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Allmänna villkor för Avropande myndigheters tillämpning
av SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal
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Inledning
Dessa allmänna villkor gäller vid avrop från de ramavtal som SKL Kommentus
Inköpscentral (SKI) enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) har
upphandlat i eget namn. Begreppen upphandlande myndighet, inköpscentral, ramavtal
och kontrakt har samma innebörd som motsvarande begrepp i LOU.
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Godkännande av Allmänna villkor och Avropsanmälan
Behörig person hos den upphandlande myndigheten (Avropande myndighet) ska
godkänna dessa allmänna villkor innan avrop får ske från ett nytt ramavtal
(Avropsanmälan).
Vid Avropsanmälan ska behörig person hos den Avropande myndigheten ange
1. en eller flera kontaktpersoner för beställningar och avropsrutiner,
2. det datum när myndigheten avser att ingå kontrakt enligt ramavtalet, och
3. myndighetens uppskattade årliga avropsvolym.
Kontaktpersonen ska medverka till att berörda ramavtalsleverantörer får vägledning
om den Avropande myndighetens rutiner för beställning.
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Den Avropande myndighetens och SKIs åtaganden
Genom Avropsanmälan förbinder sig den Avropande myndigheten att tillämpa
ramavtalets villkor vid avrop från aktuellt ramavtal. Avropande myndighet ansvarar
själv för att genomföra avropen. SKI kan bistå Avropande myndighet med
vägledning vid avropet. Avsteg från ramavtalets avropsordning får ske endast om
ramavtalets bestämmelser tillåter det.
Avropande myndighet ansvarar för att ramavtalets villkor, bl.a. avtalade priser, följs i
avrop och kontrakt eftersom SKI saknar möjlighet till motsvarande kontroll.
Den Avropande myndigheten ansvarar för att följa upp att leveranser sker till
avtalade villkor. Myndigheten ska till SKI rapportera återkommande eller allvarliga
brister i leveranser till SKI. SKI ansvarar, i egenskap av ramavtalspart, för att vidta
åtgärder mot leverantörer som brister i leveranserna.
Avropande myndighet ansvarar själv för en eventuell överprövningsprocess som avser
avropets förenlighet med ramavtalets villkor. Myndigheten ansvarar även för att hantera
ärenden som tillsynsmyndighet initierat och andra eventuella anspråk från leverantörer
som har sin grund i att den Avropande myndigheten, vid sitt avrop eller annars under
kontraktstiden, inte har följt villkoren i ramavtalet eller kontraktet.
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SKI kan bistå avropande myndigheter med rådgivning om ramavtalets
tillämpning i samband med överprövning och tillsynsärenden.
Den Avropande myndigheten förbinder sig att aktivt medverka i
uppföljningar av ramavtalets tillämpning som SKI initierar.
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Avanmälan från ramavtal
Avropande myndighet som har gjort en Avropsanmälan men av något skäl väljer att
avstå från att avropa från ramavtalet ska utan dröjsmål meddela detta till SKI.
Meddelandet lämnas på Mina sidor på SKL Kommentus webbplats
(www.sklkommentus.se).
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Upplysning om parallella kontrakt och ramavtal
SKI vill påminna Avropande myndigheter om att det föreligger mycket
begränsade möjligheter att avropa varor eller tjänster genom ramavtalet om
den avropande myndigheten tidigare förbundit sig att upphandla samma
varor och tjänster genom ett annat bindande kontrakt eller ramavtal. Detta
därför att den Avropande myndigheten i sådant fall bryter mot det tidigare
kontraktet eller ramavtalet.
Det är Avropande myndigheters ansvar att tillse att avrop från Ramavtalet inte
innebär att något annat kontrakt eller ramavtal träds för när.
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