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Allmän orientering 
Beskrivning av upphandlingen 
Denna upphandling avser personlarm som funktion, inklusive larmmottagning dygnet runt, 
årets alla dagar.  
 
Referensnummer 
KS/2015:368 Personlarm 
 
Den upphandlande myndigheten 
Upplands Väsby kommun är en tillväxtkommun, som ligger mellan Sollentuna och Sigtuna. 
Kommunen har ca 42 000 invånare och ca 1200 anställda.  
 
Kontraktsföremålet 
Upphandlingen avser Personlarm och Larmmottagning som funktion med tillhörande 
produkter och produktnära tjänster. Kommunen inbjuder härmed anbudsgivare att lämna 
anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Avtalsstart är planerad till januari 2016. 
 
Upphandlingen omfattar personlarm, larmmottagning, kommunikationen emellan 
dessa, service och support, utbildning etc. Kontraktsföremålet omfattar personlarm - hela 
larmkedjan.  
 
Behov finns av fasta larm till reception och besöksrum, mobila larm till de personer som rör 
sig mellan kontor och även ute hos kunder. 
 
Leverantören förutsätts ha ingående kännedom om området.   
 
Volym  
Idag finns ca 80 som används på kontoren och ca 30 som används ute på uppdrag. Dock är 
några av dessa larm nyanskaffade och kommer inte att bytas ut. Uppgifterna ska inte ses som 
en garantivolym, utan endast som en information.  
 
Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen 
Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen.  
  

2 
 



KS/2015:368 
 

Administrativa krav 
Upphandlingsförfarande 
Öppet förfarande. 
 
Frågor om upphandlingen 
Frågor i upphandlingen ska ställas i TendSign senast 2015-. Svar kommer att publiceras i 
TendSign kontinuerligt, dock senast 2015-.  
 
Förutsättningar för anbudsinlämningen 
Anbudets form, innehåll och språk 
Förfrågningsunderlaget är tillika anbudsformulär och ska ifyllas och bifogas anbudet.  
 
Anbud ska författas på svenska.  
 
Tillåtna sätt att lämna anbud 
Anbud ska lämnas i TendSign. Anbud lämnade på annat sätt kommer att förkastas.  
 
Sista anbudsdag 
Sista dag för att lämna in anbud är 2015-.  
 
Anbudets giltighetstid 
Anbudet ska vara giltigt för antagande minst till och med 2016-. Om upphandlingen 
överprövas förlängs giltighetstiden automatiskt med 3 månader.  
 
Kravet accepteras   Ja  Nej 
 
Tilldelningsbeslut 
Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut via TendSign. Avtalet äger giltighet först när båda 
parter har undertecknat det samma.  
 
Upphandlingssekretess 
I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) blir anbud som huvudregel 
offentliga efter att tilldelningsbeslut har fattats. Om anbudsgivaren önskar sekretess på någon 
del ska detta tydligt anges nedan.  
 
  Vi begär ingen sekretess 
 
  Vi begär sekretess på sida/bilaga       gällande område/rubrik       
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Krav på anbudsgivaren  
Obligatoriska uteslutningsgrunder 
Anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om anbudsgivaren: 

- Är medlem i en kriminell organisation eller 
- Är dömd för brott som innefattar korruption, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt 

Att lämna anbud i denna upphandling ses som en sanningsförsäkran att inget av ovanstående 
är aktuellt eller har inträffat.  
 
Frivilliga uteslutningsgrunder 
Anbudsgivare får uteslutas från att delta i upphandlingen om anbudsgivaren: 

- Är i konkurs eller likvidation 
- Är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina 

betalningar eller underkastats näringsförbud 
- Är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel 

i yrkesutövning 
- Inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt 

Kontroll av ovanstående kommer att göras av den anbudsgivare som är aktuell för tilldelning 
av kontraktet.  
 
Bevis på registrering 
Social- och äldrenämnden tecknar endast avtal med organisationer/juridiska personer som 
följer gällande lagar m.m. och som fullgör sina skyldigheter, bl.a. skyldigheten att betala skatt 
och sociala avgifter. Sökande måste därför uppfylla de i Sverige ställda lagkraven på 
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Upphandlande myndighet kommer att inhämta 
information om anbudsgivaren från Bolagsverket och Skatteverket.  
 
Ekonomisk ställning 
För bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att företagets riskklassificering enligt 
CreditSafe inte får understiga CreditSafes skala 40 i kreditvärdighet. Om anbudsgivaren har 
lägre kreditvärdighet ska anbudsgivaren bifoga en bankgaranti, ekonomisk garanti från 
moderbolag eller annat likvärdigt intyg.  
 

 Till anbudet bifogas intyg för att styrka ekonomisk stablitet  
 
Teknisk kapacitet 
Anbudsgivaren ska ha kapacitet att genomföra uppdraget. Som bevis för detta ska 
anbudsgivaren ange tre referenser som kan intyga att så är fallet.  
 
Referent 1  
Organisation       
Kontaktperson       
Mailadress       
Telefonnummer       
 
Referent 2  
Organisation       
Kontaktperson       
Mailadress       
Telefonnummer       
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Referent 3  
Organisation       
Kontaktperson       
Mailadress       
 
Yrkesmässig kapacitet 
Anbudsgivaren ska ha kapacitet att genomföra uppdraget. För att bevisa detta ska 
anbudsgivaren nedan beskriva de kompetenser som finns i företaget och vilka uppgifter dessa 
har. Om anbudsgivaren så önskar kan ett organisationsschema också bifogas.  
      
 
Åberopa andra företags kapacitet 
Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa annans kapacitet.  
 

 Vi åberopar inte annans kapacitet 
 

 Vi åberopar annans kapacitet. Namn på företag       På vilket sätt kommer detta ske       
 

 Avtal med aktuellt företag ska bifogas.  
 
 
Kvalitetsledningssystem 
Anbudsgivaren ska bifoga intyg om kvalitetscertifiering. Om detta inte finns ska 
anbudsgivaren bifoga sitt kvalitetsledningssystem.  
 

 Certifikat bifogas 
 

 Kvalitetsledningssystem bifogas 
 
 
Miljöledningssystem 
Anbudsgivaren ska bifoga intyg om miljöcertifiering. Om detta inte finns ska anbudsgivaren 
bifoga sitt miljöledningssystem.  
 

 Certifikat bifogas 
 

 Miljöledningssystem bifogas 
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Krav specifikation 
Helhetsåtagande 
Anbudsgivaren ska ansvara för hela leveransen av Personlarm och Larmmottagning samt 
vidarebefordran av larmanrop till den av kommunen valde part (polis, väktare eller kollegor). 
Anbudsgivaren ska som helhetsleverantör åta sig att: 
- Samordna och koordinera samtliga i leveransen ingående beståndsdelar. 
- Aktivt medverka till integration av ingående delar till en sammanhållen tjänst. 
- All kommunikation med Kommunen ska ske på svenska och 
genomföras fackmässigt. 
- Uppfylla de åtaganden som framgår av avtalet, förfrågningsunderlaget och 
anbudet. 
- I alla avseenden ansvara för tjänsten gentemot Kommunen. Anbudsgivaren kan inte i 
något sammanhang vidarebefordra detta ansvar eller roller som svarande till 
underleverantör. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Beskriv ovanstående:        
 
Gemensamma krav för hembesökslarm och larm till reception/besöksrum 
Provlarm 
Kommunen ska ha möjlighet att provlarma en gång per månad.  
Det automatiska testlarmet ska loggas hos Larmmottagningen. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Beskriv ovanstående:        
 
Version 
Larmen som kommunen erbjuds ska vara av den senaste modellen. Om leverantören byter 
modell ska den nya modellen levereras för den händelse att kommunen beställer ytterligare 
larm.  
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Batterier 
Larmets batteritid ska vara minst 48 timmar.  
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Abonnemang  
Anbudsgivaren ska inkludera mobilabonnemang för larmen. 
Anbudsgivaren ska säkerställa att abonnemang installeras i larmen och 
byts ut till annan operatör vid problem med täckning. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Larmmottagning 
Anbudsgivaren ska ta emot och vidareförmedla larmanrop, 24 timmar per dygn alla dagar 
året runt. 
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Vid larmanrop så kopplar larmet upp sig mot Larmmottagningen som svarar. Larmoperatören 
ska bedöma larmet och sedan ta kontakt enligt Kommunen specificerad åtgärdslista. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Beskriv ovanstående:        
 
Ingående delar/funktioner 

- GSMmottagare 
- Väggladdare 
- Anslutning larmcentral 
- Uppkopplad mot larmcentral med dygnet runt åtgärd 
- Upprättande av larmplan 
- Fria låneenheter vid service 
- Utbildning på plats av användare inklusive en repetitionsutbildning vid behov 
- Tydlig display 
- Varningsljus 
- Ljudsirén 
- Resetknapp 
- Testknapp 
- Larmknapp 
- Internt batteri  
- Reläfunktion vid larm 

 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
CE-märkning 
Larmutrustningen ska vara CE-märkt. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Utformning 
Larmknapparna ska ha en design som gör att den är tydlig och enkel för Användaren att 
använda. 
Det ska vara stora och ett fåtal knappar på larmet och det ska tydligt framgå 
hur man larmar. 
Högtalarfunktionen i larmet ska ha en god ljudåtergivning för att Användaren 
ska kunna prata med larmmottagaren utan problem. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Beskriv ovanstående:        
 
Specifika krav för Larm hembesök 
Larmen ska ha GPS-funktion 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
 
 
Mottagning av larm 
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Anbudsgivaren ska kunna garantera en medelsvarstid (beräknat per månad) på 15 sekunder, 
från det att larmet tas emot vid Larmmottagningen till dess att det besvaras 
av en Larmoperatör. Svarstiden får dock som max vara 1 minut. Larmet ska därefter hanteras 
enligt överenskommelse (skriftliga rutiner).  
 
Larmen får inte besvaras med syntetiskt talsvar. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Beskriv ovanstående:        
 
Larmoperatören 
Larmoperatörerna på Larmmottagningen ska obehindrat tala och förstå svenska. 
 
Anbudsgivaren ska ha en introduktionsplan och en utbildningsplan för sina Larmoperatörer. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
 
Statistik 
Larmmottagningen ska kostnadsfritt lämna statistikrapporter till Kommunen vid begäran. 
Följande uppgifter ska ingå: 
- Antal Användare 
- Antal aktiva Användare 
- Antal inkomna larm under olika tidsintervaller 
- Larmtyper  
- Hur många larm som har gått vidare till åtgärd och hur många som åtgärdats av 
Larmoperatören totalt och per Användare. 
 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Dokumentation 
Dokumentation ska upprättas och förvaras enligt gällande lagar och föreskrifter. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Rutiner 
Anbudsgivaren ska kostnadsfritt bistå kommunen med hjälp vid behov av rutiner för larm, 
som uppfyller arbetsmiljöverkets krav.  
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Sekretess 
Anbudsgivaren ska tillse att Larmoperatörerna har undertecknat en sekretessförbindelse 
med innebörden att Larmoperatören har tystnadsplikt rörande förhållandena hos 
Användaren. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
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Säkerhet 
Elförsörjning 
För att säkerställa att Larmmottagning ska kunna ske vid fel i elnätet ska 
Larmmottagningen ha tillgång till egen kraftförsörjning i form av UPS och 
reservkraftaggregat. 
Backup ska finnas. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Datasäkerhet 
De system som används för Larmmottagningen ska skyddas med: 
- Brandväggar 
- Logghantering 
- Säkerhetskopiering 
Brandväggen ska vara försedd med skydd mot skadlig programkod. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Informationssäkerhet 
Det ska finnas säkerhetsmekanismer i Larmmottagningen som begränsar åtkomst till 
information om Användare i form av behörighetskontroll. 
Anbudsgivaren ska säkerställa att information inte kan förändras utan behörighetskontroll i 
samband med Larmmottagning och Användarinformation. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Behörigheter 
Via behörighetskontroller ska larmoperatörer och administratörer ges specifika rättigheter 
för vad deras uppgift kräver. 
Behörigheter ska årligen följas upp. 
Administratörsrättigheter ska loggas och vara skyddade mot insyn och förändring. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Spårbarhet 
Anbudsgivaren ska säkerställa att det finns loggar som registrerar händelseförlopp och 
åtgärder för samtliga larmanrop. 
Loggen ska utvisa om information har förändrats, vad som förändrades, vem som 
genomförde förändringen och tidpunkt för förändringen. 
Det ska vara möjligt att identifiera vem som gjort vad igenom hela larmkedjan. 
. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
 
Leverans 
Anbudsgivaren ska kunna leverera personlarm till Upplands Väsby kommun senast en vecka 
efter beställning.  
Larmen, tillhörande utrustning och eventuella tillbehörslarm ska levereras fraktfritt 
till Kommunen, både vid huvudavropstillfället och vid tilläggsbeställningar. 
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Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Leveransgodkännande 
Kommunen undertecknar leveransgodkännande först efter det att larmen är 
installerade, aktiverade och testade enligt plan. 
Datum för undertecknande av leveransgodkännande är lika med effektiv leveransdag. 
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Utbildning 
Anbudsgivaren ska kostnadsfritt utbilda Kommunens personal på plats i Kommunen, för 
hantering av larmen. Utbildningen ska ske i anslutning till första leveransen och efter ca 1 år.  
Anbudsgivaren ska tillhandahålla utförliga och lättförståeliga manualer och instruktioner på 
svenska. 
Manualer ska levereras i digital form (MS Word eller PDF). 
Nya versioner av manualerna ska kostnadsfritt tillhandahållas Kommunen i god tid innan 
förändring görs av larmet. 
Modellbyte eller större förändring i larmen ska föranleda kostnadsfri utbildning hos 
Kommunen innan drifttagning sker. 
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Service och Support 
Anbudsgivaren ansvarar för att tillhandahålla kvalificerad hjälp vid problem med 
larmen. 
Under vardagar kl. 07.30-17.00 ska Kommunens personal kunna få support 
avseende administrativa och tekniska frågor. 
Servicetekniker ska vara möjligt att nå vardagar dagtid. 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla telefonsupport. 
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Servicenivå 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lånelarm för den tiden som anbudsgivaren behöver för att 
reparera ett larm. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Servicenivåer - Larmmottagning 
Larmmottagningen ska ha en tillgänglighetsgrad på minst 99,9 % måndag – söndag klockan 
00:00 – 24:00. 
Tillgänglighetsgraden ska mätas veckovis och redovisas av Anbudsgivaren årsvis till 
Kommunen. 
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
Om kravet inte uppfylls ska anbudsgivaren inom två veckor lämna en åtgärdsplan för hur 
problemet ska åtgärdas. Inkommer inte anbudsgivaren med åtgärdsplan utgår ett vite om 
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5000:- per vecka i maximalt två veckor till åtgärden genomförts. Om ingen åtgärd genomförs 
finns skäl för kommunen att häva avtalet.  
 
Ovanstående krav accepteras  Ja  Nej 
 
Antidiskrimineringsklausul   
§ 1 Leverantören skall vid utförandet av den avtalade tjänsten/entreprenaden följa gällande 
diskrimineringslagstiftning ( 2008:567 ).  
 
§ 2 Det förutsätts också att leverantören vid utförandet av den avtalade tjänsten/entreprenaden följer 
den gällande antidiskrimineringslagstiftningens intentioner, enligt § 1, i mötet med brukarna, dess 
anhöriga och/eller företrädare, upphandlande enheter och beställande verksamheter.  
 
§ 3 Leverantören är under uppdragstiden skyldig att på begäran av Upplands Väsby kommun 
skriftligen och muntligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt § 
1 i form av jämställdhetspolicys/planer, åtgärdsplaner och samråd. Tiden för redovisningen skall ske 
enligt överenskommelse.  
 
§ 4 Upplands Väsby kommun har rätt att häva avtalet om leverantör eller anställd för 
leverantör/uppdragstagare i tjänsten och för dennes räkning gör sig skyldig till olaga diskriminering 
enligt § 1.  
 
§ 5 Upplands Väsby kommun har rätt att häva avtalet om leverantör eller anställd för 
leverantör/uppdragstagare i tjänsten och för dennes räkning gör sig skyldig till avvikelser eller 
oaktsamhet enligt § 2. 
 
§ 6 Information om antidiskrimineringslagarna lämnas av: 
Diskrimineringsombudsmannen tel. 08-120 20 700 
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Uppföljning 
Anbudsgivaren ska inbjuda till träffar med kommunen, minst en gånger per år hos 
Kommunen, för att följa upp verksamheten. 
Vid dessa uppföljningsmöten ska även utvecklingsfrågor tas upp. 
Samtliga uppföljningsmöten ska vara kostnadsfria för Kommunen. 
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Hårdvara och garantier 
All utrustning för personlarm inklusive larmet, batterier, kablar och kommunikation osv hyrs 
ut i sin helhet av Anbudsgivaren, inklusive garantier. Anbudsgivaren har möjlighet att erbjuda 
begagnade larm av senaste modellen som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget, 
under förutsättning att dessa är fullt fungerande.  
 
Vid funktionella fel där hårdvaruutbyte eller reparation kräver att larmet under en period inte 
är funktionellt ska kostnadsfritt larm lånas ut under reparationstiden.  
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Volymer 
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Kommunen kan i dagsläget inte garantera några nivåer, då det dels råder osäkerhet kring hur 
många larm som används och hur utvecklingen ser ut. Den tidigare angivna mängden larm ska 
endast ses som en vägledning.  
 
Ovanstående krav accepteras   Ja  Nej 
 
Priser 
Anbudet ska lämnas i form av ett pris per larm med kommunikation och per månad. 
Anbudspriset ska inkludera alla kostnader kopplade till i förfrågningsunderlaget angivna krav. 
Priset ska vara oförändrat under hela första avtalsperioden (2016-01-01 – 2018-12-31). 
Därefter får prisjustering ske enligt OPI, dock max 2% per år för varje förlängningsperiod.  
 
Observera att priset ska vara samma under hela avtalsperioden.  
 
Priset får inte på något sätt vara knutet till antal larmtillfällen. 
I angivet pris ska alla för kommunen tillkommande kostnader ingå, såsom utbildning av 
larmansvariga, statistik, backup, support, leverans av larm samt reparation, batterier och allt 
övrigt som behövs för att larmen och mottagningen ska fungera. När avtalstiden är slut, ska 
kommunen utan kostnad kunna återlämna alla larm oavsett hur lång eller kort tid dessa har 
använts, någon ytterligare hyra eller andra kostnader får inte tas ut.  
 
Ovanstående krav uppfylls   Ja  Nej 
 
 
Ange pris 
Larm för rum, reception osv       
 
Larm för besök, arbete ute osv       
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Anbudsutvärdering  
Val av tilldelningsgrund 
Det anbud med lägst pris kommer att antas. Utvärderingspriset kommer att räknas ut genom 
att priset för larm för rum, reception osv multipliceras med 80 och priset för larm för besök, 
arbete ute osv multipliceras med 30. Det sammanlagda värdet av dessa två blir 
utvärderingspriset.  
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Kontraktsvillkor  
Allmänna kontraktsvillkor 
Kontraktsparter 
Kontraktsparter är: 
Antagen leverantör och Upplands Väsby kommun, 212000-0019.  
 
Kontaktpersoner 
Kommunens kontaktperson gällande avtalet: 
 
Upphandlare 
Cecilia Durchbach 
Tel 08-590 975 41 
E-post Cecilia.durchbach@upplandsvasby.se  
 
Kontraktshandlingar 
I de fall de i kontraktet ingående handlingarna i något avseende skulle vara motsägelsefulla 
gäller nedanstående rangordning: 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till kontraktet som eventuellt tillkommer under 
kontraktsperioden 

2. Detta kontrakt inklusive bilagor 
3. Myndighetens förfrågningsunderlag inklusive bilagor 
4. Leverantörens eventuella förtydliganden och kompletteringar 
5. Leverantörens daterade anbud 
6. Eventuella allmänna branschvillkor 

 
Kontraktsföremålet 
Kontraktet avser personlarm och larmmottagning som funktion med tillhörande produktnära 
tjänster och produkter enligt förfrågningsunderlaget.  
 
Kontraktsperiod 
Kontraktet gäller 2016-01-01-2017-12-31 med möjlighet till förlängning i 2 + 2 år dock längst 
till och med 2021-12-31.  
 
Ändringar och tillägg till kontraktet under kontraktsperioden 
Ändringar och tillägg till kontraktet ska vara skriftliga och undertecknade av parternas 
företrädare.  
 
Sekretess 
Leverantören ska tillse att Larmoperatörerna har undertecknat en sekretessförbindelse 
med innebörden att Larmoperatören har tystnadsplikt rörande förhållandena hos 
Användaren. 
 
Kommersiella villkor 
Ersättningsform 
Fast ersättning per larm och månad för samtliga ingående kostnader i uppdraget.  
 
Faktureringsvillkor 

Förskott 
Förskott accepteras ej utan all fakturering skall ske i efterskott.  
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Kredittider 
Betalning sker 30 dagar i efterskott efter mottagen och godkänd faktura. Särskilda 
faktureringsavgifter betalas ej. 

Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta på för sent betalda fakturor får endast utgå enligt lagens regler. 
Dröjsmålsränta understigande 300 SEK betalas ej.  

Avgifter 
Kommunen accepterar ej några administrativa avgifter såsom fakturaavgift, expeditionsavgift 
eller andra typer av avgifter. 

Moms 
Samtliga priser skall anges exklusive moms. 

Faktura 
 Upplands Väsby kommun har sedan februari 2009 infört elektronisk hantering av alla 
verksamheters leverantörsfakturor, vilket ställer krav på fakturornas innehåll och kvalité. 
 
Gemensam fakturaadress 
Kommunen har en gemensam fakturaadress och den gäller för alla leverantörsfakturor som 
skickas till kommunen. Fakturorna går till en extern leverantör för öppning, skanning och 
tolkning. Vi ber er därför att skicka produkter, påminnelser och övrig information till 
kommunens respektive leveransadresser. Information som skickas med fakturan kommer att 
sorteras bort av skanningsleverantören.  
 
Den gemensamma fakturaadressen är: 
 
 Upplands Väsby kommun 
 Box 86 
 194 22 Upplands Väsby 
 
Beställarens referens 
På fakturan måste beställarens referenskod anges som referens för att nå rätt mottagare. 
Koden är sexställig och inleds med fyra bokstäver efterföljt av två siffror ex. grky06. Skulle 
fakturan komma till oss utan den här informationen kan vi inte härleda fakturan till 
beställaren. 

 
Obligatoriska uppgifter på fakturan 
• OCR-nr eller Referenskod 
• Förfallodatum 
• Leverantörens organisationsnummer 
• Bankgiro (Plusgiro eller bankkonto om Bankgiro saknas) 
• Information om F-skatt 
 

Häfta inte ihop bilagor med fakturan, använd gem. Fakturor får inte vara handskrivna. 
 
 
Kommunen betalar inte förseningsavgifter på fakturor som blivit försenade till följd av 
avsaknad av obligatorisk information. Måste fakturan returneras till leverantören för 
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korrigering av ovanstående uppgifter gäller ny betalningstid från att beställaren erhållit 
korrigerad faktura. 
 
E-fakturering 
Nedan beskrivs de olika alternativa format som är tillämpbara inom ert avtalsområde. Vår 
ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av 
beställningar och fakturor. Kommunen ansluter sig helt till den av Sveriges Kommuner och 
Landsting framtagna standarden för offentlig sektor som benämnes SFTI (Single Face To 
Industri).  
 
När det gäller E-faktura så finns det 2 olika format för Dig som leverantör som är standard för 
oss som mottagare. 
 
1. SFTI Svefaktura version 1.0   (Se  www.svefaktura.se) 
 
2. SFTI Fulltextfaktura  lägst version 2.5 (Se www.sfti.se) 
 
Antagen leverantör skall i avtal förbinda sig att, senast 3 månader efter att kommunen 
begärt detta, fullt ut kunna hantera ett elektroniskt flöde enligt något av ovanstående 
alternativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Prisjustering 
Prisjustering får endast ske vid varje ny avtalsperiod enligt OPI dock maximalt med två (2) 
procent per år.  
 
Leverans 
Larmen ska levereras senast 7 arbetsdagar efter beställning. Frakt ska ingå i angivet pris.  
 
Leverans ska ske till av Kommunen angiven adress i Upplands Väsby kommun.  
 
Kontroll av leverans 
Vid leverans kommer kommunen att kontrollera antalet larm, att lådor och larm inte har några 
fysiska skador och att eventuella tillbehör har bifogats.  
 
Leverantören ska spara kopia på packsedel för levererade produkter, återtagna produkter och 
produkter som kasserats respektive servats/reparerats.  
 
Ansvar 
Överlåtelse av ansvar och skyldigheter 
Leverantörer får inte överlåta detta avtal, inklusive ansvar och skyldigheter till annan part 
utan Kommunens skriftliga godkännande.  
 
Underleverantör 
Leverantören svarar för underleverantör så som för eget arbete. Leverantören kan inte överlåta 
ansvar till underleverantör. Kommunen ska skriftligen godkänna underleverantör innan denne 
får påbörja arbete gällande detta avtal.  
 
Ansvar vid fel och brister 
Det är leverantörens ansvar att tillse att Kommunen erhåller efterfrågade och avtalade tjänster 
och produkter.  
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Produktförändringar 
Om leverantören byter modell på larmet, så att denna inte längre tillverkas ska kommunen vid 
beställning erhålla minst likvärdig produkt utan extra kostnad.  
 
Ansvarsförsäkring 
Entreprenören/underentreprenören skall ha erforderlig försäkring för sin egendom samt 
ansvarsförsäkring vad gäller sak- och personskada.  Entreprenören ansvarar för skador som 
åsamkas beställaren som följd av att entreprenören eller dennes personal åsidosatt sina 
skyldigheter i samband med uppdragets genomförande. Entreprenören svarar också för 
eventuell skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. 
 
Force majeure 
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, 
allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte kan råda över och som 
förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser befriar sådan part från fullgörelse av 
dessa förpliktelser. 
Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse. 
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund. 
 
Åtgärdsplan vid avvikelser 
Vid avvikelse ska följande åtgärdsplan följas: 
1, Dialog – parterna ska diskutera hur problemet ska lösas 
2, Rättelse – leverantören ska rätta eventuella fel inom 1-10 dagar beroende på skadans art 
3, Om felet inte rättas inom angiven tid kommer kommunen att begära vite med 5 000 
SEK/vecka i maximalt fem veckor 
4, Om felet inte rättats inom ovanstående tid har kommunen rätt att häva avtalet 
 
Tvistlösning 
Tvist mellan köpare och säljare ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk 
rätt på Kommunens hemort. 
Leverantören ska fullgörande av de prestationer, som kommer att åvila Leverantören enligt 
beställning under åberopande av att tvisteförfarande påkallats eller pågår. 
 
 
Uppföljning under kontraktsperioden 
Uppföljning kommer bland annat att ske av: 

- Att produkterna erhålls i rätt tid och att dessa fungerar 
- Att supporten ger stöd och service på de tider som efterfrågats i upphandlingen 
- Att svarstiden vid mottagning av larm är maximalt 15 sekunder  

 
Uppföljning kommer att ske en gång per år, genom att Kommunen kallar till 
uppföljningsmöte samt genom de rapporter som Kommunen efterfrågat, samt att kommunen 
kommer testlarma och kontrollera svarstiden.  
 
Samtliga kontraktsvillkor accepteras och uppfylls   Ja  Nej 
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