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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

5. Aministrativa föreskrifter enligt AMA Konsult 10

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
ABK 09, allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009
gäller för uppdraget.

AUA ALLMÄN ORIENTERING

AUA. 1 Kontaktuppgifter

AUA.11 Byggherre
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - konsulter.

AUA.12 Beställare
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUA.121 Beställarens ombud under anbudstiden
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUA.122 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
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Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUA.2 Orientering om projektet
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - konsulter.

AUA.21 Översiktlig information om objektet
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUA.22 Objektets läge
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - konsulter.

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget
Anges i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUA.4 Förkortningar
LOU = LOU SFS 2016:1145

AUA.5 Begreppsförklaring
Förfrågningsunderlag = Upphandlingsdokument enligt LOU 1 kap 23§

Specifik upphandling = Upphandling som görs inom det dynamiska inköpssystemet i steg 2.

Anbudsinbjudan = Inbjudan att lämna anbud på den Specifika upphandling , steg 2,  som görs inom
det dynamiska inköpssystemet, steg 2.

Anbudsgivare = Konsult som är med i det dynamiska inköpssystemet och som lämnat anbud på den
Specifika upphandlingen, steg 2.

Kontrakt = Det avtal som sluts med den vinnande Anbudsgivare som blir tilldelad Kontraktet i den
Specifika upphandlingen, steg 2

Förvaltningsersättning = Provisionsbaserad intäkt på försäljningen för Kontrakten som ingås inom det
dynamiska inköpssystemet. Betalas av konsulten till Inköpscentralen.

AUB. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
För denna upphandling gäller LOU, Lag 2016:1145.

AUB.1 Former mm för upphandling

AUB.11. Upphandlingsförfarande
Den specifika upphandlingen genomförs i DISet enligt selektivt förfarande.
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AUB.12 Uppdragsform
Enskild konsultuppdrag. Anbud ska lämnas på hela uppdraget.

AUB.14 Ersättningsformer för uppdraget
För uppdraget ska ett fast pris anges baserat på angivet timpris och resekostnader. Tilläggsuppdrag
kan komma att avropas av beställare. För dessa uppdrag gäller att de ska vara prissatta och skriftligen
godkända av bägge parter innan uppdragen startas. Med tilläggsuppdrag avses uppdrag som
kompletterar grunduppdraget.

Timarvode gäller för tillkommande arbeten till uppdraget från den månad då anbudsdag sker och två (2)
år framåt 

AUB.16 Upphandlingens tillämpningsregler
Avsikten är att teckna avtal med ett (1) företag för genomförande av det specifika uppdrag.

AUB.2 Förfrågningsunderlag

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag finns tillgänglig på www.tendsign.com.

AUB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av nedan angivna handlingar och annons. Om handlingarna innehåller
mot varandra stridande föreskrifter gäller de i nedan angiven ordning

1. Kontrakt mall (bilaga 2.3) daterad xxxxxxxx

2. Ändringar i ABK09 som är upptagna i särskild sammanställning i AUC.111

3. ABK 09 (Bifogas inte)

4. Beställning

5. Uppdragsbekräftelse

6. Förfrågningsunderlag

7. Övriga handlingar

8. Anbud

 

6.  Förfrågningsunderlag
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6. a Dessa administrativa föreskrifter daterade xxxxxxx

6. b Bilaga 2.2 Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.  Omfattar det specifika
         uppdraget + bilagor.

7. Övriga handlingar

  7.1 Bilaga 2.1 - Anbudets underskrift

AUB.24 Frågor under annonseringstiden
Skriftliga frågor med anledning av upphandlingen ställs via frågor och svar i Tend Sign.

AUB.3 Anbudsgivning

AUB.31 Anbudets form och innehåll
1. Anbud ska lämnas skriftlig och innehålla svar på de frågor som finns i formuläret samt efterfrågade
redovisningar.

2. Anbud lämnas via Tendsign och senaste angiven sista anbudsdag.

3. Anbudet ska vara skrivet på svenska.

4. Anbudet ska vara signerat (bilaga 2.1)

Ej kompletta anbud kan komma att förkastas.

AUB.3111 Huvudanbud
Med huvudanbud avses anbud enligt förfrågningsunderlaget.  Endast huvudanbud kan komma att antas.

AUB.32 Anbudstidens utgång
Sista dag att lämna anbud är

  (Anges vid den specifika upphandlingen)

AUB.33 Anbudstidens giltighetstid
Anbud ska minst vara giltigt t o m  
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  (Anges vid den specifika upphandlingen.)

AUB.34 Adressering
Anbuds lämnas elektroniskt via Tendsign senast sista anbudsdag.

AUB.4 Anbudsöppning
Sluten anbudsöppning tillämpas.

AUB.5 Anbudsprövning

AUB.51 Prövning av anbudsgivare
Enligt villkor i ESPD.

Konsultföretaget och konsulter ska vara obundna till leverantörer. 

AUB.513 Krav på finansiell och ekonomisk styrka
Enligt villkor i ESPD.

AUB.514 Krav på teknisk förmåga, kompetens och kapacitet

AUB.5141 Konsult
Namn på föreslagen huvudansvarig konsult presenteras. Föreslagen huvudansvarig konsult ska
vara huvudansvarig för det Specifika projektets genomförande och ha kapacitet att genomföra uppdraget
inom utlovad tidsperiod. Huvudansvarig konsult ska vara kontaktperson mot beställaren och i samtliga
delar säkerställa slutprodukterna.

Byte av huvudansvarig konsult kommer endast att godtas för ny huvudansvarig konsult som har likvärdig
eller högre kompetens och erfarenhet än ursprungligt föreslagen huvudkonsult.

Kunskap hos konsult delas in i två områden:

- Kompetens d v s utbildning, medverkan i studier och likvärdigt kunskapslärande.

- Erfarenhet d v s självständigt genomförande av uppdrag gällande införande av solcellslösningar.

Anbudsgivare har möjlighet att erbjuda flera konsulter för ett uppdrag. Dock kan endast en vara
huvudansvarig för uppdragets genomförande.  Om anbudet avser flera konsulter ska det tydligt framgå
vilken roll respektive konsult har för uppdragets/-ens genomförande.  

Arbetsspråket vid arbetets utförande, i tal och skrift, ska vara svenska. 

Tillkommande krav på huvudkonsult och konsulter kan finnas i bilaga Upphandlingsunderlag
solcellslösningar 2019 - konsulter.
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a. Ange namn på föreslagen huvudansvarig konsult.

Fritext
Utvärdering av anbud k… 

b. Presentera övriga konsulter som är föreslagna för
uppdraget

Fritext

Utvärdering av anbud k… 

AUB.5142 Erfarenhet huvudansvarig konsult  

Föreslagen Huvudansvarig konsult ska ha minst fem års erfarenhet av arbete inom el- och
energisektorn.

Erfarenheten ska minst omfatta fem (5) projekt gällande anläggningar som vardera omfattar minst 40
kW där offererad konsult självständigt har ansvarat för utformning/projektering av ett
energiproduktionsprojekt för solceller. Uppdragen ska ha varit genomförda inom en treårsperiod från
sista anbudsdag.

Övriga konsulter ska ha minst 2 års erfarenhet arbete inom el- och energisektorn och kunna uppvisa
minst 2 relevanta referensobjekt. Med relevanta referensobjekt avses uppdrag inom efterfrågade
uppdragsområden.

a. Presentera vilken erfarenhet förslagen
huvudansvarig konsult har

Fasta svarsalternativ. Underlag har bifogats som styrker att nio (9)
eller fler likvärdiga uppdrag har genomförts (50 p.), Underlag har
bifogats som styrker att sex - åtta (6 - 8) likvärdiga uppdrag har
genomförts (25 p.), Underlag har bifogats som styrker att fem (5)
likvärdiga uppdrag har genomförts (0,5 p.), Underlag har inte
bifogats som styrker att fem (5) likvärdiga uppdrag har genomförts
(0 p.)

Utvärdering av anbud k…   50 p.

b. Föreslagen huvudansvarig konsult har minst fem (5) års
erfarenhet inom el och energisektor. Bifoga
sammanställning som styrker erfarenheten

Ja/Nej. Ja krävs

Utvärdering av anbud k… 

c. Uppfyller övriga föreslagna konsulter kravet på utbildning
och erfarenhet? Kommentera i fritextfältet

Ja/Nej

Utvärdering av anbud k… 

AUB.5143 Utbildning  

Föreslagen/-na konsult/-er och huvudansvarig konsult ska som lägst  
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- Ha el/energiteknisk utbildning motsvarande högskoleexamen alternativt 4-årigt gymnasium, 2-årig
yrkesutbildning för solenergiprojektör eller liknande, eller annan utbildning som beställaren bedömer
likvärdig.

- Ha BAS P kvalifikation. (Utbildningsbevis alternativt certifikat kan komma att begäras in). Kravet
innebär att minst en (1) konsult i teamet ska ha kvalifikationen.

- Behärskar svenska språket väl och har lätt att uttrycka sig i skrift.

 

I de fall uppdraget avser framtagande/färdigställande av handlingar för anläggning ska minst en av de
föreslagna konsulterna även inneha Bas-U. Utbildningsbevis alternativt certifikat kan komma att begäras
in.

a. Kraven på utbildnings- och kunskapsnivå är uppfyllda hos
föreslagen huvudkonsult

Ja/Nej. Ja krävs

Utvärdering av anbud k… 

b. Kraven på utbildnings- och kunskapsnivå är uppfyllda hos
föreslagna konsulter för uppdraget utöver huvudkonsult.

Ja/Nej

Utvärdering av anbud k… 

c. Om fler konsulter än huvudkonsult förslås, är krav på
utbildning och erfarenhet uppfyllda ?

Ja/Nej. Ja krävs

Utvärdering av anbud k…  

AUB.5144 Krav gällande kompetens, utbildning, erfarenhet mm för det
specifika uppdraget
Krav på viss kompetens, utbildning, erfarenhet, säkerhetsklassning mm kan förekomma för att bli
kvalificerad för det specifika uppdraget. I det fall sådana krav förekommer ska även dessa krav uppfyllas
för att konsult ska kunna bli antagen får det specifika uppdraget.

Uppfylls de specifika krav som ställts i
upphandlingsuppdraget?

Ja/Nej

Utvärdering av anbud k…  

AUB. 52 Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud
Det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt kommer att antas utifrån följande grund: bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet.

Följande kriterier kommer att ingå i utvärderingen. Modell för utvärdering är uppräkningstal i %, 1 %.
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Modellen innebär att anbudspris räknas upp med för anbudet erhållen bristpoäng. Kriterier som
utvärderas anges nedan.

Modellen innebär att om anbudet vid utvärdering bedöms ha en brist på 20 % kommer den totala
anbudssumman att räknas upp med 20 %. Den nya summan blir en Utvärderingssumma. Anbud med
lägst utvärderingssumma antas.

 

- Erfarenhet hos huvudkonsult ( 50 %).

- Förslag på upplägg av uppdrag ( 50 %).

AUB.53 Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud
Anbudsgivare kommer att få meddelande via Tendsign. Kontrollera därför att de kontaktuppgifter som
angetts är korrekta.

AUC Upphandlingsföreskrifter

AUC. 1 Omfattning
Det specifika uppdraget beskrivs i bifogad bilaga Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019
- Konsulter.

Nedan beskrivs exempel på uppdrag. Flera delar kan komma att ingå i varje uppdrag.

- Kartläggning av anläggningar. Förslag på prioriteringslista. Förslag på anläggningar lämpliga för
förstudie.

- Förstudie som omfattar beslutsunderlag avseende en eller flera anläggningar. Framtagande av
prioriteringsordning.

- Uppföljning av installerad anläggning. Uppdrag kan avse kontrollbesiktning, garantibesiktning och
uppföljningskontroller under anläggningens livstid.

- Färdigställande av upphandlingsunderlag enligt Inköpscentralens upplägg.

- Framtagande av solcellsstrategi.

- Övriga uppdrag gällande solenergi.

 

Till anbud ska bifogas ett förslag på upplägg gällande genomförande av uppdraget. Förslaget ska
kortfattat visa att den omfattning som efterfrågas uppfylls i anbudet. Slutlig fastställande sker
tillsammans med beställaren.

Bedömning kommer att ske utifrån följande:

- Hur väl uppdraget stämmer överens med efterfrågat upplägg. Om upplägget inte uppfyller efterfrågat
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upplägg bedöms inte anbudet vara kvalificerat. Anbud som uppfyller kraven men ej innehåller mervärden
bedöms som godkänt.

- Finns ett eller flera mervärden i föreslaget upplägg kan ytterligare poäng erhållas i utvärderingen.
Mervärden som innebär en merkostnad kommer att hanteras såsom optioner d v s  de kan komma att
ingå i uppdraget. Anbudsgivare uppmanas att i anbud lyfta fram förutsättningar som denne anser är
mervärden i förslaget. Exempel på mervärden presenteras nedan:

- Förslaget medför ytterligare besparingar i pengar eller tid.

- Förslaget medför förbättringar/ kvalitetshöjning mot den nivå som ursprungligen har
                 efterfrågats.

- Förslaget medför att mer miljöhänsyn kan tas än den som efterfrågats.

Förslag på upplägg

a. Förslag på upplägg bifogas anbud

Bifogad fil
Utvärdering av anbud k… 

b. Utvärdering av förslag på upplägg

Fasta svarsalternativ. Förslag på upplägg motsvarar beskrivet
upplägg och fyra eller fler mervärden finns presenterade (50
p.), Förslag på upplägg motsvarar beskrivet upplägg och tre
eller fler mervärden finns presenterade (37,5 p.), Förslag på
upplägg motsvarar beskrivet upplägg och två mervärden finns
presenterade (25 p.), Förslag på upplägg motsvarar beskrivet
upplägg och ett mervärde finns presenterade (12,5 p.),
Förslag på upplägg motsvarar beskrivet upplägg (0,5 p.),
Förslag på upplägg motsvarar inte beskrivet upplägg (0 p.)

Utvärdering av anbud k…  50 p.

AUC.11 kontraktshandlingar
Kontraktshandling kommer att upprättas.

Med tillägg till ABK 09 kap 1 § 2 kommer följande rangordning att gälla:

0. Tillägg och ändringar till kontrakt

1. Kontrakt

2. Ändringar i ABK 09, sammanställda i punkt AUC.111

3. ABK 09  (bifogas ej)

4. Beställning

5. Uppdragsbekräftelse
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6. Förfrågningsunderlag

7. Övriga handlingar

8. Anbud

AUC. 111 Sammanställning över ändringar i ABK 09
För uppdraget gäller ABK 09 med följande ändringar och tillägg av fast bestämmelser:

Kod i AF    § i ABK 09

AUC.11    ABK 09 kap 1 § 2

AUC.2      ABK 09 kap 2 § 1

AUC.21    ABK 09 kap 2 § 1

AUC.32    ABK 09 kap 3 § 3, st. 1

AUC.32    ABK 09 kap 3 § 3, st. 2

AUC.35    ABK 09 kap 3 § 3, st. 3

AUC.32    ABK 09 kap 3 § 5

AUC.611  ABK 09 kap 6 § 2

AUC.614  ABK 09 kap 2 § 8

AUC.615  ABK 09 kap 6 § 5

AUC.64    ABK 09 kap 6 § 13, st. 3

AUC.71    ABK 09 kap 7 § 1

AUC.71   ABK 09 kap 7 § 2

AUC.71   ABK 09 kap 7 § 7

AUC.72    ABK 09 kap 7 § 7 - 8

AUC.8      ABK 09 kap 8 § 1

AUC.13 Förutsättningar
Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdragen.

AUC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter
Konsult ska inför respektive uppdrag informera sig om de skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller
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för det aktuella uppdraget.

AUC.15 Information

AUC.151 Beställarens informationsansvarige
Beställarens informationsansvarige presenteras i bilagan Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 -
konsulter.

AUC. 152 Beställarens informationsverksamhet
Medverkan i beställarens informationsmöten ingår i uppdraget. Debitering sker enligt angiven timtaxa.
Resekostnader ska godkännas av beställare innan bokning. Har inte avstämning skett står konsulten
för uppkommen kostnad.

AUC.2 Genomförande
Med tillägg till ABK 09 kap 2 § 1 föreskrivs att:

Konsulten ska sätta sig in i beställarens krav på estetik, funktion, kvalitet, ekonomi och tidsplan.
Konsulten kommer under uppdragstiden ha ansvar för att samtliga krav beaktas och vägs samman med
övriga projektförutsättningar och villkor. Konsulten ska ha god kunskap om svensk byggsektors villkor
och den aktuella marknadens möjligheter, erfarenhet från projektering av liknande projekt, gedigen
byggteknisk kunskap samt goda kunskaper om svensk bygglagstiftning.

Arbetsspråket vid arbetets utförande ska vara svenska.

Inför start av uppdrag ska uppdragsgenomgång ske där uppdragets omfattning preciseras i samråd
mellan beställare och konsult. Konsult ska redovisa sin planering och tidplan för uppdragets
genomförande. Eventuella justeringar görs av parterna tillsammans innan start.

AUC.21 Beställarens krav på sekretess
Med tillägg till ABK 09 kap 2 § 1 föreskrivs att:

Konsult som kommer i kontakt med sekretessbelagda handlingar och uppgifter ska iakttaga
tystnadsplikt enligt gällande lagstiftning. Sekretess kan även gälla spridning av personuppgifter om t.ex.
barn på förskola, skola eller boende på äldreboende. Iaktta också att fotografier på individer som
publiceras så att de blir tillgängliga för allmänheten kräver samtycke från personen.

I de fall aktuellt objekt är säkerhetsklassat kan ytterligare krav komma att ställas på konsult för
uppdraget.

AUC.22 Kvalitets- och miljöstyrning

AUC.2211Beställarens kvalitetsansvarige
Anges i bilaga Upphandlingsunderlag solcellösningar 2019 - konsulter eller senast vid startmöte.
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AUC.2212 Konsultens kvalitetsansvarige

Ange namn på konsultens kvalitetsansvarige.

Fritext
Utvärdering av anbud k… 

AUC.2221 Beställarens miljöansvarige
Anges i bilaga Upphandlingsunderlag solcellösningar 2019 - konsulter eller senast vid startmöte.

AUC.2222 Konsultens miljöansvarige

Ange namn på konsultens miljöansvarige.

Fritext
Utvärdering av anbud k… 

AUC.223 Plan för kvalitets- och miljörevisioner
Konsulten ska upprätta en kvalitets- och miljöplan. Av planen ska framgå hur konsulten kommer att
genomföra sin egenkontroll.

AUC.224 Kvalitets- och miljörevision
Beställaren har rätt att genomföra kvalitets- och miljörevisioner hos  konsulten avseende uppdraget.
Sådan revision fråntar inte konsulten från ansvaret för kvalitets- och miljöstyrning. Parter står för sina
egna kostnader vid revision. Beställarens merkostnad på grund av bristfälligt genomförd eller ej
dokumenterad egenkontroll bekostas av konsulten.

AUC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter
Konsulten kommer, i förekommande fall, att få tillgång till en uppsättning av riktningar utan
kostnad. Om fler uppsättningar önskas kan underlag tillhandahållas av beställaren mot självkostnad. 

AUC.3 Organisation

AUC.31 Beställarens projektorganisation
Presenteras i bilaga Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter, alternativt senast vid
uppstartsmöte.

AUC.32 Konsultens uppdragsorganisation

Konsultens personal ska ha dokumenterad kunskap i relevant lagstiftning, förordningar och
föreskrifter med mera. Konsult ska alltid tillse att personal med rätt kompetens och kunskap
används i aktuellt uppdrag med avseende på dess komplexitet och svårighetsnivå. All
personal ska behärska det svenska språket och kunna kommunicera med berörda personer
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under uppdragen.

Konsult svarar för att den personal som kommer att utföra uppdrag under avtalstiden är väl
införstådda med de förutsättningar och villkor som gäller för utförande av uppdrag åt
beställare.

Konsult ska kunna genomföra uppdrag med hög tillgänglighet och god tillgång till resurser
inom aktuellt område. Samverkan ska ske med sidokonsulter. Konsult ska ha förmåga att
leda och planera, ta initiativ, kommunicera och samarbeta, ha ett gott arbetssätt, god
fackkunskap och erfarenhet samt att kunna hålla tider.

Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 3, st. 1 gäller att Beställare har slutbestämmande
gällande ändringar av projektorganisation.

Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 3, st. 2 gäller att Konsult inte har rätt att byta ut för
uppdraget väsentlig personal utan skriftligt medgivande av Beställare. De offererade
personerna som angivits i anbudet är de som ska utföra uppdrag åt B. Vid
samarbetssvårigheter med godkänd konsult äger Beställare rätt att kräva att Konsult
omedelbart ska byta ut denna konsult.

Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 5 gäller att part inte har rätt att utan den andra partens
medgivande överlåta avtalet på någon annan.

Konsultens uppdragsorganisation presenteras i fritextfältet
eller i bifogat underlag

Fritext

Utvärdering av anbud k… 

AUC.33 Möten
Förutsättningar för möten anges i bilaga Upphandlingsunderlag för solcellslösningar 2019 - Konsulter.
Anges inget ska konsult räkna med att minst två (2) möten ska ingå i anbudspris: startmöte och
slutmöte.

AUC.34 Tillsyn och kontroll enlig PBL

AUC.35 Underkonsulter

Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 3, st. 3 gäller att konsult inte äger rätt att
anlita underkonsult som inte godkänts av beställare. Överenskomna underkonsulter får inte
bytas ut, och tillkommande underkonsulter får inte användas, utan beställarens skriftliga
godkännande.

Underkonsult ska uppfylla de krav som gäller för uppdraget. Konsult ansvarar
för underkonsults arbete såsom för eget arbete.

Detta gäller för underkonsulter i alla led.
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AUC.36 Uppgifter om sidokonsultuppdrag och andra arbeten
I förekommande fall presenteras de i Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUC.37 Samordning

AUC.371 Samordning av arbete
Konsult ska delta i samordning av arbeten vid begäran från beställaren.

AUC.4 Tider
Förutsättningar gällande tider för uppdragets genomförande anges i bilagan Upphandlingsunderlag
solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUC. 41 Tidplan
Konsult ska efter avrop av uppdrag upprätta en detaljerad tidplan för uppdraget i samråd med
beställaren. Tidplanen ska bland annat redovisa tider för behov av underlag, granskning och leverans.
Tidplan ska även inkludera eventuella underkonsulters arbeten och eventuella sidokonsulter om sådana
finns. Upprättad tidplan ska godkännas av beställaren.

Uppdrag ska utföras enligt tidplan.

AUC.42 Uppdragsstart
Uppdragsstart anges vid avrop och ska bekräftas av konsult. Uppdrag bör kunna påbörjas inom tio (10)
dagar räknat från den tidpunkt kontrakt signerats av bägge parter eller enligt förutsättningar i bilagan
Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - Konsulter.

AUC.43 Deltider
Konsult och beställare ska gemensamt komma överens om eventuella deltider i uppdraget.

AUC.44 Färdigställandetid
Färdigställandetider som ska gälla för uppdraget anges vid avrop. Konsult och beställare
ska gemensamt komma överens om den färdigställandetid som gäller för uppdraget.

AUC.45 Vite vid försening
Konsult ska utge ett vite till B i enlighet med ABK 09 kap. 4 § 6 om 5 000 SEK per påbörjad vecka
varmed förseningen pågår. Beställaren har rätt att avräkna upplupna viten på erhållen faktura från
konsult. Utöver vite ger försening rätt för beställaren att häva avtalet med konsult i enlighet med AUC.8.

AUC.5 Ansvar
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AUC.53 Konsultens skadeståndsskyldighet

AUC.54 Försäkring
Konsult  ska under hela ramavtalstiden inneha erforderlig konsultansvarsförsäkring, som uppfyller i AMA
AF Konsult 10 angiven beskrivning av basomfattning, samt egendomsförsäkring. Konsult ska vara
beredd att på beställarens begäran, inom 10 dagar, överlämna bevis till beställaren om att giltiga
försäkringar finns.

Om part orsakar skada som ersätts av den andra partens försäkring, betalas självrisken av den part
som orsakat skadan.

AUC.6 Ekonomi

AUC.61 Ersättning

AUC.611 Rörligt arvode

Med ändring av ABK 09 kap. 6 § 2,  äger konsult ej rätt att debitera restid. Med rörligt
arvode avser tillkommande arbeten.

AUC.6111 Pris för tillkommande uppdrag
För tillkommande uppdrag efterfrågas rörligt arvode i form av timersättning.

Om flera konsulter är aktuella kan olika priser lämnas för huvudansvarig konsult och övriga konsulter.
Om en konsult erbjuds lämnas samma pris i för bägge kategorierna.

Eventuella efterfrågade optioner presenteras i bilaga Upphandlingsunderlag solcellsslösningar 2019 -
konsulter.

a. Pris för tillkommande uppdrag.

Prismatris. 2 rader
Utvärdering av anbud k… 

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Tillkommande uppdrag för huvudansvarig
konsult. Pris anges per timme.

1 Pris/timme

Tillkommande uppdrag för övriga konsulter. Pris
anges per timme.

1 Pris/timme

b. Pris för optioner enligt angivna bilagor. Priset utvärderas ej

Fritext
Utvärdering av anbud k… 
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AUC.612 Fast Arvode

Ersättning för utförande
Pris för uppdrag lämnas i form av fast arvode och ska avse uppdrag enligt beskrivning i bilaga
Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - konsulter. Pris lämnas för de område som har
efterfrågats. I de fall område i matrisen inte efterfrågas i den specifika upphandlingen sätts priset till 0
kr.

Pris för genomförande av konsultuppdrag enligt bilaga
Upphandlingsunderlag solcellsslösningar 2019 - konsulter.

Prismatris. 6 rader

Utvärdering av anbud k… 

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Uppdrag 1. Uppdrag enligt beskrivning i punkt x.x 1 Uppdrag

Uppdrag 2. Uppdrag enligt beskrivning i punkt x.x 1 Uppdrag

Uppdrag 3. Uppdrag enligt beskrivning i punkt x.x 1 Uppdrag

Uppdrag 4. Uppdrag enligt beskrivning i punkt x.x 1 Uppdrag

Uppdrag 5. Uppdrag enligt beskrivning i punkt x.x 1 Uppdrag

Uppdrag 6. Uppdrag enligt beskrivning i punkt x.x 1 Uoodrag

AUC.614 Ersättning för ändringar

Med ändring av ABK 09 kap. 2 § 8 utgår endast ersättning för ändrings- och
tilläggsarbeten om de är skriftligt beställda av beställare. Konsult ska på begäran och utan
dröjsmål redovisa budget alternativt fast pris på tilläggsarbeten.

AUC.615 Särskild ersättning

Med ändring av ABK 09 6 kap. 5 § särskild ersättning utgår utöver nedanstående punkter
endast efter skriftligt godkännande från beställare.

Särskild ersättning enligt ABK 09 kap 6 § 5. På verifierad självkostnad utgår avtalat
procentuellt pålägg, 4 %.

För övriga ersättningar gäller följande:

Övertidsersättning utgår ej.

Resa med egen bil: ersättning 40 kr per mil.

Ersättning för resa med andra färdmedel eller hotell ska godkännas i förväg.
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Traktamente enligt skatteverkets gällande regler från tid till annan.

AUC.617 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Priser ska vara fasta under kontraktstiden. För uppdrag som sträcker sig över två (2) år sker
indexreglering enligt följande:

För tjänster som utförs senare än två år från anbudsdatum indexregleras timersättningen
enligt faktorprisindex K 84. Basmånad är månad för anbudslämnande.  Priset ska efter
indexreglering vara fast ett (1) år innan ny reglering kan ske.

AUC.62 Betalning
Beställare utbetalar månatlig ersättning för utfört arbete som godkänts av beställaren och mot faktura
tillställt beställaren i enlighet med vad som anges under AUC.624.

Betalning sker 30 dagar efter erhållen faktura. Inga fakturerings-, expeditions- eller övriga administrativa
avgifter ska utgå. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

AUC.624 Fakturering
Fakturering sker enligt villkor i bilaga  Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 - konsulter.

AUC.64 Avbeställning

Med ändring av ABK 09 kap. 6 § 13, st. 3 äger konsult inte rätt till ersättning för utebliven
vinst avseende sådan del av uppdrag som inte ska genomföras, i de fall avbeställning sker
innan sådana delar utförts.

AUC.7 Rätt till uppdragsresultatet

AUC.71 Nyttjanderätt

Med ändring av ABK 09 kap 7 § 1 ska Beställaren ha fullständig nyttjanderätt till handlingar
som upprättas till följd av uppdraget. Beställaren har rätt att fritt använda och kopiera
redovisat uppdragsresultat oavsett om det gäller för avsett ändamål eller annat.

Med ändring av ABK 09 kap. 7 § 2 behöver Beställare inte beakta konsultens intressen
eller namnge konsulten.

Med ändring av ABK 09 kap. 7 § 7 utgår paragrafen.

Konsult får inte publicera eller på annat sätt nyttja uppdragsresultatet utan beställarens
skriftliga medgivande.

Konsult svarar för eventuellt skadestånd eller andra kostnader som kan uppkomma på
grund av intrång i immateriell skyddsrätt med anledning av framtagande av uppdragsresultat
och beställarens användande av uppdragsresultatet.
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AUC.72 Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 7-8 ska Beställaren ha fullständig äganderätt till handlingar som
upprättas till följd av uppdraget.

AUC.8 Hävning

Med tillägg till ABK 09 kap. 8 § 1 gäller att beställaren äger rätt att häva avtalet om konsult:

inte fullgör sina skyldigheter vad gäller socialförsäkringsavgifter och skatter,
är föremål för ansökan om konkurs, ackord, företagsrekonstruktion, ställt in sina
betalningar eller eljest befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan
förväntas fullgöra sina åtaganden
brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller avropet (detta kan till exempel
avse försening av leverans eller kvalitet på uppdragsresultat)
under avtalstiden visar sig att konsult lämnat oriktiga uppgifter av väsentlig karaktär i
anbudet .

AUC. 9 Tvistelösning

DIS Solcellslösningar 2019 - Konsulter 10471-2

Sida 18/18




