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Avtal om utförande av leverantörsinspektioner 
Mellan ............... (beställaren), org. nr. ............... och ............… (leverantören), 
org. nr. ............... har följande avtal träffats angående utförande av leverantörs-
inspektioner. 

Avtalet gäller under förutsättning att Beställaren inte genom lagakraftvunnen dom 
blir ålagd av domstol att vidta rättelse eller göra om upphandlingen. 

1 §  Uppdraget 
Uppdraget består i att genomföra inspektioner i fabriker, jordbruk, stenbrott eller 
andra platser där leverantörer till Beställaren, antingen själva eller genom under-
leverantörer, bedriver sin tillverkning. För närmare beskrivning av uppdraget, se 
anbudsinbjudan, särskilt p. 3. 

2 §  Avtalshandlingar 
Avtalet består av följande handlingar: 

1. Detta dokument 

2. Anbudsinbjudan 

3. Anbud 

Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om 
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i ovan angiven ordning. 

3 §  Avtalsperiod 
 

4 §  Avrop och avropsordning 
Avrop sker genom skriftlig beställning. Avropshandlingen ska innehålla den in-
formation som Leverantören behöver för att kunna utföra uppdraget. Leverantören 
ska snarast dock senast en vecka från det att han mottagit beställningen meddela 
Beställaren om Leverantören kan utföra inspektionsuppdraget. 

Följande avropsordning gäller. 

5 §  Arvode 
Ersättning per inspektion utgår med … svenska kronor exklusive moms för in-
spektion om två dagar och …....... för inspektion om tre dagar. 



    2 (4) 
     

 

Vardera part kan påkalla prisjustering en gång per år, dock tidigast per den .......… 
Framställan om prisjustering sak göras minst senast tre månader innan denna ska 
börja gälla. Ett yrkande om prisjustering ska baseras på (index). Basmånad för 
justeringen utgör .......…  

6 §  Betalningsvillkor 
Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter det att faktura inkommit till Beställa-
ren. Av fakturan ska framgå vilket arbete som utförts och när samt att detta mots-
varar den beställning som gjorts. 

7 §  Underleverantör 
Underleverantör som inte finns angiven i anbudet ska godkännas av beställaren. 

8 §  Upphovsrätt och nyttjanderätt 
Eventuell upphovsrätt till Leverantörens arbetsresultat, till exempel det inspekt-
ionsprotokoll som Leverantören ska lämna till Beställaren, tillkommer Beställaren 
som har rätt att fritt förfoga över Leverantörens arbetsresultat. Beställarens rätt 
innefattar även rätt att göra ändringar i arbetsresultatet och överlåta sin rätt vidare. 

Leverantören ska gentemot eventuell underleverantör göra motsvarande förbehåll. 

9 §  Sekretess 
Leverantören får inte röja hos Beställaren sekretessbelagd uppgift. Leverantören 
är skyldig att se till att egen personal och eventuella underleverantörer inte röjer 
sådana sekretessbelagda uppgifter. 

Leverantören ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade handlingar 
förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig. Detta ansvar gäller såväl egen 
personal som eventuella underleverantörer. 

10 §  Ansvar 
Leverantören svarar för skada som någon av Leverantörens personal, eller annan 
personal/underleverantör som Leverantören svarar för, orsakat Beställaren genom 
vårdslöshet eller försummelse. 

Arbete som inte utförs på ett godtagbart sätt ska om Beställaren så påfordrar snar-
ast rättas av Leverantören utan ersättning. Vid hävning av avtalet på grund av vä-
sentligt avtalsbrott från endera part har andra parten rätt till skadestånd. 

Parts krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller brister i arbetsre-
sultatet ska skriftligen meddelas andra parten utan dröjsmål från det att part fått 
kännedom om de omständigheter som ger upphov till kravet, dock senast inom 
tolv månader efter uppdragets utförande. 
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Leverantören ska under ansvarstiden hålla en ansvarsförsäkring till betryggande 
belopp. Leverantören ska på begäran till Beställaren överlämna försäkringsbrev 
eller annat bevis om att försäkring eller säkerhet finns. 

11 §  Force majeure 
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt 
detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som part ej råder 
över och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört ska 
förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 

Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, 
konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställd händelse. 

För att få befrielse enligt första stycket ska part utan dröjsmål meddela den andra 
parten härom. 

12 §  Hävning 
Beställaren kan häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören i väsentligt 
avseende underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan 
dröjsmål efter Beställarens skriftliga påpekande. Leverantören har härvid rätt till 
ersättning för utfört arbete endast om resultatet av arbetet har däremot svarande 
värde. 

Leverantören kan häva avtalet med omedelbar verkan om Beställaren i väsentligt 
avseende underlåter att uppfylla avtalsvillkoren och om rättelse inte sker utan 
dröjsmål efter Leverantörens skriftliga påpekande. Leverantören har härvid rätt till 
ersättning för utfört arbete, ersättningsgilla kostnader och eventuellt styrkt nöd-
vändig avvecklingskostnad. 

Beställaren kan säga upp hela eller delar av avtalet vid dröjsmål orsakat av Leve-
rantören eller dennes underleverantör om dröjsmålet överstiger en månad. Leve-
rantören har rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet av arbetet har 
däremot svarande värde. 

Beställaren kan säga upp avtalet med omedelbar verkan på grund av Leverantören 
försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller eljest kommit på obestånd. 

Endera parten kan säga upp avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse 
har försenats med mer än två månader på grund av force majeure enligt § 11. 

Hävning/uppsägning medför inte att parts rätt att göra gällande annan rätt enligt 
avtalet bortfaller. 

13 §  Ändringar och tillägg till avtalet 
Ändringar och tillägg till avtalet ska för att vara gällande göras i form av skriftliga 
tilläggsavtal. Tilläggsavtal ska vara undertecknat av behörig företrädare Beställa-
ren och Leverantören. 
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14 §  Överlåtelse 
Rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet får inte överlåtas till annan utan 
motpartens godkännande. 

15 §  Tvist 
Tvist ska avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har fått var 
sitt. 

 

Ort och datum      Ort och datum 

 

…………………………………….  …………………………………… 

 

För Beställaren     För Leverantören 

 

……………………………………..  …………………………………….. 

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

……………………………………… ……………………………………. 
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