning av sitt garantiåtagande enligt "Om leverantören inte lagerhåller rätt antal 
vaccindoser" och "Om leverantören begår andra kontraktsbrott" senast i samband med den 
avstämning som ska göras enligt "Garantiåtagande" efter att garantiperioden löpt ut.

1.8.5.2 Begränsning till följd av force majeure
Den upphandlande myndigheten har rätt att begränsa garantiåtagandet

om och under den tid som part ställer in fullgörandet av sina åtaganden enligt "Force 
majeure", och

1. 

det medför att den upphandlande myndigheten inte hinner genomföra vaccinationer på det 
sätt som den upphandlande myndigheten förutsatt skulle vara möjligt om force majeure inte 
förelegat.

2. 

Under den tid som garantiåtagandet begränsas på grund av force majeure minskas den 
upphandlande myndighetens garantiåtagande med det antal vaccindoser som den upphandlande 
myndigheten bedömer att den hade administrerat under samma tid, om force majeure inte förelegat. 

När en begränsning senast ska påkallas

Den upphandlande myndigheten ska skyndsamt meddela leverantören om den vill påkalla en 
begränsning av sitt garantiåtagande sedan det står klart för den upphandlande myndigheten hur 
länge den omständighet som utgör force majeure kommer att vara. Om det inte är möjligt att på ett 
säkert sätt uppskatta hur länge omständigheten kommer att vara, har den upphandlande 
myndigheten rätt att begränsa sitt garantiåtagande i efterhand per kalendervecka som force majeure 
föreligger. 

Vaccindoser som avräknas behöver inte hållas tillgängliga för den upphandlande 
myndigheten 
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Om den upphandlande myndigheten meddelar leverantören att den önskar begränsa sitt 
garantiåtagande till följd av force majeure, har leverantören rätt att förfoga över de vaccindoser som 
begränsningen omfattar på det sätt leverantören själv väljer. leverantören kan till exempel sälja 
dessa vaccindoser till andra kunder.

1.8.6 Hävning av kontrakt och skadestånd
Den upphandlande myndigheten får helt eller delvis häva ett kontrakt om

leverantörens kontraktsbrott är av väsentlig betydelse. Ett kontraktsbrott ska exempelvis alltid 
anses vara av väsentlig betydelse om

leverantören inte har det antal vaccindoser som anges i bilaga 03 tillgängliga för 
beställningen av den upphandlande myndigheten då garantiperioden börjar,

i. 

leverantören, trots reklamation, varit försenad med att tillhandahålla varor eller tjänster 
enligt avtalade villkor i mer än eller inte åtgärdat ett fel inom 35 kalenderdagar enligt 
"Vite vid försening" och "Avhjälpande och vite vid fel",

ii. 

leverantören, trots reklamation, varit försenad med att redovisa statistik enligt 
"Redovisning av statistik" i mer än 35 kalenderdagar, eller

iii. 

högre priser än vad som gäller enligt kontraktet har tillämpats och leverantören inte 
vidtagit rättelse inom 7 kalenderdagar från det att den upphandlande myndigheten 
påpekat de felaktiga priserna för leverantören och begärt rättelse eller inom samma tid 
från det att leverantör känt till eller borde ha känt till att för höga priser tillämpats;

iv. 

a. 

leverantören inte inom 30 kalenderdagar efter den upphandlande myndighetens begäran har 
avhjälpt en sådan omständighet som hade kunnat vara en grund för att utesluta leverantören 
vid upphandlingen av kontraktet, eller

b. 

leverantören enligt "Force majeure" har varit befriad från att fullgöra sina skyldigheter i 60 
kalenderdagar.

c. 

Den upphandlande myndigheten får dessutom med omedelbar verkan helt eller delvis häva 
kontraktet om

det kommer fram att leverantören vid fullgörandet av kontraktet har överträtt grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheter,

a. 

leverantören borde ha uteslutits i upphandlingen på grund av överträdelser enligt 13 kap. 1 § 
eller obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter enligt 13 kap. 2 § första stycket lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling,

b. 

leverantören har brutit mot kontraktet vid upprepade tillfällen,c. 
kontraktsbrottet inte kan avhjälpas,d. 
det kommer fram att leverantören lämnade oriktiga uppgifter i anbudet i upphandlingen som 
var av betydelse när kontraktet tilldelades,

e. 

leverantören har överlåtit kontraktet utan den upphandlande myndighetens godkännande och 
detta har orsakat myndigheten en väsentlig skada.

f. 

Om den upphandlande myndigheten häver ett kontrakt, så kan den också ha rätt till ersättning för 
eventuell skada enligt "Ansvar och ansvarsbegränsningar".

1.8.7 Reklamation
Den upphandlande myndigheten förlorar rätten att åberopa leverantörens avtalsbrott om den inte 
lämnar ett meddelande till leverantören om kontraktsbrottet inom 60 kalenderdagar efter det att 
myndigheten märkte kontraktsbrottet. Rätten att åberopa leverantörens kontraktsbrott går dock inte 
förlorad om leverantören inom den angivna tiden har haft kännedom om sitt kontraktsbrott även utan 
reklamationen.

1.9 Grunder för förtida uppsägning
Den upphandlande myndigheten får med omedelbar verkan säga upp kontraktet till förtida 
upphörande om
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det framgår av en domstols lagakraftvunna dom eller beslut att kontraktet har varit föremål för 
en ändring i strid med upphandlingslagstiftningens bestämmelser om tillåtna ändringar av 
kontrakt, eller

a. 

EU-domstolen i ett avgörande konstaterar att ingående av kontraktet innebar ett allvarligt 
åsidosättande av EU-rätten.

b. 

Vid uppsägning enligt denna punkt bortfaller parternas framtida skyldigheter.

1.10 Ansvar och ansvarsbegränsningar

1.10.1 Ansvar för skada
Leverantören ansvarar för samtliga skador som leverantören, eller annan för vilka leverantören 
ansvarar, orsakar genom vårdslöshet. Om den upphandlande myndigheten gentemot tredje man 
görs ansvarig för sådan skada, ska leverantören hålla den upphandlande myndigheten skadeslös.

Om leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en uppkommen skada 
eller om skadan omfattas av leverantörens läkemedelsförsäkring, ansvarar leverantören oavsett 
föregående stycke för den uppkomna skadan.

Leverantörens ansvar för skada som omfattas av läkemedelsförsäkringen begränsas i enlighet med 
denna. Leverantörens ansvar för annan person- eller sakskada begränsas till maximalt 50 miljoner kr 
per skada och 100 miljoner kr per år. 

Leverantörens ansvar för ren förmögenhetsskada begränsas till 5 miljoner kr per skada och år.

1.10.2 Försäkring
Leverantören ska under hela kontraktstiden ha försäkringar som täcker leverantörens ansvar enligt 
"Ansvar för skada".

1.10.3 Ansvar vid grov vårdslöshet och uppsåt
Ansvarsbegränsningarna i "Ansvar för skada" gäller inte om leverantören har orsakat skadan genom 
grov vårdslöshet eller uppsåt. 

1.11 Underleverantörer
Allmänt

Leverantören ansvarar för åtgärder, arbeten och leveranser från underleverantörer på samma sätt 
som för sitt eget arbete.

Leverantörens distributör

Leverantörens distributör för leverans av vaccindoser är Oriola Sweden AB, organisationsnummer 
556042-6701 (distributören).

Med undantag från vad som i övrigt anges i kontraktet har distributören rätt att på leverantörens 
vägnar ta emot beställningar, genomföra leveranser och fakturera de upphandlande myndigheterna.

1.12 Priser
Pris för vaccin

Leverantörens pris för vaccin framgår av bilaga 02. Kostnader utöver vad som uttryckligen framgår 
av kontraktet eller upphandlingsdokumentet i upphandlingen får inte tillkomma. Leverantörens pris 
för vaccinet är fast och får inte justeras med hänvisning till förändringar i index, valuta, råvarupriser 
eller dylikt.
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Leverantören ska informera och utbilda om vacciner utan kostnad

Leverantören ska utföra utbildnings- och informationsinsatser kostnadsfritt på det sätt som anges i 
upphandlingsdokumenten i upphandlingen.

1.13 Fakturering och förfallotid
Fakturering ska ske elektroniskt eller på annat sätt som medges av den upphandlande myndigheten.

Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska 
fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade 
avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande:

nödvändiga referenser ska anges

avrops-/beställnings-/inköpsordernummer, och•
kostnadsställe eller beställarens referens;•

a. 

debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura,b. 
den upphandlande myndighetens faktureringsadress,c. 
bolag/förvaltnings GLN,d. 
fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp 
samt mervärdesskatt,

e. 

vad leveransen avser, leveransdatum, samtf. 
betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter.g. 

En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i a - g.

Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast en månad efter 
leveransdatum.

En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till den 
upphandlande myndigheten förutsatt att leveransen har fullgjorts, förutsatt att den uppfyller övriga 
krav i "Fakturering och förfallotid".

Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella 
underleverantörer.

Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det 
skriftligt.

Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den 
förvaltningsersättning som leverantören enligt de kommersiella villkoren betalar till inköpscentralen 
på den upphandlande myndighetens faktura.

Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle. Om det inte är möjligt 
eller om leverantören begär det, ska den upphandlande myndigheten istället fakturera leverantören 
för upplupna viten. Den upphandlande myndigheten har i så fall rätt att ta ut en avgift om 500 kr, 
exklusive mervärdesskatt, per faktura.

1.14 Överlåtelse av kontrakt
Den upphandlande myndigheten får överlåta kontraktet till en annan juridisk person om den ska 
fullgöra de uppgifter som ligger på den upphandlande myndigheten vid kontraktets ingående.

Leverantören får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt kontraktet utan den 
upphandlande myndighetens medgivande.

Sker en överlåtelse utan den upphandlande myndighetens medgivande har denne rätt att få betalt 
för den skada som överlåtelsen medfört.
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1.15 Ändringar och tillägg till kontraktet
Alla ändringar eller tillägg till kontraktet, inklusive eventuella bilagor, är giltiga och bindande mellan 
parterna endast om sådana ändringar och tillägg har gjorts skriftligen och undertecknats av 
parternas behöriga avtalstecknare.

Ändringar och tillägg till kontraktet som inte är tillåtna enligt upphandlingslagstiftningen är ogiltiga, 
men de påverkar inte kontraktets giltighet i övrigt.

1.16 Force majeure
Part är inte ansvarig för försening av, eller underlåtenhet att uppfylla, sina åtaganden enligt 
kontraktet i den mån fullgörandet hindras av en omständighet utom parts kontroll. Med sådan 
omständighet avses till exempel avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, krig, pandemi, 
valutarestriktioner, uppror, upplopp, terroristdåd, explosion, lagstadgade hinder under förutsättning 
att sådan händelse eller omständighet direkt medför att den drabbade parten hindras att fullgöra alla 
eller en väsentlig del av sina skyldigheter enligt detta avtal. En avtalsenlig konflikt på 
arbetsmarknaden ska inte anses befrielsegrundande om leverantören själv är föremål för eller vidtar 
sådan konflikt. Befrielsegrund enligt denna punkt omfattar inte omständigheter som orsakas av parts 
vårdslöshet eller bristande uppfyllelse av parts åtaganden enligt kontraktet.

För att part ska ha rätt att göra gällande en befrielsegrund enligt ovan ska denne skriftligen och utan 
dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet har inträffat. Skriftligt meddelande 
ska också lämnas utan dröjsmål vid befrielsegrundens upphörande.

Part är skyldig att vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av åberopad 
befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan 
ske.

1.17 Meddelanden
Meddelanden ska översändas skriftligen till parternas kontaktperson enligt bilaga 01.

Ett meddelande som har skickats med e-post ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en 
arbetsdag efter att meddelandet har avsänts. Om meddelande istället avsänts med rekommenderat 
brev ska det anses ha kommit mottagaren till handa efter två arbetsdagar.

1.18 Lagval och tvister
Svensk materiell rätt gäller för kontraktet.

Tvister med anledning av kontrakt ska avgöras av svensk allmän domstol inom den domkrets där 
den upphandlande myndigheten har sitt säte.

1.19 Ikraftträdande
Kontraktet är bindande för leverantören när leverantören har undertecknat kontraktet.

Kontraktet är bindande för den upphandlande myndigheten när den har undertecknat kontraktet. Om 
den upphandlande myndigheten har valt att iaktta en avtalsspärr enligt lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling, är den upphandlande myndigheten bunden av kontraktet först sedan avtalsspärren löpt 
ut, oavsett om kontraktet undertecknats dessförinnan eller inte.

Kontraktet träder i kraft när förutsättningarna enligt "Ikraftträdande" är uppfyllda. Kontraktet har 
undertecknats genom elektronisk signatur av behöriga avtalstecknare för parterna.
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