
 
   
                    Upphandlingsid: ULU04-21
   
 
 

2021-01-28 

1 (5) 
 

 
1. Avtalspartner 

 
Beställare: Leverantör 
Organisation: 
 

Organisation: 
 
 

Organisationsnummer: 
 
 

Organisationsnummer: 

Kontaktperson: 
 
 

Kontaktperson: 

Telefonnummer till kontaktperson: 
 
 

Telefonnummer till kontaktperson: 

E-postadress till kontaktperson: 
 
 

E-postadress till kontaktperson: 

 

2.  Avtalsform  
Avtal med samtliga villkor fastställda, har denna dag slutits mellan ovan angivna parter.  

3. Avtalstid  
Från avtalets tecknande till och med 2021-08-31. 

4.  Omfattning 
Detta avtal reglerar Leverantörens åtagande att för Beställaren på ett fackmässigt och 
omsorgsfullt sätt leverera utbildning på nedanstående block och vid nedanstående datum i den 
utbildningsledarutbildning som genomförs 2021-04-12 - 2021-06-03.  
Kompletteras vid avtalstecknandet 

Leverantören åtar sig att till Beställaren leverera utbildningsinsatsen i enlighet med villkoren i 
detta avtal och det upphandlingsdokument som legat till grund för upphandlingen, samt enligt de 
villkor som framgår av Leverantörens anbud. 

5. Priser  
Priset för utbildningsinsatsen i SEK: 
Kompletteras i samband med avtalstecknandet.   

Angivna priser är fasta i SEK exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga tillhörande 
kostnader för att kunna genomföra utbildningsinsatsen/utbildningsinsatserna. 
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6. Leverantörens åtagande  
Leverantören svarar för att uppdraget utförs på sätt som följer detta avtal och det 
upphandlingsdokument som legat till grund för upphandlingen, samt de villkor som framgår av 
Leverantörens anbud. 
Leverantören ansvarar för att utbildningsinsatserna ska bygga på interaktivitet samt främja 
nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

Leverantören ska tillhandahålla och bekosta de läromedel, den utrustning, de arbetsredskap och 
de pedagogiska hjälpmedel och förbrukningsartiklar som Leverantören själv behöver för att 
fullgöra åtagandet. Deltagarna bekostar själva det material eller utrustning de ska äga. 
Beställaren tillhandahåller digital plattform.  

Vid genomförandet av avtalat åtagande, ska Leverantören tillvarata och företräda Beställaren 
och Beställarens intressen. Leverantören och Leverantörens personal får under avtalstiden inte 
utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för denne i något som gäller det avtalade 
åtagandet. Leverantören ska omedelbart underrätta Beställaren om det finns anledning att anta 
att förhållande som står i strid med denna bestämmelse föreligger eller kommer att föreligga.  

Leverantören får inte utöka åtagandet eller ta direktiv om uppdrag från annan än Beställarens 
kontaktperson och efter skriftligt godkännande. 

7. Justering av innehåll och form  
Viss justering av utbildningsinsatsen kan förekomma, efter skriftlig överenskommelse mellan 
Beställaren och Leverantören och före genomförandet av utbildningsinsatsen, för att ge 
utbildaren möjlighet att anpassa utförandet efter kursdeltagarnas förutsättningar och behov.  

Aktuella förändringar av utbildningsinsatsen under tiden från beställning till leverans utförs av 
Leverantören efter Beställarens godkännande utan kostnad för Beställaren. 

8. Rutiner och villkor vid inställd start 
Om utbildningen måste ställas in, t.ex. vid för få anmälda deltagare, ska Beställaren meddela 
Leverantören senast fyra veckor innan utbildningens start. Beställaren meddelar sedan samtliga 
anmälda. Om utbildningen ställs in utgår ingen betalning till Leverantören.  

9. Uppföljning av utbildningsinsatsen 
I samband med detta ska en dialog kring uppnådda resultat och arbetet med att förbättra 
måluppfyllelsen hållas. Beställaren ansvarar för att ge deltagarna möjlighet att utvärdera 
utbildningsinsatsen och utbildaren. Enkäten ligger till grund för avstämning med Leverantören. 

10. Utbildare 
Utbildningsinsatsen ska genomföras av den eller de utbildare som Leverantören angivit i sitt 
anbud. Byte av utbildare får endast ske efter skriftligt medgivande av Beställaren.  
Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, hos undervisande personal ska Leverantören, i mån av 
tillgänglig kompetens, tillhandahålla lämplig ersättare. Efter samtycke med Beställaren kan 
utbildningsinsatsen flyttas fram till annat datum.  
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11. Utbildningsmaterial 
Tryckt material eller digitala läromedel som Leverantören tillhandahåller inom ramen för 
Utbildningsinsatsen får inte kopieras. 
Tar Leverantören fram utbildningsmaterial inom ramen för utbildningsinsatsen tillfaller 
upphovsrätten för detta Leverantören. 

12. Sekretess 
Leverantören ska ha kännedom om och efterleva de sekretessregler som gäller i Beställarens 
verksamhet. Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja Beställarens uppgifter vad det 
än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella, forskningsrelaterade uppgifter etc.) som kan 
komma Leverantören till kännedom.  
Leverantören omfattar alla fysiska och juridiska personer som Leverantören på något sätt 
involverar för att fullgöra sina åtaganden mot Beställaren, och andra personer som på något sätt 
kan komma i kontakt med uppgifterna.  

13. GDPR  
Beställaren är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av projektdeltagarna till 
Beställaren. Leverantören får bara behandla Beställarens personuppgifter i enlighet med GDPR, 
Allmänna dataskyddsförordningen (2016:679). 2 (6)  
Om deltagarna på utbildningsinsatsen lämnar ut sina personuppgifter till Leverantören får dessa 
uppgifter inte lagras i Leverantörens kunddatabas, inte lämnas ut till tredje part eller användas i 
marknadsföringssyfte. 

14. Varumärke och immateriell rätt  
Leverantören får inte utan skriftligt godkännande från Beställaren, använda Beställarens namn i 
reklam- och marknadsföringssammanhang.  

15. Fakturerings- och betalningsvillkor 
Fakturering ska ske i efterskott efter genomförd och avslutad utbildningsinsats till Beställaren. 
Fakturan ska innehålla följande information: 
Datum, fakturanummer, fakturaadress, upphandlingsid, betalningsvillkor, förfallodatum, 
specifikation där moduler och antal timmar framgår samt pris exklusive och inklusive moms.  
Fakturauppgifter om Leverantören: BG, adressuppgifter, organisationsnummer, information om 
godkännande av F-skatt. 
Fakturan skickas via e-post till info@yhf.se 
Betalning sker i efterskott mot korrekt faktura per trettio (30) dagar netto.  
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.  
Om Beställaren inte betalar faktura i rätt tid får dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens 
bestämmelser. 
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16. Hävning och förtida upphörande av avtalet  
Beställaren och Leverantören har rätt att häva avtalet om part:  

 är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills 
vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 

 är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat 
liknande förfarande  

 genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen  
 har gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen och motparten kan visa detta  
 inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna 

landet eller i det landet där upphandlingen sker, eller i något väsentligt hänseende har låtit 
bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med 
stöd av denna bestämmelse 

 i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan 
dröjsmål efter skriftlig erinran  

 överlåter sin verksamhet till annan och inte har lämnat skriftligt medgivande till 
överlåtandet 

 efter beslut från skattemyndighet förlorar F-skattsedel under avtalsperioden  
 lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller efter avtalets tecknande lämnat vilseledande 

information som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta 
giltighet.  

Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför ramavtalets upphörande i förtid, ger den andra 
parten rätt till ersättning för den skada part har åsamkats.  
Om utbildningsinsatsen visar sig fungera mindre bra mot den tilltänkta målgruppen, har 
Beställaren rätt att begära att Leverantören vidtar åtgärder och ändringar av upplägget. Om 
detta inte ger efterfrågad förbättring av utbildningsinsatsen, har Beställaren rätt att säga upp 
avtalet i förtid. Detta utan att Leverantören kan ställa något anspråk på ersättning.  

17. Ansvar mot tredje man  
Leverantören har skyldighet att ersätta person- och sakskador som uppkommer för tredje man 
och som Leverantören orsakar i samband med avtalets utförande.  

18. Underleverantör  
Leverantören får inte utan Beställarens skriftliga godkännande överlåta fullgörandet av hela eller 
delar av sitt åtagande enligt detta avtal.  
Beställaren tecknar avtal med Leverantören. Om Leverantören utnyttjar underleverantör svarar 
Leverantören för underleverantörens arbete som för eget, samt för att denne följer de villkor och 
förutsättningar som anges i avtalet och förfrågningsunderlaget.  

19. Information/Samråd  
Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan 
påverka vad som här avtalats.  
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20. Överlåtelse av avtal  
Leverantör får ej utan Beställarens skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta 
rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.  

21. Ändringar och tillägg  
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad 
av behöriga företrädare för Beställaren och Leverantören.  

22. Handlingars inbördes ordning  
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.  
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:  

 Överenskomna skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal  
 Avtal  
 Eventuella förtydligande av upphandlingsdokumentet  
 Upphandlingsdokumentet med bilagor  
 Eventuella förtydliganden av anbudet  
 Anbud med bilagor  

23. Tvist  
Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal och därmed sammanhängande 
rättsfrågor ska i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse ska tvist 
avgöras i den tingsrätts domsaga som Beställaren tillhör, med tillämpning av svensk rätt. Den 
omständighet att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att avbryta 
sitt uppdrag.  
Om tvist uppstår om en fakturapost, kommer Beställaren att betala den ostridiga delen av 
fakturan. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande 
avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.  
Underskrift av behöriga avtalstecknare:  
 
____________________________________ ___________________________________ 
Ort och datum   Ort och datum 

    
____________________________________ ___________________________________ 
Beställarens underskrift    Leverantörens underskrift 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Namnförtydligande och titel  Namnförtydligande och titel 

 


