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HJÄLPDOKUMENT TILL MALLEN 
AVTALSFÖRSLAG VID DIREKTUPPHANDLING

 

Avtal gällande Clown till förskolor för Byköpings kommun, dnr 123-2021 
.................................................................................................................. 

Beställare 
Byköpings kommun 
123 45 Byköping 
Org. nr 123456-7890 

Kontaktperson 
Carl Clownfixare 
Befattning: chef kulturskolan 
Tel: 010-10 10 10 
E-mail: carl.lownfixare@bykoping.se
.................................................................................................................. 

Leverantör  
Clownleverantören 
Clowngatan 1, 123 45 Byköping 

Org.nr: 098765-4321 

Kontaktperson 
Lena Clown 
Befattning: VD 
Tel: 010-20 20 20 
E-mail: lena.clown@clownleverantören.se

.................................................................................................................. 

1. Omfattning 1) 

Leverantören ska under en timme (mellan kl 9-14 måndag till fredag) på respektive förskola 
utklädda till clowner underhålla barn och personal. 

Här kan 
man lägga 
in logga på 
aktuell 
kommun/för
bund/bolag. 

Blå kursiv text är exempel på 
texter och gröna textrutor är 
hjälptexter. 
Gul överstrykning är texter som 
ni ska anpassa. 

1) Ange kortfattat omfattningen utifrån texterna från
upphandlingsdokumentet
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Anbudsgivaren får själv planera in när besöket ska göras ihop med ansvarig på förskolan. En 
förteckning över aktuella förskolor kommer att tillhandahållas av beställaren i samband med 
avtalstecknande. 
 

2. Avtalstid 2) 
 
 
 
Avtalstiden är från 2021-10-20 till och med 2021-11-29 

3. Avtalshandlingar 
Handlingarna kompletterar varandra. Om de i något avseende skulle vara motsägelsefulla gäller,  
om inte omständigheter föranleder annat, följande ordning: 
 
1. Skriftliga ändringar och tillägg 
2. Avtal inkl. bilagor. 
3. Upphandlingsdokument datum 3) 2021-08-05 
 
 
 
4. Anbudet datum 4) 2021-08-20 
 
 
 
 

4. Ändringar och tillägg under avtalsperioden 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och skall undertecknas av behöriga 
företrädare. 

5. Pris 5) 

 

 

 
Pris exklusive moms: 25 000 SEK 

6. Elektronisk faktura 6) 

 

 

 
 
För att kunna skicka elektroniska fakturor till Byköpings kommun behöver ni antingen skicka 
fakturor i Peppol- eller Svefakturaformat. 
 

2) Avtalstiden från upphandlingsdokumentet anges kortfattat 
omfattningen utifrån texterna från upphandlingsdokumentet 

3) Ange det datum som upphandlingsdokumentet mailades ut. 

4) Ange det datum när anbudet inkom. 

5) Här anges priset utifrån hur det är angivet i 
anbudsformuläret. 

6) Ange på vilket sätt leverantören ska skicka elektroniska 
fakturor. 
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För att Byköpings kommun ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav: 

 Giltig referens (6siffror) styr fakturan till rätt person hos Byköpings kommun som 
godkänner fakturan. 

 Referensen ska anges på fakturan enligt format 6 siffror på första raden under ”Er 
referens” i fältet ”Invoice/RequisitionistDocumentReference\\ID”. OBS att inget annat än 
de 6 siffrorna får skrivas i fältet. 

 Referensen uppges av beställaren vid beställning. 
 
Peppol ID: 0007:2120002528 
 
Byköpings Kommuns Fakturaväxel/VAN tjänst Swedbank. 
 
Operatöradress: SWEDSESS 
EID:2120002528 
 
För att skicka i SVE-format måste ni vara anslutna till en fakturaväxel/VAN-tjänst som 
samarbetar med Swedbank. Närmare upplysning om denna standard finns på www.sfti.se (Single 
Face to Industry SFTi). 

7. Följesedlar och fakturor 7) 

 
 
 
 
På fakturan anges referenskod 123456 samt referensnamn Carl Clownfixare. 
 
På fakturan ska anges 

· specifikation (datum och skolor besöken är gjorda.) 
· pris 
· att företaget innehar F-skattebevis. 

8. Leverans- och betalningsvillkor 8) 

 
 
 
 
 
Betalningsvillkor sker 30 dagar efter erhållen faktura och godkänt uppdrag. Fakturerings- och 
expeditionsavgift godkänns inte. Dröjsmålsränta accepteras enligt räntelagen. 
 
 
 

9. Försäkring 
Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig 
ansvarsförsäkring som täcker leverantörens ansvar enligt detta avtal. 

7) Ange vilka uppgifter som ska finnas med på fakturan. 
Ange om följesedel ska medfölja vid köp av vara.  

8) Ange här om något särskilt gäller med leverans och 
betalning, ex Uppsättningskostnad betalas när systemet är 
driftsatt och godkänt av beställaren. 

Punkt 10-17 är standardtexter.  
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10. Lagar/Förordningar/Föreskrifter 
Leverantören ansvarar för att all gällande relevant lagstiftning efterlevs. 

11. Varumärke och immateriell rätt 
Leverantören får inte utan skriftligt medgivande från beställaren använda Byköpings kommuns 
namn i reklam- och marknadsföringssammanhang. 

12. Överlåtelse av avtal 
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

13. Omförhandling 
Part får begära omförhandling av villkoren i detta avtal om ändrade förhållanden gör att parternas 
gemensamma vilja väsentligt motverkas. Begäran om omförhandling ska ske så snart det 
åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar 
inte part från skyldigheten att fullgöra sitt åtagande. 

14. Hävning 
Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av 
väsentlig betydelse. Beställaren har till exempel rätt att häva avtalet om 

 leverantören försätts i konkurs eller i annat fall befinns vara på sådant obestånd att 
företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden, 

 leverantören inte uppfyller sina förpliktelser vad gäller skatter och allmänna avgifter eller 

 leverantören inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal och rättelse inte sker utan 
dröjsmål efter skriftlig erinran 

 det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9-14 §§ LOU, 

 leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet befann sig i någon av de 
situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt 
den bestämmelsen, eller 

 Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den 
upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina 
skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

15. Force majeure 
Varje omständighet som part inte kan råda över som eldsvåda, krig, mobilisering, arbetskonflikt 
och andra händelser som kan definieras som force majeure utgör befrielsegrunder om de inträffar 
efter avtalsdagen och avtalets fullgörande därigenom förhindras. Giltig befrielsegrund föreligger 
inte: 

 vid strejk, blockad eller annan form av arbetskonflikt till följd av att part inte fullgjort sina 
skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal eller 
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 vid händelser som kan hänföras till parternas organisation eller verksamhet som 
personalbrist, strömavbrott, transportförsening, fel eller försening av leverans från 
leverantör eller därmed jämförliga förhållanden. 

16. Tvist 
Tvist mellan parterna i anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas i samförstånd. Går inte 
detta ska tvisten lösas av Östersunds tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. 
 
Övrigt 9) 

 

 

 

 

 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
Avtalet är bindande då båda parter undertecknat denna handling. 
 
 
Byköpings kommun 
 

Clownleverantören 
 

  
Byköping 2021-08-23 
 
 
 
Carl Clownfixare 
Chef kulturskolan 

Byköping 2021-08-20 
 
 
 
Lena Clown 
VD 

 

9) Leverantören ska alltid läsa igenom avtalet först och 
eventuellt kommentera. Därefter ska de skriva under två ex, 
åter i retur till beställaren som skriver under båda och 
returnerar ett. 




