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1. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

1.1 Inbjudan
Örkelljunga kommun inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan.

1.2 Information om upphandlingen
Örkelljunga kommun (Kommunen) har för avsikt att upphandla en leverantör för drift av bad- och
simskola samt bowlingverksamhet för allmänhet och skola samt föreningar. Uppdraget omfattar ansvar
för verksamhet, drift, skötsel, städning, tillsyn samt visst löpande och akut underhåll av Kommunens
sim-och bowlinghall, motionsutrymme med tillhörande ytor, hädanefter kallad Anläggningen. I uppdraget
ingår även serviceuppgifter gentemot föreningar, skolelever och andra som använder eller besöker
Anläggningen, t ex tillgång för skolans undervisning och simskola för allmänheten.

Upphandlingen görs med anledning av att nuvarande driftsavtal med leverantören för kommunens drift av
friskvårdsanläggning bestående av simhall, bowlinghall samt motions och rehabhall löper ut 2020-06-30.

Hyra för anläggningen är 1,3 miljoner per år. I hyran ingår el, emballage- och sophämtning samt
snöröjning och sandning.

Anläggningen:
Uppgivna kvadratmeter är ungefärliga, se bilaga 1 Simhallen A01B Bottenplan och bilaga 2 Simhallen
A101 Källare för flera detaljer. 
Leverantören ska genom egen försorg tillhandahålla kassasystem.

Simhallen:
Bassängen är 8x25 meter och har 4 banor. I lokalerna finns förutom sanitetsutrymmen och kontor även
tre solarier, varav två ägs av kommunen och ingår i anläggningen. Vidare finns reception och en mindre
cafeteria (ca 10 personer) samt två lokaler på ca 12 respektive 18 kvm. Det större hyr entreprenören f.n.
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ut till simklubben. Receptionen har diskar som tillhör den fasta inredningen. Övrig inredning se
bilaga 3 inventarieförteckning.

Det finns i anslutning till simhallen en bastu på vardera dam- och herrsidan. Vidare finns
hygienutrymmen med 9 duschar och 8 toaletter, varav en är handikappanpassad. I omklädningsrummen
finns 78 större och 52 mindre, låsbara, skåp som tillhör fastigheten.

Total yta är 1445 kvm

Bowlinghallen:
Den har en datoriserad scoringanläggning av märket Viking Scoring som installerades under våren
2011. Hallen rymmer 4 banor och 4 kägelresningsmaskiner. De senare, inklusive säkerhetsanordningar,
har bytts ut sommaren 2012.

Två omklädningsrum finns rymmande vardera 10-15 personer med toalett och dusch i varje. En mindre
cafeteria/reception som rymmer 16-20 personer samt ett avskilt rum med plats för ytterligare 16-20
personer är inrymda i hallen. Receptionsdisk finns.

Direktkommunikation finns mellan sim- och motionshall och bowlinghall via en gemensam reception.

Total yta är 386 kvm.

Motions och rehabhallen:
Leverantören tillhandahåller utrustning för såväl motions- som rehab-aktiviteter. Befintliga maskiner som
finns i hallen idag är nuvarande leverantörs och ingår ej. Simhallens reception, omklädningsrum och
sanitetsutrymmen används även av besökarna i denna hall.

Anläggningen ska enbart användas för motions- och rehabverksamhet eller annan friskvårdsrelaterad
verksamhet.

Totala ytan är 120 kvm.

Entreprenören ska bedriva friskvårds- och motions/rehabverksamhet som en självständig
affärsverksamhet vilket regleras i ett hyresavtal mellan parterna.

1.3 Kontakt för visning av lokaler
Anbudsgivaren har möjlighet före angivandet av anbud ha skaffat sig den kännedom om lokalerna och
andra förhållanden som kan erhållas genom besök på platsen.

Veckorna 2-3 2020 är möjliga för visning av verksamhetslokalerna. Efter överenskommelse med
kontaktpersonen kan visning av lokaler ske på annan tid.

Kontaktperson för visning av lokalerna:

Kultur-och fritidschef Caroline Arvill
Telefon: 0435-552 05
e-post: caroline.arvill@orkelljunga.se

Vid besök i verksamhetslokalerna ska kläder med företagsnamn samt företagsbil inte användas.
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1.4 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs enligt Lag (2016:1147) upphandling av koncessioner Tjänstekoncession 
(LUK).

1.5 Tecknande av avtal
Upphandlingen avslutas genom att kommunen tecknar drift- och hyresavtal med en leverantör.

1.6 Definitioner
Extern kapacitet – Annat företag som eventuellt åberopas för att uppfylla krav på ekonomisk
och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Kommunen - Den upphandlande myndigheten som enligt LUK omfattas av skyldigheten att upphandla.

Leverantör eller anbudsgivare – Företag eller annan aktör som lämnat anbud och som tillhandahåller de
tjänster som omfattas av ramavtalet. Med leverantör avses även grupper av leverantörer och i alla delar
av upphandlande myndighet godkänd underleverantör.

Avtal – Det avtal, med bilagor, som upphandlande myndighet ingår med en leverantörer efter genomförd
upphandling. 

Underleverantör – Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i avtalsleverantörens ställe
för att utföra hela eller delar av avtalsleverantörens förpliktelser enligt avtalet. Som underleverantör avses
även annat bolag som ingår i samma koncern, t ex moderbolag/dotterbolag, om bolagen har olika
organisationsnummer. Med underleverantörer avses inte de leverantörer som levererar diverse varor och
tjänster till avtalsleverantören. 

Uppdrag – den tjänst som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsdokument – detta dokument och samtliga övriga dokument, jämte bilagor som används för
att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

1.7 Upphandlande myndighet
Örkelljunga kommun, organisationsnummer 212000-0878

Ängelholms kommun, organisationsnummer 212000-0977, är handläggande myndighet i
upphandlingen.

Den upphandlande myndigheten benämns i detta upphandlingsdokument som "Kommunen". 

1.8 Avtalsstart
Planerad avtalsstart är 2020-07-01

Vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen inte rimligen kunnat förutse kan
startdatum för avtalet förskjutas. Den totala avtalslängden kommer att vara densamma. 

1.9 Avtalsslut
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Preliminärt avtalsslut är 2025-06-30

1.10 Avtalsperiod
Beräknad avtalsperiod är 2020-07-01- 2025-06-30 med rätt för beställaren till förlängning i upp till två (2)
år, d.v.s. längst till och med 2027-06-30.

Om beställaren inte säger upp avtalet senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång, förlängs
avtalet automatiskt med ett (1) år i taget.

Avtalet upphör att gälla utan krav på särskild uppsägning vid avtalets upphörande.

1.11 Helt eller delat anbud
Anbud inlämnas på hela uppdraget. Anbud ska kunna antas helt.

Ett villkorat anbud, där en förutsättning för antagande i viss del är att anbudet antas i annan
del, accepteras ej.

1.12 Krav på anbudet
Anbudsgivaren ska i anbudet visa att den uppfyller förutsättningarna och kraven
i upphandlingsdokumenten. Obligatoriska krav på leverantören och tjänsten måste uppfyllas. Notera
att fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte
särskilt efterfrågas accepteras inte.

Genom anbudssvar accepterar anbudsgivaren samtliga föreskrivna villkor i
upphandlingsdokumenten. Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifter i anbud och bilagor är
sanningsenliga. Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att
tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras och anbudet kommer att
förkastas.

Om anbudsgivaren ”låst upp” en skyddad anbudsbilaga eller ändrat i skyddade celler
kan anbudsgivaren komma att uteslutas.

Anbudet ska vara författat på svenska. Dock kan certifikat, intyg och bevis eller liknande vara
på engelska, danska eller norska.

Anbudsgivaren ska på begäran av upphandlande myndighet skyndsamt ombesörja och bekosta
översättning av handlingar på annat språk än svenska. Vidare accepteras att förkortningar, vedertagna
begrepp och liknande i anbudet anges på annat språk. Förklaring kan komma att begäras.

Ersättning för upprättande av anbud utgår inte.

1.13 Elektronisk upphandling
Anbud ska lämnas elektroniskt via TendSign, vilket innebär att anbud inte kan lämnas i
pappersformat, via fax eller e-post. För att kunna lämna anbud krävs att behörig person för leverantören
registrerar ett användarkonto på www.tendsign.com  (använd länk "Aktuella annonser").

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: 
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tendsignsupport@visma.com.

Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. TendSign
support har öppet vardagar 07.00-17.00 med undantag för vissa helgdagar. Användandet
av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren. 

Upphandlingsfrågor besvaras endast av upphandlaren.

1.14 Anbudsgivare
Anbudsgivaren ska lämna in anbudet genom ett leverantörskonto hos TendSign, registrerat
med anbudsgivarens organisationsnummer. Det är av stor vikt att anbudsgivarens
organisationsnummer överensstämmer med kontoinnehavarens organisationsnummer. Den leverantör
vars organisationsnummer är registrerat för ovan nämnda leverantörskonto kommer att anses
vara anbudsgivare.

a. Anbudet är inlämnat från ett TendSign leverantörskonto som är registrerat med
anbudsgivarens organisationsnummer

Ja/Nej. Ja krävs

b. Anbudsgivaren försäkrar att samtliga uppgifter i anbudet är sanningsenliga och
korrekta

Ja/Nej. Ja krävs

1.15 Frågor och kompletterande information
Begäran om förtydligande, komplettering eller frågor ska ställas i TendSign via funktionen frågor och
svar.

Anbudsgivare ombeds att tänka på att ställa sina frågor och begäran om förtydligande i så god tid som
möjligt. Frågor som inkommer besvaras löpande innan anbudstidens utgång. Kommunen är skyldig att
lämna svar senast sex (6) dagar före sista anbudsdag. Frågor ska därför ställas senast tio (10) dagar
före sista anbudsdag. 2020-01-23

Kommunens eventuella förtydliganden eller kompletteringar till upphandlingsunderlaget lämnas via
TendSign.

Frågor avseende format och funktionalitet för att lämna anbud adresseras direkt till Visma
Tendsign anbudstjänst: tendsignsupport@visma.com.

1.16 Sista dag för inlämnande av anbud
Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast 2020-02-02 23:59

1.17 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara bindande till och med 2020-08-01
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Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudet vara giltigt en månad efter att dom
vunnit laga kraft, dock längst sex (6) månader efter ovan angivet datum.

Samtliga anbudsgivare kommer att informeras om en eventuell överprövning.

a. Anbudsgivaren accepterar krav avseende anbudets giltighet

Ja/Nej. Ja krävs

1.18 Tilldelningsbeslut och avtalstecknande
Efter genomförd upphandling fattar kommunen tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslut skickas via TendSign
till samtliga anbudsgivare till den e-postadress leverantören registrerat i TendSign.

Tilldelningsbeslutet utgör inte ett bindande avtal. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan kommunen
och vinnande anbudsgivare sluts genom att ett avtal undertecknas av båda parter och träder i kraft
först efter det att tiden för avtalsspärr löpt ut.

Avtalet förutsätter för sin giltighet att det undertecknats av båda parter och att domstol inte beslutar
att upphandlingen inte får avslutas.

1.19 Anbudsprövning
Prövningen av anbuden sker enligt följande:

1. Kontroll mot uppställda kvalificeringskrav
2. Prövning om anbud uppfyller ställda obligatoriska krav
3. Utvärdering enligt angiven utvärderingsmodell

Kommunen kan komma att använda sig av begränsad kontroll. Denna innebär att handlingar endast
kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som kommunen avser att tilldela avtal.

1.20 Sekretess
Absolut sekretess (upphandlingssekretess) råder fram till dess upphandlingen
offentliggjorts, tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir
anbuden som huvudregel offentliga. Undantag från offentlighetsprincipen kan medges om delar av
anbudet omfattas av s.k. kommersiell sekretess.

En anbudsgivare som anser att uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för
kommersiell sekretess (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) 31 kap 16 § om affärs- och
driftsförhållanden), ska i sitt anbud ange en begäran om sekretess. En sådan begäran ska vara
preciserad med vilka uppgifter som avses i vilka dokument samt vilken skada som anbudsgivaren skulle
kunna lida om uppgifterna lämnas ut. Eventuell sekretessbegäran med hänvisning till lagrum samt
motivering ska anges i nedanstående fält.

Anbudsgivare som begär sekretess över vissa dokument och/eller delar av dokument bör bifoga dessa i
maskad version. Dokumenten ska vara tydligt märkta. Endast i undantagsfall kan hela bilagor eller
beskrivningar beläggas med sekretess. Kommunen kan komma att begära att anbudsgivaren inkommer
med maskade dokument med kort varsel.
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En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en uppgift begärs ut. Kommunen kan
inte garantera att en begäran om sekretess inte medför att handlingen kan komma att lämnas ut. 

I de fall anbudsgivaren ej begär sekretess kommer kommunen att tolka detta som att anbudsgivaren
inte anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess.

a. Begärs sekretess - JA eller NEJ?  

Fritext

b. Om anbudsgivaren begär sekretess för några delar av anbudet ska denne motivera
sekretessbegäran utförligt i kommentarsfältet eller bifoga separat sekretessbegäran.

Fritext

c. Maskade bilagor bifogas - JA eller NEJ?  

Fritext

1.21 Avbrytande av upphandling
Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen
påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande exempelvis politiska beslut eller
organisatoriska förändringar.

Kommunen förbehåller sig därutöver rätten att vid anbudsutvärderingen pröva inkomna anbud mot
kostnader förenade med utförande i egen regi eller om lämnat anbudspris överskrider beräknad budget.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta via TendSign.

1.22 Kontaktuppgifter
Nedanstående uppgifter ska fyllas i och bifogas till anbudet. Lämpligen anges följande information i
bilaga:

Anbudsgivare: Fullständigt företagsnamn, organisationsnummer, postadress, telefonnummer,
eventuell webbplats

Kontaktperson för anbudet: Namn, epost,, mobilnummer

Avtalstecknare: Namn, befattning, postadress, epost, mobilnummer

Kontaktperson under avtalstiden: Namn, epost, mobilnummer

Kontaktperson för fakturafrågor: Namn, epost, mobilnummer

Kontaktperson för elektronisk handel: Namn, epost, mobilnummer
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a. Kontaktuppgifter bifogas

Bifogad fil

1.23 Bilagor
Bilaga 1 Ritning simhallen A01B Bottenplan

Bilaga 2 Ritning simhallen A101 Källare 

Bilaga 3 Gränsdragningslista

Bilaga 4 Inventarieförteckning

Bilaga 5 Minimiöppettider

Bilaga 6 Maxtaxor

Bilaga 7 Statistik 2018 - sim- och bowlinghall

Bilaga 8 Skötselanvisning anläggning

Bilaga 9 Utvärderingsmall

Bilaga 10 - Länk till Vägledning konsumentverket

Bilaga 11 Utkast hyresavtal

Bilaga 12 Avstående från besittningsskydd

1.24 Accept av samtliga upphandlingsdokument
Samtliga upphandlingsdokument, inklusive eventuella bilagor, kommer att ligga till grund för avtal mellan
kommunen och vinnande anbudsgivare.

Anbudsgivaren är införstådd med och accepterar samtliga upphandlingsdokument. 

a. Anbudsgivaren accepterar alla krav inklusive samtliga upphandlingsdokument

Ja/Nej. Ja krävs
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2. KVALIFICERINGSKRAV

2.1 Uteslutningsgrunder
11 kap. 1 och 2 § LUK anger uteslutningsgrunder som är förpliktigande medan 11 kap. 4 § LUK
anger grunder som gör det möjligt för kommunen att utesluta en anbudsgivare från deltagande
i upphandlingen. Uteslutningsgrunderna gäller även om företrädare för anbudsgivaren gjort sig skyldig
till överträdelserna.

Om företag vars kapacitet, eller företrädare för företaget, åberopas gjort sig skyldig till förseelse
enligt 11 kap 1 – 3 §§ kommer kommunen att begära att företag, eller företrädare för företag byts ut. För
det fall företag, eller företrädare för företag inte byts ut kommer företag, eller företrädare för företag
att uteslutas från anbudsgivarens anbud vilket kan få konsekvenser för hela anbudet. 

Kommunen kan komma att begära att anbudsgivare och/eller företag vars kapacitet åberopas lämnar
in ett utdrag ur brottsregister eller likvärdig handling som har utfärdats av behörig myndighet
där leverantören är etablerad som visar att det inte finns omständigheter som enligt 11 kap. 1 § utgör
skäl för att utesluta anbudsgivare ur upphandlingen.

2.2 Krav på skatter, socialförsäkringsavgifter samt registrering
Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter
och socialförsäkringsavgifter samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller
motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad. Anbudsgivaren ska
även vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter, samt inneha F-
skattebevis. 

Anbudsgivaren ska därjämte uppfylla lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och
socialförsäkringsavgifter samt registrering. Kravet ska vara uppfyllt per den dag anbudet inlämnas.
Anbudsgivaren ska nedan bifoga dessa uppgifter. Skatt, arbetsgivaravgifter etc ska vara betalt per
anbudsdagen.

Utländsk anbudsgivare ska, efter begäran från kommunen kunna tillhandahålla bevis i engelsk
version som styrker att företaget inte har restförda skulder avseende skatter och
socialförsäkringsavgifter i det egna landet samt bevis i engelsk version som styrker registrering i det
land verksamheten bedrivs enligt landets regler om  aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande
register.

a. Bifoga intyg enligt ovan

Bifogad fil

2.3 Finansiell och ekonomisk ställning
Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att avtalet kan fullgöras under
hela avtalstiden utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem.
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Kommunen inhämtar och bedömer anbudsgivarens kreditvärdighet med hjälp av affärs-
och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Anbudsgivaren ska för att kravet ska anses vara uppfyllt
inneha en riskklass/rating motsvarande minst rating 40 (fyrtio). 

I de fall anbudsgivaren har lägre riskklass/rating eller av annan anledning inte kan erhålla rating t ex
nystartade företag, kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav genom att redovisa sin
ekonomiska ställning på annat sätt och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra
uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, moderbolagsgaranti eller
annan garant, revisorsintyg, eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på
kreditvärdighet är uppfyllt. Dokument som styrker detta ska bifogas anbudet.

Ovanstående krav ska upprätthållas under hela avtalsperioden.

Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer kommunen att begära likvärdiga intyg från
anbudsgivaren.

a. Uppfyller anbudsgivaren kravet på finansiell och ekonomisk ställning

Ja/Nej. Ja krävs

b. Bifoga eventuella bevis

Fritext

2.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet

2.4.1 Referenser  

Anbudsgivaren ska inneha och visa teknisk förmåga och förfoga över nödvändiga personalresurser samt
ha sådan erfarenhet som behövs för att utföra samtliga tjänster som  upphandlingen avser.

För att påvisa erfarenhet som behövs ska anbudsgivaren redovisa en (1) referenskunder till vilka tjänsten
utförts i likhet med det som efterfrågas i upphandlingsdokumenten. Dessa tjänster ska vara utförda
under de senaste tre (3) åren. Om kommunen varit kund under denna period ska denne anges som en
(1) referent.

Kommunen förbehåller sig rätten att bedöma om angivet referensuppdrag är likvärdigt.

Referensen ska anges i nedan kommentarsfält. Referensen anges lämpligen med uppgift om:

Företagsnamn
Beskrivning av uppdraget som tydligt visar att ovanstående krav uppfylls
Start- och slutdatum för uppdraget
Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter. Angiven kontaktperson ska ha egen erfarenhet av
leverans från anbudsgivare.

Uppdraget ska vara utförda på ett tillfredsställande sätt och kommunen ska utifrån referensen kunna
göra en övergripande bedömning om anbudsgivaren klarat av redovisade uppdrag. 
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Nystartade företag som inte kan lämna referens enligt ovan kan på annat sätt visa att kravet är uppfyllt,
till exempel genom att personer i ledande ställning kan visa på efterfrågad erfarenhet
genom referensuppdrag från tidigare anställning eller verksamhet. Uppdraget får inte vara äldre än tre (3)
år (från sista anbudsdag).

a. Referensuppdrag 1 - Åt vem utfördes uppdraget (Företagsnamn):

Fritext

b. Referensuppdrag 1 - Beskrivning av uppdraget:

Fritext

c. Referensuppdrag 1 - Start och slutdatum för uppdraget:

Fritext

d. Referensuppdrag 1 - Kontaktperson (Namn, epost, telefonnummer):

Fritext

2.4.2 Extern kapacitet
En anbudsgivare, som inte själv har kapacitet att lämna anbud, har möjlighet att som extern
kapacitet anlita andra företag för att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk
och yrkesmässig kapacitet (förutom avseenden krav på kvalitets- och miljöledningssystem). Med
andra företag avses fysiska och juridiska personer. Även dotterbolag eller systerbolag inom samma
koncern räknas som andra företag om anbudsgivaren åberopar deras kapacitet.

Anbudsgivaren som avser att använda extern kapacitet ska förfoga över dessa resurser under hela
avtalstiden i den omfattning som krävs för att uppfylla de krav som upphandlingen
omfattar. Kommunen kommer vid behov kontrollera och begära in kapacitetsåtagande. 

Anbudsgivare som åberopar extern kapacitet ska ange i vilken funktion den externa
kapaciteten åberopas. Vid åberopande av extern kapacitet ska detta företag uppfylla samtliga
kvalificeringskrav enligt LUK 11 kap 1-4 §§.

Om extern kapacitet används för att uppfylla krav på ekonomisk och finansiell ställning ska den externa
kapaciteten svara solidariskt för fullgörande av avtalet. 

Om anbudsgivaren avser använda fakturerings-/factoringbolag vid fakturering enligt detta avtal ska
det anges i anbudet. Byte av faktureringsbolag får endast ske efter skriftligt godkännande av
kommunen.

a. Åberopas extern kapacitet - Ja eller Nej?   

Fritext
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b. Då andra företags kapacitet åberopas ska dessa redovisas här med:

* Bolagets namn

* Organisationsnummer 

* Redogör för vilken kapacitet de åberopas

Fritext

c. Avser anbudsgivaren att använda factoringbolag - JA eller Nej?  Om JA - ange
vilket.

Fritext

2.4.3 Underleverantör
Anbudsgivaren har möjlighet att ta in underleverantör som kommunen godkänt för att utföra hela eller
delar av uppdraget.

Anbudsgivare som vill använda sig av underleverantörer ska nedan ange vilka delar av uppdraget som
kommer att utföras av underleverantör. För dessa behövs inget kapacitetsåtagande men
underleverantörerna ska anges.

Eventuella underleverantörer ska uppfylla samma krav som anbudsgivare vad avser 11 kap LUK.

a. Åberopas underleverantörer - JA eller NEJ?           

Fritext

b. Redovisa planerade underleverantörer nedan med:

* Bolagets namn

* Organisationsnummer

* Redogörelse för vilka delar av uppdraget de ska utföra

Fritext

2.5 Kvalitetssäkring
Anbudsgivaren ska bedriva kvalitetsarbete i företaget inom ramen av ett kvalitetsledningssystem. 

Anbudsgivare ska ha rutiner för kvalitetssäkring som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant
sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls.                   
Beskrivning av hur detta krav tillgodoses ska lämnas i anbudet nedan.

Drift av sim- och bowlinghall 19/3

Sida 12/36



a. Beskriv rutiner för kvalitetssäkring:

Fritext

2.6 Miljöledning
Anbudsgivaren ska bedriva aktivt miljöarbete i företaget samt ha uppsatta miljömål. Anbudsgivare ska
ha rutiner för miljöledning som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att målen uppnås och
upprätthålls.
Beskrivning av hur detta krav tillgodoses ska lämnas i anbudet nedan.

a. Beskriv rutiner för miljöledning:

Fritext
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3. KRAV PÅ TJÄNSTEN

3.1 Uppdraget
Leverantören ska självständigt och på eget ansvar bedriva verksamhet i anläggningen i form av sim-och
badmöjligheter och bowling.

Verksamheten ska erbjuda allmänheten, skolor och föreningsliv goda förutsättningar att utöva idrott och
motion. Invånare och besökare ska ges optimala förutsättningar att utöva friskvård och befrämja sin
hälsa. Trivsel och trygghet ska upprätthållas.

Om leverantören bedriver ytterligare verksamhet i lokalen ska den vara friskvårdsrelaterad, exempelvis i
form av gym- och gruppträning. Leverantören har möjlighet att utöver säsongsöppethållandet anordna
alternativa aktiviteter och arrangemang. Leverantören ska verka för att locka nya besökarkategorier att
använda anläggningen och ta del av dess aktiviteter. Leverantören ska därvid också sträva efter att både
nya och befintliga besökargrupper upplever det som tillfredsställande att besöka anläggningen.
Leverantören ska arbeta för att utveckla verksamhet och aktiviteter i takt med att omgivningen
förändras.

Leverantören har möjlighet att, inom ramen för uppdraget, förändra utbudet av verksamheten för att
skapa en egen profilering av anläggningen. Större förändringar ska göras i samråd med kommunen.

Kommunen kommer att lägga stor vikt vid att såväl allmänheten som föreningar och skolor erbjuds en
professionellt utformad miljö och ett professionellt bemötande. Leverantören ska, utöver minimitid,
kunna anpassa öppettiderna till kundernas behov.

Det ska finnas en webbsida som underhålls med aktuell information om t ex öppettider och aktiviteter.

Lokalvård:

Anläggningarna ska ge ett välvårdat intryck. Lokalvård ska utföras så att skada på fastighet inte
uppkommer.

Ändamålsenlig städning är en förutsättning för god vatten- och luftkvalitet och ska utföras på sådant
sätt att den bidrar till ett långvarigt bevarande av anläggningen. Städning ska genomföras i sådan
omfattning att anläggningen är hygieniskt ren och vid alla tillfällen ger ett rent, vårdat och trivsamt
intryck. Detta innebär att städning inom vissa delar av anläggningen kan behöva utföras flera gånger per
dag.

Leverantören ska ha en skriftlig rutin för städning av anläggningen. På kommunens anmodan ska
leverantören kunna presentera rutinen, kunna visa att den efterföljs och att den ger avsett resultat. I
städrutinen ska framgå med vilken frekvens och på vilket sätt leverantören städar anläggningarna.

Leverantör ska svara för och bekosta avflyttningsstädning som ska vara slutförd senast vid avtalets
upphörande och därefter godkännas av kommunen.

Simhall:

Uppdraget ska utföras så att:
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Simhallen ska vara lättillgängligt, ha bra öppettider, ge bra service, och vara välskött samt utnyttjas
maximalt.

Det ska vara:
Rent vatten med jämn temperatur. Vattentemperatur i stora bassängen vara minst 28 grader och i
barnpoolen minst 32 grader. Bastur ska vara varma och torra. Lufttemperaturen behaglig i hallen.

Allmänhet, skola och föreningar ska ha tillgång till simhall och anslutande utrymmen.

Skötsel av renhållningsanläggning och provtagning av vatten i simbassängen ingår, se bilaga 11
skötselanvisning simbassängsanläggning.

Bowling:

Kägelresnings maskin (bowlingmaskin), klotreturer, scoringssystem samt banbehandlingsmaskin och
fast inredning ska vårdas väl av leverantören. Vid återlämnandet ska egendomen vara väl rengjord  och
med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. Besiktning och service ska beställas 1 ggr/år och
Kägelresnings maskinen ska innan besiktning vara rengjort så att besiktning underlättas.

Om bowlingutrustningen går sönder och det beror på handhavande från entreprenören att maskinen har
gått sönder eller att denne inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtal så ska entreprenören stå för
kostnader för att återställa maskinerna till det skick som de var vid senaste besiktningen med hänsyn
till normal förslitning.

I avtalet ingår att leverantören av tjänst ska:
Vara ansvarig för egendomens drift och skötsel, d.v.s. utrustning enligt ovan enligt AMV:s
(Arbetsmiljöverket) drifts-och skötselföreskrifter och Kägelresningsmaskinens servicemanual samt
utföra enkelt underhåll t ex spänna remmar och väl vårda egendomen.

Skötsel banor

Efter avslutad oljning ska banan kontrolleras så att oljningen är i tillfredsställande skick för användare.
Manuell torkning vid kägelplats kan behöva ske efter avslutad oljning och efter avslutad oljning kan även
ansats och vid oljefläckar behöva torkas med ren duk vid varje fläck. Banan ska oljas inför varje träning
samt match. Vid dubbelmatcher ska banorna oljas med en oljning på morgonen och en oljning mellan
matcherna. Banorna ska vara i sådant skick att de är spelbara och kunna användas även för
spontanspel för allmänheten.

3.2 Myndigheter och tillstånd
Leverantören ska ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande.

Leverantören ombesörjer myndighetskontakter, och bekostar samtliga anmälningar till myndigheter,
som erfordras för entreprenadens genomförande.

3.3 Projektbeskrivning
Anbudsgivaren ska bedriva verksamheten på ett professionellt sätt med hänsyn tagen till olika gruppers
behov och önskemål och ett effektivt utnyttjande av anläggningen. Personal ska finnas tillgänglig för att
garantera kundernas säkerhet och anläggningens funktionalitet. 
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Projektbeskrivning ska lämnas nedan för simhall samt bowlinghall.

I projektbeskrivningen ska det ingå:

- beskrivning av verksamhet
- öppettider
- planerad bemanning

Öppettider för allmänheten utöver minimiöppettider kommer att utvärderas, se punkt 4.2.

a. Projektbeskrivning, simhall

Fritext

b. Projektbeskrivning, bowlinghall

Fritext

3.4 Motions- och rehabhallen
Planerar anbudslämnare att bedriva verksamhet i motions- och rehabhallen ska detta beskrivas i en
projektbeskrivning nedan. 

I projektbeskrivningen ska det ingå:

- beskrivning av verksamhet
- öppettider
- planerad bemanning

Har anbudslämnaren inga planer på att bedriva verksamhet, svara då nej i nedanstående fritextsvar.

Denna del ingår ej i utvärdering.

a. Motions- och rehabhallen, beskrivning av verksamhet, öppettider och planerad
bemanning.

Fritext

3.5 Tillgänglighet
Anläggningen ska hållas tillgänglig och bemannad för skola, föreningar och/eller allmänhet under minst
49 veckor per år.

När skolorna är stängda t.ex. vid lov ska allmänheten ha tillgång till anläggningen. Öppettiderna ska
utöver angivna öppettider i anbudet minst motsvara skolbadens tider.

Angivna öppettider i anbudet ska gälla under hela avtalsperioden. Vid önskemål om förändringar av
öppettider ska kommunen kontaktas skriftligen senast 3 månader innan förändringen önskas träda
ikrafft. Förändringen av öppettider kräver kommunens godkännande.
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3.6 Skol- och förskoleverksamhet
Skolbad ska kunna erbjudas under perioden då verksamhet bedrivs 15 veckor under höstterminen och
16 veckor under vårterminen. Det kan röra sig om skolsim, simkunnighetstest, skolidrott samt
aktiviteter under skollov. Samtliga skolbadsaktiviteter beställs direkt från respektive skola. Bokning via
telefon, e-post och webbsida ska vara möjlig.

Skolan ska ges tillträde dagligen 08.00 - 16.00.

En övergripande planering och bokning av skolbaden ska ske vid höst- respektive vårterminens start.
Detta ska ske i samråd med kommunen.

Frivillig simskola för 6- och 7 åringar ska erbjudas under sommarlovet utan avgift.

3.7 Simundervisning
Simundervisning ska erbjudas för elever i åk 5-6, åk 7-9 samt gymnasieelever som riskerar att inte
uppfylla de krav som anges för respektive årskurs i Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa.

Leverantör ska erbjuda utbildade simlärare för simundervisning till de tider som bokats av respektive
skola. Skolan bör boka simlärare samtidigt som bassängtid bokas. Skolan har även möjlighet att
genomföra simundervisning i egen regi eller genom egen försorg anlita simlärare från simförening eller
annan extern part.

3.8 Bokning
Samtliga skolbadsaktiviteter beställs direkt av respektive skola. Leverantören ska tillhandahålla
tillgänglig bokningsfunktion. Bokning via telefon och e-post ska vara möjlig. Leverantören bör även
tillhandahålla bokning via webbsida.

Samtliga bokningar ska bekräftas skriftligen via e-post eller webbsida till beställaren. Beställningar från
skolor tillåts normalt inte tidigare än 10 veckor innan aktivitet och inte senare än 2 veckor innan aktivitet
ska genomföras.

Leverantören disponerar de bassängtider som avsatts för skolbad om bokning inte skett två (2) veckor
innan aktuell tid. Leverantören har då möjlighet att upplåta bassängutrymme för annan verksamhet.

3.9 Simlärare
Leverantören ska erbjuda utbildade simlärare för simundervisning i anslutning till de tider som bokats av
respektive skola. Skolan bör boka simlärare samtidigt som bassängtid bokas. Skolan har även
möjlighet att genomföra simundervisning i egen regi eller genom egen försorg anlita simlärare från
annan extern part.

3.10 Personal
Anläggningarna ska vara bemannade med den personalkompetens och personalomfattning som
verksamheten kräver.

Personal i simhallen ska ha livräddarutbildning.
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Det är viktigt att personalen är tillgänglig för synpunkter och önskemål från besökarna samt bredvilligt
tillgodoser alla rimliga synpunkter och önskemål.

Varje besökare ska känna sig välkommen och ges god service.

Personalen ska vara positiv och serviceinriktad.

3.11 Utbildning
Leverantören svarar för att personalen har adekvat utbildning.
Leverantören svarar även för att personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning.
De teoretiska kompetenskraven hos personal med översikt över badverksamheten ska minst vara SLS
utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn HLR, och
dokumenterad kunskap i vattenlivräddning.

Berörd personal ska genomföra övningar för livräddande förstahjälpeninsatser minst 2 ggr/år eller i
enlighet med den riskanalys som genomförts på anläggningen. Övningarna ska anpassas efter
anläggningens utformning.

Minimiålder för personal inom badverksamheten ska vara 18 år.

Regelbundet bör dessutom även övrig personal genomgå säkerhetsutbildning och beredskapsövningar. I
övningen bör ingå hur man larmar, räddar, använder räddningsutrustning samt återupplivar.
Säkerhetsutbildningen bör även innefatta utbildning om och instruktioner för förstahjälpeninsatser.

3.12 Registerkontroll
Leverantören ska se till att registerkontroll genomförs för den personal som anställs inom
verksamheten. Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll ska den som erbjuds en anställning i staten,
en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur registret.

Leverantören och eventuell underleverantör ska ansvara för och garantera att det inte finns någon
personal som dömts för brott mot underåriga eller sexualbrott. Kommunen äger rätt att ta del av
dokumentation av utdragen.

3.13 Föreningsliv
Idag finns två aktiva föreningar i anläggningen. Leverantören ska ge befintliga och nya föreningar
möjlighet att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet.

Sim- och bowlingsklubbens tider finns specificerade i bilaga 5 Minimiöppettider.

Simförening ska ha tillgång till en klubblokal enligt överenskommelse. Idag är ca 15 kvadratmeter
dedikerad till simförening och ingår inte i entreprenaden.

Simträning kan bedrivas i halva bassängen, d.v.s. två banor, samtidigt som allmänhetens bad.

Skötselavtal exempelvis hantering av dörrar, lås, användande av bastu, villkor vid tävlingar mm ska
leverantören teckna särskilt avtal om med simförening. Simförening har möjlighet att bedriva viss
simundervisning inom sin verksamhet.
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Örkelljunga Pensionärers bowlingklubb bedriver seriespel, när det bedrivs klubbspel ska det finnas
teknisk kunnig personal på plats. Särskilt hyresavtal mellan bowlingföreningen och leverantören
tecknas.

3.14 Café
I anläggningen finns en liten cafédel. Leverantören äger rätt att driva verksamheten själv eller genom
underleverantör. I det fall en underleverantör används får leverantörens avtal med denne inte vara längre
än avtalet om driften av simhallen. Överenskommelse om avstående från besittningsskydd ska vid
behov tecknas mellan leverantören och underleverantören.

Utbudet i serveringen ska vara anpassad till anläggningens friskvårdsverksamhet.

3.15 Taxor och avgifter
Taxa för föreningars ungdomsverksamhet fastställs av kommunfullmäktige genom beslut om taxor och
avgifter i samband med budgetbeslut. Övriga taxor äger leverantören rätt att reglera.

Leverantören äger rätt att tillgodogöra sig samtliga intäkter från verksamheten i simhallen, bowlinghallen
och motions- och rehabhallen.

Kommunen svarar idag för kostnader för ordinarie träningstid 5h/vecka och förening. Detta gäller de
föreningar som uppfyller definitionen på barn-och ungdomsförening samt har aktiviteter som faller under
begreppet sammankomst. Kostnader för tider därutöver svarar föreningen för.

Timtaxa för dessa föreningstider som bekostas av kommunen ska lämnas under punkten 4.2.

Prislista för entréavgifter till badanläggning och bowling ska inte överskrida den prissättning som gäller
idag, med möjlighet till indexreglering med KPI varje år.

3.16 Bassängtidsfördelning
Kommunen och leverantören ska gemensamt verka för att bassängytor nyttjas på bästa sätt. Vid
önskemål om eventuella volymförändringar eller schemaförändringar ska överenskommelse härom
träffas mellan kommunen och leverantören.

3.17 Egenkontroll
Leverantören ska utföra egenkontroll av sin verksamhet för att inte anläggningens besökare ska
utsättas för smitta, allergisk reaktion eller annan olägenhet för hälsan. Egenkontrollen är även avsedd
att minimera hotet mot miljön från kemiska produkter inom verksamheten.

Av särskild vikt är uppföljning, kontroll och åtgärd som ska utföras enligt författning eller krav från
myndigheter samt kontroller och åtgärder som syftar till att ombesörja att skada på person eller
egendom inte uppstår.

Leverantören ska ha rutiner för utvärdering och egenkontroll. Dessa rutiner ska skriftligen redovisas för
kommunen senast tre månader efter starten av verksamheten. Kommunen äger rätt att löpande ta del
av leverantörens egenkontroll.
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3.18 Insyn
Leverantören ska ge kommunen insyn i leverantörens ekonomiska ställning samt verksamheten i
anläggningen.
Rapporteringen ska ske tertialsvis med en årlig sammanfattning. Den årliga redovisningen ska lämnas
senast 31 mars.

Rapporteringen ska minst omfatta:
Verksamhetsberättelse med översiktlig beskrivning av verksamheten i anläggningen samt ekonomisk
resultatredovisning.

3.19 Uppfylls ställda krav i punkt 3.1 - 3.18?

a. Uppfylls kraven?

Ja/Nej. Ja krävs
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4. GRUND FÖR TILLDELNING

4.1 Utvärderingsmetod
Avtal kommer att tilldelas den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
utifrån:

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

4.2 Utvärderingsmodell
Utvärderingen kommer ske enligt följande:

För de anbudslämnare som uppfyller alla ska-kraven kommer där göras en utvärdering på det angivna
priset samt på öppettiderna.

Antalet angivna öppet timmar/vecka för allmänheten, utöver minimitiderna, för simhall och bowlingen
kommer var för sig generera en poäng. Den sammanslagna poängen för simhallen och bowlingen
kommer ligga till grund för en procentsats.

Procentsatsen kommer användas för att göra ett fiktivt avdrag på anbudssumman och då får man fram
utvärderingssumman.

Den anbudsgivaren med lägst utvärderingssumma kommer tilldelas kontraktet.

Utvärderingen är viktad enligt följande:

Bowling 25%
Simhall 75%

Exmpel:

Anbudspris: 2 000 000 kr

Extraöppet simhall
13 timmar = 22500 poäng

Extraöppet bowlinghall
16 timmar = 10 000 poäng

22 500p + 10 000p = 32 500p

32 500p = 14% avdrag

2 000 000kr * 0,86 = 1 720 000 kr

Utvärderingssumman är lika med 1 720 000 kr.

Se bilaga 9 Utvärderingsmall. Den bifogas med för kännedom.
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4.3 Totalpris
Anbudsgivaren ska ange vilken årlig ersättning man begär från kommunen för driften av anläggningen
inklusive simundervisning och elevbad. Ersättning för simundervisning/elevbad ska specificeras.

Priset ska anges i SEK exklusive moms.

Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras. Arbetskostnader,
reseersättning, logi, rese- och traktamentskostnader och övriga direkta kostnader som uppdragets
fullgörande kräver ska ingå.

a. Ange totalpris per år för driften av anläggningen inklusive simundervisning och
elevbad.

Prisfält

b. Specificera ersättning för simundervisning/elevbad per år.

Fritext

4.4 Pris på timtaxa för föreningarnas träningstider.
Kommunen svarar idag för kostnader för ordinarie träningstid 5h/vecka och förening. Detta gäller de
föreningar som uppfyller definitionen på barn-och ungdomsförening samt har aktiviteter som faller under
begreppet sammankomst. Kostnader för tider därutöver svarar föreningen för.

Ange pris nedan.

Denna del ingår ej i utvärderingen.

a. Ange pris per timme för träningstider.

Fritext

4.5 När två eller flera anbud är lika
Om anbudsutvärderingen resulterar i exakt lika utvärderingsresultat för två (2) eller fler anbud kommer
valet av leverantör att, i första hand ske genom att den anbudsgivare som erhållit bästa resultat
avseende utvärderingskriteriet flest extra öppettimmar att tilldelas avtal, i andra hand genom lottning.
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5. AVTALSVILLKOR

5.1 Allmänt om avtal

5.1.1 Avtalets omfattning
Drift av bad- och simskola samt bowlingverksamhet för allmänhet och skola samt föreningar. Uppdraget
omfattar ansvar för verksamhet, drift, skötsel, städning, tillsyn samt visst löpande och akut underhåll av
Kommunens sim-och bowlinghall, motionsutrymme med tillhörande ytor.

I uppdraget ingår även serviceuppgifter gentemot föreningar, skolelever och andra som använder eller
besöker Anläggningen, t ex tillgång för skolans undervisning och simskola för allmänheten.

5.1.2 Avtalstid
Beräknad avtalsperiod är 2020-07-01- 2025-06-30 med rätt för beställaren till förlängning i upp till två (2)
år, d.v.s. längst till och med 2027-06-30.

Om beställaren inte säger upp avtalet senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång, förlängs
avtalet automatiskt med ett (1) år i taget.

Avtalet upphör att gälla utan krav på särskild uppsägning vid avtalets upphörande.

5.1.3 Volym
Beställaren kan inte garantera en viss volym under avtalstiden utan anbudsgivaren ska leverera
det verkliga behovet. Under avtalstiden kan upphandlingsvolymen komma att förändras.

5.1.4 Avtalshandlingar
Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i dessa förekommer motstridiga uppgifter
eller föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i följande
inbördes ordning:

1. Kompletteringar till detta avtal
2. Detta avtal med bilagor
3. Upphandlingsdokumentet med eventuella förtydliganden och kompletteringar
4. Anbud
5. Hyresavtal

5.1.5 Avtalets parter
Detta avtal har upprättats mellan  XXXX och NNN (leverantören), tillsammans benämnda Parterna.

5.1.6 Tillsyn och inspektion av friskvårdsanläggningen
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Kommunen ska beredas tillträde till samtliga utrymmen i anläggningen för tillsyn och inspektion.

5.1.7 Hyresavtal
Hyresavtal avseende anläggningarna ska tecknas. Avtalen gäller parallellt och är ömsesidigt beroende
av varandra. I det fall hyresavtalet avslutas i förtid, av en eller annan orsak, ska också detta driftavtal
från samma datum upphöra att gälla.

På motsvarande sätt ska hyresavtalet upphöra att gälla om driftavtalet avslutas i förtid.

Ansökan ska göras hos Hyresnämnden om godkännande av överenskommelse om avstående från
besittningsskydd. Koncessionsavtalet och hyresavtalet träder endast i kraft under förutsättning att
hyresnämnden godkänner avståendeöverenskommelsen.

5.1.8 Lokalernas användning
Leverantören får inte utan kommunens tillåtelse använda lokalerna inom friskvårdsanläggningen för
annat än avsett uppdrag. Om entreprenören önskar genomföra ändringar i lokaler ska detta först
godkännas av upphandlande enhet hos kommunen.

5.1.9 Indirekt besittningsskydd
För att avtal ska vara giltigt krävs att leverantören och upphandlande enhet hos kommunen upprättat en
separat handling om överenskommelse om leverantörens avstående från indirekt besittningsskydd
enligt jordabalken 57 §. Detta innebär att bruksrätten till lokalerna skall vara knuten till uppdraget enligt
avtalet. Se bilaga 12 Avstående från besittningsskydd.

5.1.10 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av
behörig företrädare för båda parter.

5.1.11 Överlåtelse
Leverantören har inte rätt att överlåta uppdrag eller rätten till betalning för uppdraget. Avtalet får inte
överlåtas helt eller delvis till tredje part utan kommunens skriftliga medgivande. 

Om leverantören blir uppköpt eller verksamheten på annat sätt övergår till annan äger kommunen
rätt att säga upp avtalet.

Begäran om avtalsöverlåtelse ska vara kommunens kontaktperson för avtalet tillhanda senast tre (3)
månader före det att överlåtelsen planeras att genomföras.

5.1.12 Underleverantör
Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Leverantören har inte rätt
att anlita underleverantör utan kommunens skriftliga godkännande. I anbudet redovisade
underleverantörer är att betrakta som godkända, såvida kommunen inte angett annat.
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Även anlitande av dotterbolag eller moderbolag som utförare av uppdrag kräver kommunens
godkännande. Likaså kräver anlitande av underleverantör för mottagande av betalning kommunens
godkännande.

Leverantören ansvarar för att underleverantör fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, till
exempel avseende momsregistrering, inbetalning av avgifter och skatter, under avtalstiden. 

Om underleverantör brister i fullgörandet av sina skyldigheter enligt lag och avtal kan bristen komma
att ses som ett väsentligt åsidosättande av leverantörens skyldigheter enligt avtalet.

5.1.13 Lagar, förordningar m.m.
Leverantören ska följa tillämpliga lagar, förordningar, standarder, allmänna råd och normer samt
föreskrifter som utfärdats av statliga- och kommunala myndigheter och verk jämte branschpraxis, som
under detta avtals giltighetstid är eller blir tillämpliga på leverantörens utförande av uppdraget.

5.1.14 Tillstånd, licenser m.m.
Leverantören ska inneha alla för uppdraget nödvändiga tillstånd, licenser m.m.

5.1.15 Marknadsföring
Leverantören får inte uppge kommunen som referens i marknadsföring utan kommunens
samtycke enligt Lag (1978:800) om namn och bild i reklam.

5.1.16 Viljeriktning
Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Parterna är medvetna om att avtalet inte kan
reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av en ständig
utveckling och förändrade förhållanden. Parterna strävar efter att anpassa sig till de nya förhållanden
som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och
behov. 

5.1.17 Ekonomi

5.1.17.1 Hyra
Leverantören ska betala kommunen en hyra på 1,3 miljoner per år.

I hyran ingår el, emballage och sophämtning samt snöröjning och sandning.

5.1.17.2 Intäkter
Verksamheten bekostas med intäkter från försäljning av inträdesbiljetter (kort) till allmänhet och
ersättning från föreningar. Samt ersättning från kommunen inklusive ersättning för sim-
undervisning/elevbad.

Entreprenören äger rätt att tillgodgöra sig samtliga intäkter från verksamheten i simhallen, bowlinghallen
och motions- och rehabhallen. 
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5.1.17.3 Utrustning och driftskostnader
Leverantören svarar för alla verksamhetsrelaterade kostnader, administrativa kostnader, tele kostnader,
städning och förbrukningsmaterial för den dagliga driften av lokalerna inkl. all utrustning för den direkta
verksamheten. Entreprenören svarar även för utrustning och inventarier i motions- och rehabhallen.

Åtgärdande av skada som vållats av leverantören eller dennes gäster bekostas av leverantören.

5.1.17.4 Kommunens åtagande
Simhallen
Kommunen:

- tecknar försäkring för byggnaden och av kommunen ägda inventarier
- svarar för fastighetsdriftskostnader såsom fastighetsunderhåll, reningskemikalier till simhallen,
sophämtning, gräsklippning och snöröjning på parkeringsplats     
- svarar för akut, löpande och planerat underhåll ut- och invändigt av tomt, byggnader och fasta
installationer
- åtgärdande av skada som vållats av entreprenören eller dennes gäster bekostas dock av
entreprenören

Bowlinghallen
Kommunen:

- tecknar försäkring för byggnaden och av kommunen ägda inventarier
- svarar för fastighetsdriftskostnader såsom fastighetsunderhåll, sophämtning, gräs klippning och
snöröjning
- svarar för akut, löpande och planerat underhåll ut- och invändigt av tomt, byggnader och fasta
installationer
- åtgärdande av skada som vållats av entreprenören eller dennes gäster bekostas dock av
entreprenören 
- svarar för inköp och komplettering av käglor och klot.
- svarar för kostnad av serviceavtal gällande kägelmaskin

Motions- och rehabhallen
Kommunen:

- svarar för fastighetsdriftskostnader såsom fastighetsunderhåll, sophämtning, gräs klippning och
snöröjning på parkeringsplats.
- svarar för akut, löpande och planerat ut- och invändigt underhåll av tomt, byggnad och fasta
installationer
- åtgärdande av skada som vållats av entreprenören eller dennes gäster bekostas dock av
entreprenören

5.2 Genomförande

5.2.1 Genomförande
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Leverantören svarar för genomförande av uppdraget i enlighet med upphandlingsdokumenten, svar
i inlämnat anbud samt detta avtal.

Leverantören ska utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal
och eventuellt dess bilagor samt med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställaren har
anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen. Parterna ska hålla varandra
underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget.

5.2.2 Samarbete
Leverantören ska genomföra uppdrag självständigt utifrån givna förutsättningar men i nära
samarbete med beställaren. När överenskommelse om genomförande av uppdraget träffats kommer
uppdraget att inledas med ett uppstartsmöte för en genomgång av uppdragsförutsättningarna.

Leverantören ska vid behov kunna samarbeta med andra av beställaren anlitade
leverantörer. Leverantören ska, i förekommande fall, vid uppdragets genomförande samarbeta med
andra som beställaren anlitat, även sidokonsulter.

Vid uttalade samarbetsproblem, eller om kommunen bedömer att personal hos leverantören inte har rätt
eller tillräcklig kompetens, äger kommunen rätt att begära att personen ska bytas ut omgående. Utbyte
ska då ske inom fem (5) arbetsdagar. Utbytet ska ske utan extra kostnad för beställaren och utan att
skapa onödig tidsspillan.

Leverantören ansvarar för att underleverantör fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal.
Om underleverantör brister i fullgörandet av sina skyldigheter enligt lag och avtal kan bristen komma att
ses som ett väsentligt åsidosättande av leverantörens skyldigheter enligt avtalet.

5.2.3 Övertagande av personal
Anläggningarna drivs idag av extern leverantör. Beroende på hur eventuella avträdande och tillträdande
leverantörer hanterar övergången av personal sinsemellan kan verksamhetsövergång inträda enligt § 6 b
lagen om anställningsskydd (LAS) varvid de anställningar som berörs av en verksamhetsövergång
övergår till den nya arbetsgivaren. Leverantören ska nogsamt följa de lagar och regler som reglerar
personalfrågor i samband med verksamhetsövertagande.

5.2.4 Utbyte av personal
Leverantören ska använda den personal som angivits i anbudet och äger inte rätt att utan
beställarens skriftliga godkännande byta ut personal inom uppdragets genomförande. På beställarens
begäran ska leverantören utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som kommunen anser saknar
erforderlig kompetens, anses vara jävig eller med vilken kommunen anser sig ha samarbetssvårigheter. 

För det fall att leverantören inte kan tillhandahålla samma personal genom hela uppdraget så
ska utbyte ske till personal med motsvarande kunskaper och erfarenheter som den som anges i
anbudet. Beställaren avgör i sista hand om av leverantören föreslagen personal har motsvarande
kunskap och erfarenhet som den personal som angivits i anbudet.

5.2.5 Anställda hos leverantören
Leverantören ansvarar för att gällande lagar, standarder, allmänna råd, branschpraxis samt andra

Drift av sim- och bowlinghall 19/3

Sida 27/36



bestämmelser upprätthålls vid utförande av uppdraget. Endast branschkunnig personal ska anlitas för
uppdraget. Uppdraget ska utföras fackmannamässigt med den skicklighet och omsorg som kommunen
kan förvänta sig.

I de fall särskild behörighet erfordras för utförande av arbete har leverantören ansvar för att giltigt
behörighetsbevis finns och kan uppvisas om kommunen så begär, t ex certifiering eller dokumentation
om utdrag från belastningsregister.

5.2.6 Rekrytering
Parterna förbinder sig att inte aktivt rekrytera varandras personal i pågående projekt. Detta förbud gäller
inte om personal på eget initiativ söker en av part utannonserad befattning.

5.2.7 Identifikation av personal
Leverantörens personal ska på ett tydligt sätt verifiera vilket företag den kommer ifrån. Detta kan ske
genom uppvisande av namnskylt och/eller tjänsteintyg/legitimation. Leverantörens personal ska
dessutom använda kläder med firmanamn om sådana finns. 

Leverantören är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över den personal som
vistas på arbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två (2) år och hållas tillgänglig
för eventuell granskning av Skatteverket.

5.2.8 Säkerhetsklassning av personal
Om kommunen kräver att personal som arbetar med uppdraget är säkerhetsklassad  enligt
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska leverantören skyndsamt se till att detta sker.

5.2.9 Sekretess
Parterna förbinder sig att iakttaga sekretess i enlighet med gällande lagstiftning rörande alla
uppgifter om varandras verksamhet, som på grund av detta avtal erhålls kännedom om. Leverantören
och dennes arbetstagare såväl som eventuella underleverantörers arbetstagare omfattas vid utförandet
av detta uppdrag av den sekretess och tystnadsplikt som framgår av Offentlighets- och sekretesslagen
(OSL 2009:400) och de får således inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som de fått
kännedom om. Leverantören samt eventuella underleverantörer ska utbilda och skriftligen erinra sin
personal om denna tystnadsplikt. Ansvar för detta ligger på Leverantören.

Sekretessen gäller även efter det att uppdraget i fråga upphört.

5.2.10 Immateriella rättigheter
Beställaren erhåller genom detta avtal äganderätten till allt material och immateriella rättigheter som
framkommer vid uppdragets utförande. Leverantören och underleverantörer har således inte rätt att
använda material, framtaget för beställaren, för egen eller annan kunds räkning.

Vid avslutat uppdrag ska samtliga originaldokument samt utredningsmaterial som leverantören använt
sig av för uppdragets fullgörande överlämnas till kommunen såvida inte annat skriftligen avtalats.
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5.2.11 Intrång i annans rätt
Kommunen äger rätt att häva detta avtal om leverantören inte avhjälper immaterialrättsligt fel
inom skälig tid från den tidpunkt då leverantören erhållit meddelande från kommunen om påstått intrång
från tredje man. Utöver ersättning för belopp som kommunen tvingats utge till tredje man äger
kommunen rätt till ersättning för all annan förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel.

5.2.12 Språk
Svenska språket är avtals- och kommunikationsspråk. Alla handlingar som upprättas ska vara
avfattade på svenska. All kommunikation i uppdraget, muntlig som skriftlig, ska ske på svenska.

5.3 Tidsfrister

5.3.1 Överenskommen budget
Leverantören är vid vite skyldig att utan dröjsmål och aldrig senare än en vecka (sju dagar) från
den tidpunkt då leverantören inser eller bort inse att överenskommen budget för uppdraget riskerar
att överskridas, skriftligen till beställaren meddela härom. Sådant meddelande ska redogöra
varför överenskommen budget ej kan hållas och innehålla förslag till åtgärder för att återföra uppdraget
inom budgetramarna.

5.3.2 Statistik
Leverantören ska kvartalsvis kostnadsfritt upprätta statistik över levererade varor/tjänster. Statistiken
ska anges per vara/tjänst och varans/tjänstens värde i följande nivåer; per kund/beställare (inklusive
leveransadress), och för Beställaren totalt.

Statistiken ska levereras elektroniskt till avtalsansvarig på Örkelljungas kommun, i Excelformat. Utöver
ovanstående ska Beställaren, i uppföljningssyfte, när som under avtalstiden kunna begära statistik
enligt ovanstående uppdelning.

5.3.3 Uppföljningsmöten
I uppdraget ingår att, vid behov, genomföra uppföljningsmöten med beställaren där ingånget avtal och
samarbete följs upp. Båda parter har rätt att sammankalla till möte. Varje möte ska dokumenteras
skriftligen av Beställaren.

Leverantörens medverkan vid uppföljningsmöte ska ske kostnadsfritt för beställaren. Om beställaren
anser att det är lämpligt ska distansmöte genomföras.

Vägran från leverantörens sida att inställa sig vid kallelse till möte medför rätt för kommunen till vite om
5 000 SEK för varje enskild överträdelse och person.

5.3.4 Uppfyllande av ställda krav
Leverantören är skyldig att på anmodan från beställaren redovisa att kraven i avtalet eller i de
upphandlingsdokument och anbud som föregick detta kontrakt uppfylls av leverantören och eventuella
underleverantörer. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som beställaren begär om detta
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inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud
kontrollera/utföra revision på plats att kraven uppfylls.

Vardera part står för sina egna kostnader i samband med denna revision.

5.4 Ersättning och fakturering

5.4.1 Pris
Pris enligt anbud.

5.4.2 Ersättning

5.4.3 Prisjustering
Fast pris gäller ett (1) år från avtalets början. Priserna får därefter justeras en gång per år med
den årliga förändringen av KPI (konsumentprisindex) (SCB). Basmånad är första avtalsmånad minus tre
(3) månader. Understiger indexförändringen två (2) procent äger leverantören ej rätt till prishöjningar.

Skriftlig begäran om omförhandling kan tidigast påkallas tre månader och senast två månader
före gällande priser får justeras. Samtliga kostnader för uppdraget ska vara inräknade. Möjligheter till
omförhandling ska finnas om förutsättningarna ändras i väsentligt avseende. I det fall
då överenskommelse om justerade priser inte kan träffas av parterna, gäller senast avtalade priser till
dess ny överenskommelse träffats. Under eventuell uppsägningstid gäller den senast
träffade överenskommelsen.

Leverantören ska tillhandahålla ny aktuell prislista till beställaren omgående efter godkänd prisjustering.

Om överenskommelse om prisjustering inte träffas, äger kommunen rätt att säga upp avtalet till
upphörande 6 månader efter begärd prisjustering. Fram till denna tidpunkt gäller oförändrat pris.

Detta avtal omfattar inte rätt till valutajustering.

5.4.4 Prisjustering gällande hyra
Fast pris gäller ett (1) år från avtalets början. Hyran får därefter justeras en gång per år med den årliga
förändringen av KPI (konsumentprisindex) (SCB). Basmånad är första avtalsmånad minus tre (3)
månader. 

För detaljer se punkt 5.4.3

5.4.5 Mervärdesskatt
Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

5.4.6 Fakturering Örkelljungas kommun
Fakturering Örkelljunga 
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Fakturering ska ske löpande i efterskott med specifikation per objekt/tjänst. Brytpunkt är den sista i
varje månad. Beställaren utbetalar ersättning senast inom 30 dagar efter fakturans mottagande och
godkänd leverans/arbete genomförts. Betalning sker i svenska kronor (SEK).

Faktureringsavgifter eller andra administrationsavgifter får inte förekomma. Dröjsmålsränta debiteras
enligt räntelagen. Om leverans inte har skett enligt överenskommelse har beställaren rätt att innehålla
betalning som motsvarar bristen tills tillfredsställande leverans skett, detta ska inte räknas som
dröjsmål.

Leverantören ska från och med avtalsstart skicka fakturor som e-faktura. Faktura ska skickas
elektroniskt antingen enligt SFTI-standard eller registreras via kommunens leverantörsportal. Uppfylls
inte kravet på e-faktura utgår ett vite på 300 kronor för varje skickad faktura. För mer information se
Viten. 

Obligatoriska fält på fakturan:
• Information om vad fakturan avser (Art, mängd och omfattning av den omsatta varan eller tjänsten.)
• Beställarens åttasiffriga referenskod ska alltid finnas på fakturan i anvisat fält. Siffrorna ska vara i en
följd utan mellanslag, inga specialtecken eller bokstäver får förekomma.
• Alternativt: ska fakturan märkas med ett ordernummer (om beställning sker via kommunens e-
handelssystem Proceedo)
• Fakturabelopp i svenska kronor. 
• Momsbelopp Vilken moms som ska betalas, angivet i % och i kronor.
• Beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspris exklusive moms samt eventuell
prisnedsättning eller rabatt. 
• Organisationsnummer/ momsregistreringsnummer (Både leverantörens och kommunens) 
• Avtalsnummer för avtalet fakturan ska kopplas till
• Fakturadatum
• Förfallodatum (30 dagar)
• Löpnummer/ fakturanummer

Betald faktura innebär inte att beställaren avstått från att påtala/göra gällande felaktig faktura eller fel i
varan/tjänsten. Beställaren äger rätt att granska och kräva kreditering av faktura eller del därav. Detta
gäller även då betalning för faktura har erlagts och felet uppmärksammats i efterhand. Om leverantör
systematisk alternativt vid upprepade tillfällen och gällande belopp som inte är ringa, utställer felaktiga
fakturor äger beställaren rätt att häva avtalet.

Dröjsmålsränta får debiteras 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans, i övrigt gäller
Räntelag (1975:635). Om leverans inte har skett enligt överenskommelse har kommunen rätt att
innehålla betalning som motsvarar bristen tills tillfredsställande leverans skett, detta ska inte räknas
som dröjsmål.

Faktureringsrutinen kan komma att ändras under avtalstiden.

För mer information om E-faktura för leverantörer se:
http://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/budget-och-ekonomi/e-faktura/e-faktura-for-
leverantorer.html

5.4.7 Slutfaktura
Slutavräkning ska ske vid avtalets upphörande. Leverantören ska inom tre (3) månader efter det att
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uppdraget slutförts översända faktura som omfattar återstående fordringar avseende uppdraget. Senare
inkomna fakturor betalas ej.

5.4.8 Faktureringsadress
GLN-kod: 7362120000876

PEPPOL ID: 0007:2120000878

5.5 Följder vid avtalsbrott och begränsning av skada
I de fall avtalsbrott från leverantörens sida föreligger, äger kommunen rätt att på leverantörens
bekostnad vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, under
förutsättning att detta inte är oskäligt.

5.5.1 Ansvar och försäkring
Leverantören ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som denne, eller annan för
vilken leverantören ansvarar, orsakar genom uppsåt, fel eller försummelse.

Om beställaren gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada, ska leverantören hålla
beställaren skadelös. Båda parter är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om
ersättningsanspråk framförs gentemot en part ska den andra parten meddelas om detta.

Leverantören ska på egen bekostnad teckna giltig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp
med hänsyn till uppdragets art och omfattning samt andra erforderliga försäkringar som denne är
skyldig till enligt gällande lagar och förordningar. Leverantörens ansvar för eventuell skada är inte
begränsad till försäkringsbeloppet. Försäkring ska gälla vid avtalets ikraftträdande och under hela
avtals- och ansvarstiden. Om leverantören inte har erforderlig försäkring enligt denna punkt har
kommunen rätt att teckna sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller häva avtalet i dess helhet. 

På begäran av kommunen ska leverantören lämna bestyrkt kopia av gällande försäkringsbrev som
motsvarar ställda krav samt bevis på att försäkringspremier erlagts.

Ansvarsförsäkringen ska ha ett försäkringsbelopp om lägst 10 Mkr per skada och 20 Mkr per år.

5.5.2 Vite
Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta fel och brister i sin verksamhet. Kommunen har rätt till
vite om leverantören inte rättar till fel och brister omedelbart, det vill säga senast två (2) veckor från det
att fel eller brister uppmärksammats. Fel och brister är då leverantören inte uppfyller det denne
garanterar enligt detta avtal.

Vite ska utgå med belopp motsvarande ett halvt (1/2), vid var tid gällande, prisbasbelopp enligt Lagen
(1962:381) om allmän försäkring, per påbörjad vecka som rättelse inte har skett.

Vitesbeloppet kan dock högst uppgå till motsvarande två( 2), vid var tid gällande, prisbasbelopp enligt
Lagen (1962:381) om allmän försäkring. Utöver vite ska leverantören ersätta kommunen för alla
kommunens verifierade merkostnader för fel och brister.
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Vite kommer i första hand att faktureras separat. Kommunen äger därjämte rätt att kräva att vite
erläggs genom avräkning på nästföljande faktura.

Kommunen äger rätt att ta ut en administrationsavgift om 2 000 SEK per tillfälle som vitesklausul
nyttjas.

5.5.3 Vite kringtjänster
Om leverantören inte uppfyller ställda krav på kringtjänster exempelvis statistik och insyn enligt punkten
3.18 inom angiven tid utgår vite med 5000 SEK per påbörjad vecka. Dock ska avgiften i sin helhet inte
överstiga 40 000 SEK.

Då maximalt vite uppnåtts äger beställaren rätt att häva avtalet.

5.5.4 Hävning
Part har rätt att omedelbart häva avtalet om motparten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott eller
inte följer tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser. Part äger vidare rätt att med
omedelbar verkan häva avrop om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som
överenskommits om visst avrop.

Avtalsbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis:

om part vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal och inte
vidtar rättelse inom skälig tid efter skriftlig anmodan
om leverantören inte uppfyller kraven enligt LOU 13 kap 1-3 §§
om maximalt vite är uppnått
om leverantören vid ett flertal tillfällen uppvisat fel och brister oavsett om vite utlösts eller ej
om det föreligger ett immaterialrättsligt intrång i tredje mans rättighet som inte kan undanröjas
på tillfredsställande sätt och som medför väsentlig olägenhet för kommunen
om det framkommer att leverantören har lämnas oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter
har varit av inte oväsentlig betydelse för tilldelningen av avtalet
En förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i leverantörens
företag, eller annars det bestämmande inflytandet över leverantörens företag förändras direkt eller
indirekt, på ett sätt som beställaren inte skäligen kan godta
Leverantören inte längre innehar, för verksamheten, nödvändiga tillstånd.

Har kommunen hävt avtalet ska leverantören redovisa resultatet av allt utfört arbete enligt avtalet i en
slutrapport till kommunen jämte eventuell statistik. Vidare ska leverantören, om kommunen så begär,
till kommunen överlämna kopia av samtliga i anledning av avtalet framtagna handlingar senast när
kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet.

Leverantören äger rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har ett värde som svarar mot
arbetsinsatsen.

Hävning av avtalet ska ske skriftligen. Leverantören ska skriftligen bekräfta att hävningen är mottagen.

5.5.5 Skadestånd
Utöver vite ansvarar leverantören för skada som denne genom bristande fackmannamässighet,

Drift av sim- och bowlinghall 19/3

Sida 33/36



åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet förorsakar kommunen eller tredje man vid
genomförande av uppdraget.

Om kommunen häver avtalet har kommunen även rätt till skadestånd motsvarande kostnader för att
avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada som hävningen orsakar
kommunen.

Har leverantören hävt avtalet på grund av att kommunen i väsentligt hänseende brutit mot avtalet har
leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till det negativa kontraktsintresset.

Krav på skadestånd ska ha meddelats kommunen inom ett (1) år från att avtalet upphört att gälla
annars får leverantören inte längre göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till avtalet.

5.6 Övrigt

5.6.1 Avtalets ikraftträdande
Avtalet förutsätter för sin giltighet att det undertecknats av båda parter och att domstol inte beslutar
att upphandlingen inte får avslutas. Detta avtal reglerar de villkor som gäller generellt för avtalet i sin
helhet. Villkoren i detta avtal ska gälla i oförändrat skick. Ytterligare punkter kan tillkomma.

5.6.2 Passivitet
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst
förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

Skulle part önska avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant
avstående eller påtalande ske skriftligen i varje enskilt fall.

5.6.3 Omförhandling - förändrade förutsättningar
Ängelholms kommun förbehåller sig rätten till ändringar i upphandlingsdokumenten eller förändring av
tecknat avtal, om sådana politiska beslut eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller
förändrar förutsättningarna för avtalet.

Kommunen äger därjämte rätt till omförhandling av avtalet om sådana förhållanden inträffar som
väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för detta avtal såsom allmänt förändrad prisbild på
marknaden, volymförändringar eller liknande händelser. Meddelande om tid för omförhandling ska vara
motparten tillhanda senast fyra (4) veckor före förhandlingen.

5.6.4 Förtida uppsägning
Vid väsentligt förändrade förutsättningar (t ex politiska beslut) för kommunen som påverkar detta avtal
äger kommunen rätt att säga upp avtalet i förtid. Uppsägningstiden är sex (6) månader om inte annat
överenskommits.

5.6.5 Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att
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avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller
prestation enligt avtalet, ska skälig jämkning i avtalet ske.

Om avtalet har varit föremål för en ändring eller ett tillägg som visat sig otillåtet enligt LOU 17 kap. 9–14
§§, fortsätter avtalet att gälla i den lydelse som föregick den otillåtna ändringen eller tillägget.

5.6.6 Tvist
Tvist mellan kommunen och leverantören med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas med
förhandling mellan parterna, därefter avgöras av svensk domstol med Helsingborgs tingsrätt som första
instans, och med tillämpning av svensk rätt. Processen ska i alla delar genomföras på svenska.

5.6.7 Force majeure
Leverantören är inte skyldig att fullgöra sina åtaganden om fullgörandet hindras på grund
av arbetskonflikt, av myndighet utfärdade bestämmelser, krig eller annan händelse av force majeure
karaktär som leverantören inte råder över eller inte kunnat förutse, ska detta utgöra befrielsegrund som
medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och
andra eventuella påföljder. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund om part själv
vidtar, eller av kommunen bedöms vara orsak till sådan konflikt. Parterna är därjämte överens om att
blixtnedslag, översvämning eller eldsvåda i leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure.

Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra
parten därom.

Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten skriftligen underrätta motparten
samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. I de fall där prestationen inte längre är
aktuell ska denna utgå.

Om partens underleverantör förhindras fullgöra sitt uppdrag på grund av omständigheter som
här angetts är part skyldig att om möjligt använda annan underleverantör. I annat fall äger
bestämmelsen tillämpning även på en sådan situation.

Part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, utan ersättningsskyldighet, om
fullgörandet av viss förpliktelse försenas p g a ovan omständighet med mer än tre (3) - sex (6) månader 

5.6.8 Vid avtalets upphörande
Vid avtalets utgång åtar sig leverantören att ställa de uppgifter om verksamheten till förfogande som
Beställaren har behov av.

Vid avtalets upphörande ska leverantören slutföra pågående uppdrag. Under slutförandet gäller detta
avtal i tillämpliga delar.

Leverantören är skyldig att medverka vid ett eventuellt byta av leverantör så att övergången blir så
smidig som möjligt.
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5.6.9 Två exemplar
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.
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