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Mellan Stockholms Vatten Avfall AB org.nr 556969-3078, nedan kallad Beställaren och
___________________________, nedan kallat Entreprenören, har träffats följande

AVTALFÖRLAGA
Gällande drift och transport för ÅVC Östberga

§ 1 Avtalsinnehåll
Parternas åtagande regleras av
1.
2.
3.
4.

Detta avtal
Eventuella förtydliganden och kompletteringar
Förfrågningsunderlag, med eventuella förtydliganden
Anbud, med eventuella kompletteringar

Förekommer i ovan 1-4 nämnda kontraktshandlingar mot varandra stridanden uppgifter
eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i ovan angiven ordning. Handlingar som inte uttryckligen efterfrågats av
Beställaren kommer att bortses ifrån.
§ 2 Ombud under avtalstiden
Stockholm Vattens ombud är för närvarande: Peter Nyström
E-post: peter.nystrom@stockholmvatten.se
Telefon: 08-508 465 59
Entreprenörens ombud är för närvarande:
E-post:
Telefon:
Entreprenörens ombud ska äga behörighet att företräda entreprenören i alla frågor rörande
entreprenaden och att därvid träffa erforderliga överenskommelser. Byter part ombud ska
andra part utan dröjsmål skriftligen underrättas om detta.
§ 3 Uppdraget
Entreprenören åtar sig att utföra tjänsten drift och transport från ÅVC Östbewrga enligt
förfrågningsunderlaget med eventuella förtydliganden och kompletteringar och enligt
avlämnat anbud med eventuella anbudskompletteringar.
Tjänsten ska vara fackmannamässigt utfört av ett välrenommerat branschföretag.
Entreprenörens utförande får inte skada Beställarens anseende, inte underlåta att
tillhandahålla Beställaren information enligt förfrågningsunderlaget. Entreprenören ska
fortlöpande informera om ändrade behov och ändrade marknadsmässiga villkor eller
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utveckling. Entreprenören ska utföra samtliga skall krav enligt förfrågningsunderlaget och
alla bör krav enligt förfrågningsunderlaget som utlovats i anbudet.
§ 4 Överlåtelse av avtal
Avtalet och den här i reglerade verksamheten får av antagen anbudsgivare inte, varken helt
eller delvis utan Beställarens skriftliga medgivande överlåtas på eller uppdras till annan.
Inte bara avtalet i sig självt, utan även övriga villkor, förändring på ägarnivå, samgående,
ändring av ägarbild, ändring av kapitalstruktur kan innebära hävningsgrund.
§ 5 Ansvar mot tredje man
Antagen anbudsgivare övertar fullt ut Beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje
man, inklusive för skador enligt miljöbalken, till följd av entreprenaden eller bristande drift
av i entreprenaden ingående objekt eller arbeten. Antagen anbudsgivare är ensam ansvarig
för de eventuella skador som kan uppkomma i samband med arbetena.
Antagen anbudsgivare är ersättningsskyldig gentemot Beställaren för skada som har sin
grund i antagen anbudsgivares verksamhet enligt detta avtal. Om Beställaren gentemot
tredje man görs ansvarig för inträffade skador, skall antagen anbudsgivare hålla
Beställaren skadeslös.
§ 6 Ersättning
Entreprenören ersätts enligt anbudets prislista. Priserna är angivna exklusive
mervärdesskatt, se prisbilaga.
§ 7 Reglering av priser
Avtalade ersättningar regleras enligt ”Statistiska centralbyråns avfallsindex,
A 12:1MD”. Skulle Avfallsindex A 12:1MD upphöra under avtalstiden ersätts detta med
det index Avfall Sverige rekommenderar eller branschen kommer överens om.
Den första indexregleringen baseras på förändringen mellan indextalen för anbudsmånaden
(basmånaden). Från september månad år 2014 (basmånad) och till september månad år
2015 (första avläsningsmånad), dvs tolv månader efter anbudsmånaden.
Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft 1 månad efter
avläsningsmånaden. Första prisrevideringsdatum är oktober månad (en månad efter
avläsningsmånaden). Första regleringstillfället är oktober 2016.
Intervall för prisrevidering är 12 månader. Revideringen baseras på förändringen mellan
indextalen för anbudsmånad (basmånad) och avläsningsmånaden enligt formeln: (Indextal
vid avläsningsmånad – indextal vid basmånad)/indextal vid basmånad.
Indexreglering omfattar 90 % av ersättningarna inklusive avtalad option.
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§ 8 Seriositet
Entreprenören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och skatter enligt 10 kap. 2 § LOU. Vidare att denne eller
företrädare för denne under avtalsperioden inte är dömd för deltagande i en kriminell
organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt i enlighet med 10 kap. 1 § LOU.
Entreprenören garanterar att dess underentreprenör uppfyller motsvarande krav.
Beställaren kommer löpande att kontrollera att entreprenören fullgör sina skyldigheter
enligt 10 kap 1 § och 2 § LOU. Om entreprenören inte fullgör sitt åttagande utgör detta ett
allvarligt kontraktsbrott och grund för att häva avtalet.
Beställaren har rätt till att utföra revisioner såväl hos entreprenören som hos dess
underentreprenör. Upptäcks fel vid revisionen betalas revisionen av Entreprenören. En
bristfällig, försenad eller utebliven redovisning från Entreprenören är ett allvarligt
avtalsbrott. Beställaren har rätt att när som helst under avtalsperioden begära att få ta del
av utdrag ur belastningsregister för entreprenörens ledning och dess personal. Underlag
som bör finans lättillgängliga hos entreprenören ska vid anmodan lämnas inom ett dygn
övriga handlingar ska redovisas skyndsamt.
§ 9 Kontraktsbrott
Om Entreprenören inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter skriftlig erinran inte
utan dröjsmål vidtar rättelse får Beställaren:
avhjälpa bristen på Entreprenörens bekostnad
ta ut viten eller göra kvalitetsavdrag enligt förfrågningsunderlaget
ta ut skadestånd, storleken beror på kontraktsbrottets omfattning
häva avtalet enligt detta avtals § 8 och ta ut skadestånd.
Beställaren äger rätt att innehålla ersättning som motsvarar beloppen för skadestånd och
kvalitetsavdrag, samt att innehålla ersättning för tjänster som ej utförts.
§10 Force majeure
Om Part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan
omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt
detta avtal skall han, i nödvändig omfattning vara befriad från detsamma. Föreligger
ovannämnda omständigheter har Beställaren rätt att så länge de består utse annan
entreprenör att utföra åtaganden.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund.
Parterna skall omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
Entreprenören måste vidta alla kommersiella åtgärder som är möjliga för att fullgöra
avtalet. Beställaren är inte ersättningsskyldig för ej utförda tjänster.
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§ 11 Avtalstid
Avtalstiden är 2015-02-01 tom 2019-01-31. Beställaren kan förlänga avtalet 2 ggr med ett
år i taget med oförändrade villkor, längst t.o.m. 2021-01-31. Beställaren ska skriftligt
meddela om avtalet avslutas senast 9 månader innan avtalstidens utgång annars förlängs
uppdraget med 1 år i taget.
§ 12 Tvist
Tvist mellan Beställaren och Entreprenören med anledning av tolkning eller tillämpning av
detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm enligt svensk rätt.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt.
För Stockholm Vatten Avfall AB

För ________________________

Stockholm den

Stockholm den

-----------------------------------------Gösta Lindh
Vd

------------------------------------------

