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Kommersiella villkor för dynamiskt inköpssystem avseende laddningspunkter, 

projektnummer 10368 

Dessa villkor reglerar förutsättningarna för deltagande i SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska 

inköpssystem avseende Laddningspunkter, projektnummer 10368 (nedan kallat det dynamiska 

inköpssystemet).  

1. Parter och kontaktpersoner 

1.1 Parter 

SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad 

inköpscentralen) och  

[ leverantörens namn, organisationsnummer] (nedan kallad leverantören).  

1.2 Kontaktpersoner  

För kontaktuppgifter till parterna – se bilaga 1. 

2. Villkor som gäller under tiden leverantören är kvalificerad i det dynamiska 

inköpssystemet 

2.1 Villkorens giltighet  

2.1.1 Dessa villkor börjar automatiskt att gälla när leverantören kvalificeras i det dynamiska 

inköpssystemet.  

2.1.2 Villkoren gäller under den tid som leverantören är kvalificerad i det dynamiska 

inköpssystemet. Om leverantören inte längre är kvalificerad i det dynamiska 

inköpssystemet upphör dessa villkor att gälla automatiskt per den dag kvalificering inte 

längre föreligger.  

2.2 Delegeringsförbud  

2.2.1 Leverantören får inte till en underleverantör eller någon annan delegera sin rätt att 

lämna anbud i de specifika upphandlingar som görs med stöd av det dynamiska 

inköpssystemet. 
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2.3 Leverantörens åtagande  

2.3.1 Leverantören ska under hela tiden den är kvalificerad i det dynamiska inköpssystemet, 

uppfylla de krav på leverantören som framgår av ansökningsinbjudan till det dynamiska 

inköpssystemet. 

2.4 Marknadsföring av det dynamiska inköpssystemet 

2.4.1 Leverantören får inte hänvisa till det dynamiska inköpssystemet i sin marknadsföring på 

ett missvisande sätt. Leverantören ska omedelbart sluta med marknadsföring som 

inköpscentralen bedömer vara missvisande eller oförenlig med inköpscentralens 

värderingar eller verksamhet. 

2.5 Uppföljning och insyn  

2.5.1 Inköpscentralen har rätt att följa upp att de krav på leverantören som framgår av 

ansökningsinbjudan till det dynamiska inköpssystemet, är uppfyllda. Leverantören ska 

utan kostnad medverka vid sådan uppföljning.  

2.5.2 Leverantören ska ge inköpscentralen, eller ett ombud som inköpscentralen har anlitat, 

tillträde till och insyn i sin eller en underleverantörs verksamhet i den utsträckning som 

krävs för att inköpscentralen ska kunna kontrollera att leverantören lever upp till sina 

åtaganden i det dynamiska inköpssystemet. Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller 

till och med 60 dagar efter det att det sista kontraktet som tecknats med stöd av det 

dynamiska inköpssystemet har löpt ut. Resultatet av uppföljning kan inköpscentralen 

komma att publicera i en revisionsrapport.  

2.6 Ändringar och tillägg 

2.6.1 Alla ändringar eller tillägg till dessa villkor, är giltiga och bindande endast om sådana 

ändringar och tillägg har gjorts skriftligen och undertecknats av både inköpscentralen och 

leverantörens behöriga företrädare. 

2.6.2 Ändringar och tillägg till dessa villkor som inte är tillåtna enligt vid var tid gällande 

upphandlingslagstiftning är ogiltiga, men påverkar inte villkorens giltighet i övrigt. 

2.7 Meddelanden 

2.7.1 Meddelanden avseende dessa villkors tillämpning ska skriftligen översändas till parternas 

kontaktpersoner enligt p. 1.2 ovan. 
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2.7.2 Om meddelande avsänts med e-post ska det anses ha kommit mottagaren tillhanda en 

arbetsdag efter att meddelandet sändes. Meddelande som sänds på annat sätt ska anses 

ha kommit mottagaren till handa två kalenderdagar efter att meddelandet avsänts.  

2.8 Lagval 

2.8.1 Svensk materiell rätt är tillämplig på dessa villkor. 

2.9 Tvister  

2.9.1 Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med 

Stockholms tingsrätt som första instans.  

3. Villkor som bara gäller när leverantören ingår ett kontrakt i en upphandling 

med stöd av det dynamiska inköpssystemet   

3.1 Villkorens giltighet  

3.1.1 Dessa villkor börjar automatiskt att gälla när leverantören ingår ett kontrakt i en 

upphandling som genomförs med stöd av det dynamiska inköpssystemet.   

3.1.2 Villkoren gäller under den tid som kontraktet löper och upphör automatiskt att gälla när 

kontraktet inte längre gäller, med undantag för inköpscentralens rätt till uppföljning och 

insyn enligt 3.2.2 som gäller även efter att kontraktet löpt ut.  

3.2 Uppföljning och insyn  

3.2.1 På uppdrag av en upphandlande myndighet, har inköpscentralen rätt att följa upp 

enskilda kontrakt som ingåtts genom specifika upphandlingar i det dynamiska 

inköpssystemet. Leverantören ska utan kostnad medverka vid sådan uppföljning.  

3.2.2 Leverantören ska ge inköpscentralen, eller ett ombud som inköpscentralen har anlitat, 

tillträde till och insyn i sin eller en underleverantörs verksamhet i den utsträckning som 

krävs för att inköpscentralens ska kunna kontrollera att leverantören lever upp till sina 

åtaganden enligt kontraktet. Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med 60 

dagar efter det att det sista kontraktet som tecknats med stöd av det dynamiska 

inköpssystemet har löpt ut. Resultatet av uppföljning kan inköpscentralen eller den 

upphandlande myndigheten komma att publicera i en revisionsrapport.  

3.2.3 Vad gäller rätt till revision avseende statistik och förvaltningsersättning, regleras det 

särskilt i punkterna 3.3.12- 3.3.14 nedan. 
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3.3 Redovisning av statistik, förvaltningsersättning och revision  

Redovisning av statistik som ligger till grund för förvaltningsersättning  

3.3.1 Leverantören ska utan kostnad lämna en redovisning till inköpscentralen. Redovisningen 

ska omfatta föregående månads fakturerade summa som är hänförlig till leveranser som 

omfattas av kontrakt som ingåtts med stöd av det dynamiska inköpssystemet. Om 

leverantören har ingått flera kontrakt genom det dynamiska inköpssystemet ska 

redovisningen vara uppdelad per upphandlande myndighet under den aktuella 

redovisningsperioden.  

3.3.2 Redovisning ska levereras månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande 

månad.  

3.3.3 Redovisningen ska rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut 14 dagar före 

rapportering. Redovisning ska lämnas även om ingen försäljning har skett under 

månaden. Länk kommer endast mailas ut till leverantören om leverantören har ett eller 

flera pågående kontrakt som ingåtts med stöd av det dynamiska inköpssystemet. 

 

Förvaltningsersättning 

3.3.4 Leverantören ska erlägga en förvaltningsersättning till inköpscentralen för all försäljning 

inom det dynamiska inköpssystemet på 1,5 % (exklusive mervärdesskatt) av fakturerad 

summa. 

3.3.5 Leverantören ska till inköpscentralen erlägga ersättningen under hela den period som 

något kontrakt, tecknat genom specifik upphandling i det dynamiska inköpssystemet, 

löper. 

3.3.6 Förvaltningsersättningen förfaller till betalning 30 dagar efter det att inköpscentralen har 

skickat faktura till leverantören.  

3.3.7 Om den upphandlande myndighet som är part i ett kontrakt som ingåtts med stöd av det 

dynamiska inköpssystemet särskilt begär det, ska leverantören redovisa 

förvaltningsersättningen på fakturan. 

 

Påföljder vid Leverantörens brott mot redovisning av statistik och betalning av 

förvaltningsersättning  

3.3.8 Om Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning eller inbetalning av 

förvaltningsersättningen, har inköpscentralen rätt till vite.  

3.3.9 Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som Leverantören brister i sina skyldigheter 

enligt dessa villkor. 
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3.3.10 Vid utebliven redovisning eller inbetalning av förvaltningsersättning, utgår vite med 4 

000 SEK exklusive mervärdeskatt för varje påbörjad förseningsvecka. Vite kan maximalt 

utgå med 16 000 SEK exklusive mervärdeskatt för varje redovisningsperiod.  

3.3.11 Om maximalt vite utgått för en redovisningsperiod och Leverantören fortfarande inte 

inkommit med begärd statistik, har inköpscentralen rätt att ställa en faktura till 

Leverantören baserad på tidigare lämnad redovisning eller, om detta inte är möjligt, en 

skönsmässig uppskattning av försäljningen inom aktuell redovisningsperiod.  

 

Revision av redovisning och förvaltningsersättning  

3.3.12 inköpscentralen har rätt att kontrollera att leverantören har fullgjort sina åtaganden 

avseende redovisning av statistik och betalning av förvaltningsersättning enligt dessa 

villkor, genom att utse och anlita en revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor 

och räkenskapsmaterial avseende kontrakt som ingåtts med stöd av det dynamiska 

inköpssystemet, i den utsträckning som erfordras för nämnda kontroll och som inte står i 

strid med lagar och börsregler som är tillämpliga på Leverantörens verksamhet. 

3.3.13 Eventuella brister eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska 

korrigeras omgående. 

3.3.14 Leverantören ska stå för kostnaden för revision om maximalt vite om 16 000 SEK enligt 

ovan utgått under de senaste tolv månaderna. Detsamma gäller om leverantören har 

varit i dröjsmål med betalningen med minst 30 dagar den senaste 

tolvmånadersperioden.  

4. Bilagor 

4.1 Bilaga 1 – Kontaktuppgifter till parterna 

 

 


