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Allmänna förutsättningar/ Kommersiella villkor 

 

Särskilda Villkor 

Arbetstagarens skydd och säkerhet 

Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att tjänsten som levereras under avtalstiden sker 
under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande arbetsvillkor i entreprenörskedjan. I 
de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard 
som gäller. 

 

Varor som levereras ska vara producerade under förhållanden som är förenliga med: 

- ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt 

organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), 

- ILO:s konventioner om säkerhet vid användning av kemiska produkter, arbetsskydd och arbetsmiljö 
samt skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller 
och vibrationer (nr 170, 155 och 148), 

- FN:s barnkonvention artikel 32, 

- den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, 

- samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd som gäller 
i tillverkningslandet. 

Under avtalstiden har den upphandlande myndigheten rätt till insyn och rätt att kontrollera och 
rapportera kring entreprenörens uppföljning av de sociala kraven. Om avvikelser uppdagas, ska 
entreprenören inom den tidsfrist som överenskommits, vidta åtgärder till förbättringar enligt en 
handlingsplan. Om åtgärder inte vidtas inom avtalad tid, kommer detta betraktas som att 
entreprenören väsentligen har brutit mot avtalet och den upphandlande myndigheten äger rätt att 
häva avtalet. 

 

Kollektivavtal 

Entreprenören ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller 
myndighetsföreskrift, eller som på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom 
kollektivavtalsområdet. Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande 
villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenör som 
entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. Anbudsgivaren ska på beställarens begäran redovisa 
sina eventuella kollektivavtalsförhållanden inklusive kollektivavtalade försäkringar eller andra 
träffade överenskommelser. I det fall entreprenören vidtar åtgärder eller agerar på ett sätt som 
uppenbart strider mot innehållet i denna paragraf utgör det grund för hävning av avtalet. Innebär 
hävningen en kostnad för den upphandlande myndigheten är entreprenören skyldig att hålla dessa 
skadelösa fullt ut. 

 

Övriga villkor 

Information och marknadsföring 

Hänvisning i reklam och marknadsföring till detta avtal får endast göras efter skriftligt godkännande 
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från Beställaren. 

Skyldigheter mot samhället 

Entreprenören förbinder sig att fullgöra sina lagenliga skyldigheter mot samhället vad gäller 
betalning av skatter och sociala avgifter. Underentreprenör i alla led omfattas av samma 
skyldigheter. Fullgörs ej nämnda skyldigheter äger Beställaren rätt att med omedelbar verkan säga 
upp avtalet. Skadestånd till Entreprenör utgår ej härav. 
 

Lagar, förordningar och föreskrifter 

Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan antas medföra åsidosättande av lagar, förordningar, 
föreskrifter, direktiv och andra bestämmelser som gäller för uppdraget eller som strider mot vad som 
är allmänt godtagbart inom denna bransch. Entreprenören är skyldig att utkräva samma utfästelse av 
eventuell underentreprenör som anlitas. Skulle Entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande 
äger Beställaren rätt att häva avtalet. Entreprenören har som arbetsgivare huvudansvaret för 
arbetsmiljön för sina anställda. 

Entreprenören ska på anmodan kunna uppvisa dokument som styrker detta. 

 
Personuppgifter 

Beställaren är Personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och för verksamheter 
där personuppgifter används. För det fall Entreprenören behandlar personuppgifter för Beställarens 
räkning är Entreprenören Personuppgiftsbiträde enligt samma lagstiftning. Om personuppgifter 
behandlas för Beställarens räkning inom ramen för detta avtal ska Entreprenören säkerställa att 
behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande lagar, förordningar, författningar, föreskrifter, 
ställningstaganden och rekommendationer på personuppgiftsområdet.  

 
Personal 

Allt arbete ska utföras av för ändamålet utbildad personal, kvalificerad genom kunskap och praktisk 
erfarenhet, försedd med nödvändiga instruktioner/föreskrifter och med stöd inom sin organisation 
som möjliggör att de erforderliga arbetena kan utföras på ett säkert sätt. Personal med 
kundkontakter ska förstå och tala svenska. Entreprenören är ensam ansvarig för den egna personalen 
samt eventuell inhyrd personal 

Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan person, vilken beställaren anser 
sakna erforderlig kompetens, eller med vilken beställaren anser sig ha samarbetssvårigheter. 
Entreprenören ska, om så möjligt, se till att ny medarbetare arbetar parallellt med avgående 
medarbetare. Förändring av personal berättigar inte entreprenören till ersättning för eventuella 
merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 

Entreprenören ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller på annat 
sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet. 
 

Meddelarfrihet 

Meddelarfrihet för anställda i kommunen regleras i svensk lag. Anställda hos entreprenören, 
inklusive underentreprenörer, ska omfattas av motsvarande meddelarfrihet. Entreprenören 
förbinder sig därför att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska 
den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i media. 
Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om 
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skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för entreprenörens anställda utanför 
det område som kontraktet omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av 
meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kap. offentlighets- och sekretesslagen. 
Entreprenörens avtal med den anställde får inte stå i strid med vad som anges ovan. 

 

Meddelandeskyldighet 

Finner Entreprenören att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller framstår som 
sannolika att inträffa ska Entreprenören omgående skriftligt meddela Beställaren om:  

- Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna 

- Brist eller fel i uppdraget 

Ovanstående meddelandeskyldighet gäller även för övriga omständigheter vilka kan inträffa och som 
kan påverka uppdraget. 
 

Tystnadsplikt 

Entreprenören förbinder sig att inte röja uppgift i uppdraget som omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ett röjande av sådana hemliga uppgifter får vare sig ske 
muntligen, genom att handling eller annat material lämnas ut eller på annat sätt. Sekretessen gäller 
även efter det att uppdraget slutförts och avtalet fullgjorts. 

Entreprenören förbinder sig vidare gentemot Beställaren att träffa avtal om tystnadsplikt med de hos 
entreprenören anställda som har till uppgift att ansvara för uppdraget där hemliga uppgifter 
förekommer eller som på annat sätt kan komma att få del av hemliga uppgifter därifrån. 

 

Väsentliga och oförutsebara förändringar  

Om det sker förändringar av lagar, skatter, avgifter, eller i de affärsmässiga förutsättningarna för 

upphandlingen som avtalet baseras på och som medför väsentliga förändringar kan endera part 

påkalla förhandling om ändring av avtalet.  

 

Ändringar och tillägg 

Beställaren äger rätt att begära ändringar och tillägg inom uppdraget. Dessa ändringar och tillägg 
ska ha en naturlig koppling till uppdraget som helhet. Förändringar och tillägg kan omfatta en 
begränsad period eller resterande avtalstid. Beställarens rätt omfattar även inskränkningar av 
uppdraget. Vid sådan händelse är utgångspunkten att entreprenörens ersättning justeras i 
motsvarande mån.  

Ändringar och tillägg till avtalet ska för att vara gällande upprättas skriftligen och undertecknas 
av båda parter.  

 

Förtida upphörande av avtal 

Beställaren har rätt att i enlighet med LOU 17 kap 17§ avsluta avtalet om,  

1. Avtalet har väsentligt förändrats i förhållande till den upphandling som gjorts att det är att 
uppfattas som en otillåten direktupphandling. 



Upphandling Nedläggning av sjöledning 

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB 

Diarie nr: VMKF-U 2022.29 

 

4 

 

2. Entreprenören vid tilldelningen av avtalet omfattades av några av obligatoriska 
uteslutningsgrunderna enligt LOU 13 kap 1§ och därför skulle ha uteslutits ur upphandlingen 

3. Om EU-domstolen vid en föredragsbrottstalan mot Sverige finner att Sverige allvarligt har 
åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-rätten, genom att låta den upphandlande myndigheten 
ingå avtalet. 

 

Överlåtelse av avtal  

Ingånget avtal får överlåtas under de förutsättningar som framgår av 17 kap. 13 § LOU. 
Överlåtelsen ska i förväg godkännas av Beställare och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av Beställare och den nya entreprenören. Entreprenören äger inte rätt att, 
utan skriftligt samtycke, överlåta, upplåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter 
enligt detta avtal. 

 

Force majeure 

Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet förhindras på grund av 
omständigheter utanför dennes kontroll och som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid 
avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan 
omständighet ska anses eldsvåda, krig, krigsliknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt (som 
berör/påverkar Entreprenören), beslut av regering eller myndighet samt försening av leverans från 
underentreprenör, om förseningen har sin grund i omständigheter uppräknade ovan i detta stycke. 
Part som avser att åberopa omständigheter enligt ovan ska omedelbart underrätta motparten 
skriftligt om detta. Så snart den åberopade omständigheten upphört, ska motparten omgående 
underrättas samt utan dröjsmål åtagandet återupptas i avtalad omfattning. 

 

Reservation 
Beställaren reserverar sig för att omfattningen av avtal kan förändras, t ex. på grund av 

organisationsförändringar, politiska beslut etc. 

 

Skyldigheter mot samhället 

Entreprenören förbinder sig att fullgöra sina lagenliga skyldigheter mot samhället vad gäller 
betalning av skatter och sociala avgifter. Underentreprenör i alla led omfattas av samma 
skyldigheter. Fullgörs ej nämnda skyldigheter äger Beställaren rätt att med omedelbar verkan säga 
upp avtalet. Skadestånd till Entreprenör utgår ej härav. 

 

Lagar, förordningar och föreskrifter 

Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan antas medföra åsidosättande av lagar, förordningar, 
föreskrifter, direktiv och andra bestämmelser som gäller för uppdraget eller som strider mot vad som 
är allmänt godtagbart inom denna bransch. Entreprenören är skyldig att utkräva samma utfästelse av 
eventuell underentreprenör som anlitas. Skulle Entreprenören brista i fullgörandet av detta åtagande 
äger Beställaren rätt att häva avtalet. Entreprenören har som arbetsgivare huvudansvaret för 
arbetsmiljön för sina anställda. 

 

 

 


