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Kommersiella villkor för dynamiskt inköpssystem avseende
provtagning och analys av SARS-CoV-2
Projektnummer: 10574
Dessa villkor reglerar förutsättningarna för deltagande i Adda Inköpscentral AB:s
dynamiska inköpssystem avseende provtagning och analys av SARS-CoV-2,
projektnummer 10574 (nedan kallat det dynamiska inköpssystemet).

1

Parter och kontaktpersoner

1.1

Parter

1.1.1

De kommersiella villkoren gäller mellan Adda Inköpscentral AB, organisationsnummer
556819-4798, (Inköpscentralen) och godkänd leverantör i det dynamiska
inköpssystemet (leverantören). Inköpscentralen och leverantören kallas även var och
en för "part" och tillsammans för "parterna".

1.1.2

Inköpscentralen och leverantören kallas även var och en för ”Part” och gemensamt för
”Parterna”.

1.2

Kontaktpersoner

1.2.1

Parternas kontaktpersoner anges i bilaga 01. Bilaga 01 skapas efter att
Inköpscentralen fattat beslut om att leverantören får delta i det dynamiska
inköpssystemet.

2

Villkor som gäller från och med att leverantören godkänns
som deltagare i det dynamiska inköpssystemet

2.1

Giltighet

2.1.1

Dessa villkor börjar automatiskt att gälla när leverantören är godkänd som deltagare i
det dynamiska inköpssystemet.

2.1.2 Dessa villkor gäller under den tid som leverantören är en godkänd deltagare i det
dynamiska inköpssystemet. Om leverantören inte längre är godkänd som deltagare i
det dynamiska inköpssystemet eller om leverantören meddelar Inköpscentralen att
leverantören inte längre vill vara en godkänd deltagare i det dynamiska
inköpssystemet upphör dessa villkor att gälla automatiskt per den dag ett godkänt
deltagande inte längre föreligger. Villkoren i 2.4 - 2.9 gäller dock även efter att
leverantören inte längre är godkänd som deltagare i det dynamiska inköpssystemet,
så länge ett kontrakt som upphandlats i det dynamiska inköpssystemet fortfarande är
giltigt.
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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.

2.3

Leverantörens åtagande

2.3.1

Leverantören ska under hela tiden den är godkänd som deltagare i det dynamiska
inköpssystemet uppfylla de krav på leverantören som framgår av anbudsinfordran 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
anbudsinfordran 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. Insyn ska ges
skyndsamt på begäran från Inköpscentralen och senast inom sju kalenderdagar från
begäran. Tillträde till leverantörens eller underleverantörers lokaler ska ges
skyndsamt på begäran från Inköpscentralen och senast inom 35 kalenderdagar från
begäran. Skyldigheten att ge tillträde och insyn gäller till och med 60 kalenderdagar
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

Ansvarsbegränsningar

2.6.1 Part är befriad från skyldighet att betala skadestånd till följd av avtalsbrott om och i
den mån som den kan visa att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför partens
kontroll som den inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när de kommersiella
villkoren blev gällande och vars följder den inte heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit.
2.6.2 För att en part ska ha rätt att göra gällande att den är befriad från ansvar att betala
skadestånd ska den skriftligen och utan dröjsmål underrätta den andra parten om att
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sådan omständighet har inträffat. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan
dröjsmål vid befrielsegrundens upphörande.
2.6.3 Den part som åberopar att den är befriad från ansvar att betala skadestånd är skyldig
att vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av den
befrielsegrundande omständigheten och återuppta fullgörandet av de förpliktelser
som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

2.7

Ändringar och tillägg

2.7.1

Alla ändringar eller tillägg till dessa kommersiella villkor, är giltiga och bindande
endast om sådana ändringar och tillägg har gjorts skriftligen och undertecknats av
både Inköpscentralen och leverantörens behöriga företrädare.

2.7.2 Ändringar och tillägg till dessa kommersiella villkor som inte är tillåtna enligt vid var
tid gällande upphandlingslagstiftning är ogiltiga, men påverkar inte villkorens
giltighet i övrigt.

2.8

Meddelanden

2.8.1 Meddelanden om tillämpningen och tolkningen av dessa kommersiella villkor ska
skriftligen översändas till parternas kontaktpersoner.
2.8.2 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
sänds på annat sätt ska det anses ha kommit mottagaren till handa efter två
arbetsdagar.

2.9

Lagval och tvister

2.9.1 Svensk materiell rätt är tillämplig på dessa kommersiella villkor.
2.9.2 Tvister med anledning av dessa kommersiella villkor ska avgöras av svensk allmän
domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

3

Villkor som bara gäller när leverantören ingår ett kontrakt
efter en upphandling i det dynamiska inköpssystemet

3.1

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

Dessa villkor gäller under den tid som kontraktet löper och upphör automatiskt att
gälla när kontraktet inte längre gäller, med undantag för Inköpscentralens rätt till
uppföljning enligt 3.2 och 3.4 som gäller även efter att kontraktet löpt ut.
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3.2

Uppföljning av kontrakt

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. Insyn ska ges skyndsamt
på begäran från Inköpscentralen och senast inom sju kalenderdagar från begäran om
inte parterna i enskilda fall skriftligen kommer överens om en längre tidsfrist. Tillträde
till leverantörens eller underleverantörers lokaler ska ges skyndsamt på begäran från
Inköpscentralen och senast inom 35 kalenderdagar från begäran. Skyldigheten att ge
tillträde och insyn gäller till och med 60 kalenderdagar 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.

3.3

Förvaltningsersättningen
Redovisning av statistik som ligger till grund för förvaltningsersättning

3.3.1

Leverantören ska utan kostnad lämna en redovisning till Inköpscentralen.

3.3.2

Redovisningen ska omfatta föregående månads fakturerade summa, exklusive
mervärdesskatt, 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.

3.3.3

Om leverantören inte har kunskap om den närmare fördelningen mellan olika
upphandlande myndigheter som har genomfört en gemensam specifik upphandling
ska leverantörens redovisning istället ske på aggregerad nivå för de berörda
upphandlande myndigheter. Det gäller till exempel om beställningar görs genom en
samordnad beställarorganisation eller ett sjukhusapotek.

3.3.4

Redovisning ska levereras månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande
månad (en redovisningsperiod), så länge det finns ett giltigt kontrakt.

3.3.5

Leverantören ska rapportera redovisningen via den webbaserade länk som
Inköpscentralen mailar ut 14 dagar före rapportering. Leverantören ska lämna en
redovisning även om ingen försäljning har skett under månaden. Inköpscentralen
skickar enbart ut en länk till leverantören om leverantören har ett eller flera pågående
kontrakt som ingåtts med stöd av det dynamiska inköpssystemet.
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Brister i redovisningen
3.3.6 Om leverantören inte redovisar korrekt statistik får Inköpscentralen kräva att
leverantören ska rätta den felaktiga redovisningen inom tio arbetsdagar från det att
Inköpscentralen påpekade felet för leverantören. Leverantören ska därefter betala
den förvaltningsersättning som baseras på den korrekta redovisningen, plus
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), senast 30 kalenderdagar efter det att
Inköpscentralen skickade fakturan till leverantören. Om leverantörens korrekta
redovisning innebär att leverantören ska få tillbaka en del av tidigare betald
förvaltningsersättning från Inköpscentralen, utgår ingen dröjsmålsränta.
Vite vid utebliven eller felaktig statistik
3.3.7

Inköpscentralen har rätt till vite om leverantören
1. inte över huvud taget redovisar statistik enligt 3.3.1 - 3.3.5, eller
2. inte redovisar korrekt statistik enligt 3.3.6 inom tio arbetsdagar från det att
Inköpscentralen påpekade felet för leverantören.

3.3.8

Vite ska betalas för varje redovisningsperiod som leverantören brister i sin
redovisningsskyldighet med 2 500 SEK, exklusive mervärdeskatt, för varje påbörjad
vecka bristen föreligger, räknat från när korrekt statistik skulle ha levererats. Vite kan
maximalt bli 10 000 SEK, exklusive mervärdesskatt, för varje redovisningsperiod.

3.3.9 Utöver vite har Inköpscentralen också rätt att i dessa situationer skicka en faktura till
leverantören med den förvaltningsersättning som är baserad på perioden för
leverantörens tidigare högsta redovisade försäljning, plus 20 procents påslag. Om
sådan tidigare försäljning saknas, får Inköpscentralen fakturera ett uppskattat skäligt
belopp.
Betalning av förvaltningsersättning
3.3.10 Leverantören ska erlägga en förvaltningsersättning till Inköpscentralen baserat på den
redovisning som leverantören skickar in till Inköpscentralen som motsvarar 1,5
procent av det redovisade beloppet.
3.3.11 Leverantören ska till Inköpscentralen erlägga ersättningen under hela den period som
något kontrakt, tecknat genom specifik upphandling i det dynamiska inköpssystemet,
löper.
3.3.12 Förvaltningsersättningen förfaller till betalning 30 kalenderdagar efter fakturans
datum. Om fakturan inte betalas i rätt tid, skickas
1. påminnelse om betalning, och därefter
2. den utestående skulden till inkasso för indrivning.
3.3.13 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 till den upphandlande myndigheten.
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Vite vid utebliven betalning av förvaltningsersättningen
3.3.14 Om leverantören helt eller delvis inte betalar in förvaltningsersättningen på angivet
sätt, har Inköpscentralen rätt till vite. Vite ska betalas för varje redovisningsperiod
som leverantören brister i sin betalningsskyldighet med 5 000 SEK, exklusive
mervärdesskatt. Vite ska betalas för varje påbörjad vecka bristen föreligger, räknat
från när fakturan förfallit till betalning. Vite får maximalt bli 20 000 SEK, exklusive
mervärdesskatt, för varje redovisningsperiod.

3.4

Uppföljning hänförlig till förvaltningsersättningen

3.4.1

Inköpscentralen eller dess ombud har rätt att granska leverantörens redovisning eller
inbetalning av förvaltningsersättningen enligt 3.3. Inköpscentralen eller ombudet ska
ges tillgång till fakturor och räkenskaper som gäller kontrakt. Leverantören behöver
inte ge tillgång till sådant material om det skulle strida mot lag och börsregler som
gäller för leverantörens verksamhet. Brister i redovisningen som upptäcks vid en
revision ska leverantören korrigera omgående.

3.4.2 Om det finns grund för maximalt vite enligt 3.3.7 - 3.4.8 eller 3.4.13 ska leverantören
betala för revisioner som avser förvaltningsersättningen. Det gäller om grund för
maximalt vite har uppkommit under minst en redovisningsperiod de senaste 12
månaderna eller om leverantören de senaste 12 månaderna har varit minst 30
kalenderdagar sen med att betala förvaltningsersättning.

3.5

Övrig statistik

3.5.1

Leverantören ska utan kostnad redovisa detaljerad statistik om leveranserna enligt
kontrakt som ingåtts genom det dynamiska inköpssystemet till Inköpscentralen.
Försäljningsstatistiken ska innehålla uppgift om
1. antal sålda och levererade varor per artikelnummer
2. levererade tjänster och efterfrågade uppgifter om dess utförande
3. till vilka upphandlande myndigheter leverans har skett och vad leveranserna har
avsett.

3.5.2 Redovisningen av uppgifterna i 3.5.1 ska vara uppdelad per månad som leverans har
skett och omfatta den av Inköpscentralen angivna tidsperioden.
3.5.3

Försäljningsstatistik ska skickas till Inköpscentralen i det format och ha den
utformning som Inköpscentralen meddelar. Om inte Inköpscentralen meddelar annat
ska försäljningsstatistiken skickas med e-post.

3.5.4 Försäljningsstatistik ska redovisas senast 5 arbetsdagar efter Inköpscentralens
begäran om inte parterna i enskilda fall skriftligen kommer överens om en längre
tidsfrist.
3.5.5

Inköpscentralen har rätt till vite om leverantören inte redovisar statistik i tid, inte
redovisar statistik alls eller inte redovisar korrekt försäljningsstatistik enligt ovan. Vite
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utgår med 1 000 SEK, exklusive mervärdesskatt, per påbörjad arbetsdag, som korrekt
statistik inte levererats till Inköpscentralen, räknat från när statistiken skulle ha
levererats. Om tio arbetsdagar passerat utan att leverantören inkommit med korrekt
statistik utgår därefter vite istället med 2 000 SEK, exklusive mervärdesskatt, per
påbörjad arbetsdag.
3.5.6 Vite enligt denna bestämmelse utgår som längst under 20 arbetsdagar för statistik
avseende en och samma begäran.
3.5.7

Till undvikande av missförstånd anges att statistik enligt detta villkor 3.5 ska redovisas
utöver sådan statistik som anges i 3.3.

Bilagor
Bilaga 01 – Kontaktuppgifter till parterna
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