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Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk
SWEDEN

Organisationsnr: 802495-0936

Mellan Lokalt Ledd Utveckling Halland, organisationsnummer 802495-0936 nedan
kallad Beställaren och xxxxx, organisationsnummer xxxxx, nedan kallad
Leverantören har detta avtal träffats.

1

AVTALET

Avtalet består av detta avtal jämte tillhörande bilagor samt övriga nedan angivna
handlingar. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot
varandra skall handlingarna gälla i följande ordning, om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillägg till och ändringar i avtalet
Detta avtal jämte tillhörande bilagor
Eventuella kompletteringar/förtydliganden till förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor
Eventuella förtydliganden till anbudet
Leverantörens lämnade anbud

För det fall Leverantören har och/eller tillämpar några ”Allmänna villkor” eller
motsvarande för sin verksamhet, kan dessa endast bli gällande efter
överenskommelse mellan parterna.

2

AVTALSTID

Detta avtal gäller från och med 2020-12-01 - 2021-12-30. Vid avtalsperiodens utgång
upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
Oaktat ovanstående avtalstid, äger Beställaren rätt att förlänga avtalstiden i lämplig
omfattning, dock högst sex månader, i det fall en överprövning enligt Lag
(2007:1091) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.

3

KONTAKTPERSONER

Enligt bilagan ”Företagsuppgifter”

4

SYFTE & UPPDRAG

Syftet med avtalet är att på ett affärsmässigt sätt säkra Beställarens behov av att ta
fram en Leaderstrategi för Lokalt Ledd Utveckling Halland som kan utföras av
Leverantören under hela kontraktstiden och i enlighet med bestämmelserna i
förfrågningsunderlaget.
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5

OMFATTNING

Leverantören åtar sig att i enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som
legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget
anbud:

6



att utföra överenskommet uppdrag.



att stämma av uppdraget med verksamhetsledare och styrgrupp och att
stämma av att budget hålles

KVANTITET

Avtalet innehåller ingen utfästelse om volym under avtalsperioden. Angivna
kvantiteter är uppskattade och kan både över- och underskridas. Beställaren
förbinder sig att leverera det verkliga behovet.

7

KVALITET OCH UTFÖRANDE

Leverantören skall utföra uppdraget på sådant sätt som förväntas av ett
välrenommerat företag inom branschen.
Uppdragen skall genomföras enligt gällande branschpraxis.

8

UPPDRAGET

Uppdraget avser att tillgodose Lokalt Ledd Utveckling Hallands behov av att ta fram
en Leaderstrategi. Parterna ska överenskomma om arbetsordning.
Uppdrag ges av beställaren med angivna tidplaner då de ska vara klara.
Arbetet skall fortlöpande avrapporteras till Lokalt ledd Utveckling Hallands
veksamhetsledare och styrgrupp för framtagandet av den nya strategin.
Sammanställning ska lämnas varje månad på utfört arbete.

9

KONSULT

Leverantören anger den person/personer som skall utföra uppdragen. Leverantören
får inte anlita annan konsult utan Beställarens medgivande. Leverantören är skyldig
att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som Beställaren anser sakna
erforderlig kompetens eller med vilken Beställaren anser sig ha
samarbetssvårigheter.

10 AVROP
I avropen skall parterna precisera och konkretisera vad det särskilda avropet/avropen
omfattar. Avropen sker från utsedd kontaktperson.
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11 PRISER
Priser framgår av bilagan ”Prisformulär”.
Samtliga priser är angivna netto i svenska kronor (SEK).

12 MERVÄRDESSKATT
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

13 PRIS- OCH VALUTAJUSTERING
Priset skall vara fast under avtalsperioden.

14 FAKTURERING
Betalning erläggs mot faktura.
Fakturering sker månadsvis i efterskott.
Faktura skall skickas till:
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk
Direkt till info@lluh.se
Fakturan skall märkas med Strategiframtagning
På fakturan bör bl a också finnas uppgifter om leveransadress, namn (för- o
efternamn) på beställaren, organisationsnummer och F-skatteinformation.
För det fall Beställaren helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt
fakturan, äger Beställaren rätt att innehålla det omstridda beloppet. För det fall
parterna är oense endast om viss del av det fakturerade beloppet, skall Beställaren
erlägga betalning med det ostridiga beloppet inom den nedan angivna tiden.

15 BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto efter korrekt fakturas ankomststämplingsdatum och korrekt levererad
vara/tjänst.
Expeditions-, småorder-, MOSA- och faktureringsavgifter eller liknande avgifter
godkänns ej.
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16 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om Beställaren inte betalar faktura i rätt tid, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta
högst enligt räntelagens bestämmelser.
Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker från avtal eller beloppet
understiger 100 SEK. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga eller felaktigt
adresserade fakturor.

17 INNEHÅLLANDE AV BETALNING
Vid förseningar, uteblivet åtagande eller felaktigt utförd tjänst som förorsakats av
leverantören har Beställaren rätt att innehålla betalning tills leverantören har åtgärdat
felet

18 REKLAMATION – FEL ELLER BRIST I UPPDRAGET
Om uppdraget blir felaktigt utförd och beror det inte på Beställaren eller något
förhållande på Beställarens sida eller felet är av väsentlig betydelse för
beställaren och Leverantören insett eller bort inse detta, är Leverantören
skyldig, att utan kostnad för beställaren, omgående avhjälpa felet. Detta skall ske
efter samråd med Beställare.
Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att Beställaren
reklamerat felet har beställaren rätt att antingen innehålla betalningen eller låta
avhjälpa felet på Leverantörens risk och bekostnad.
Beställaren får häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse för beställaren i fråga om hela avtalet och insett eller bort inse detta.

19 FÖRSÄKRING
Leverantören garanterar att denne innehar gällande och för branschen sedvanliga
försäkringar avseende all verksamhet som omfattas av detta avtal.
Försäkringsbevis uppvisas för Beställaren om så begärs.

20 UNDERLEVERANTÖR
Om underleverantör anlitats ansvarar Leverantören alltid gentemot Beställaren för
underleverantören som för Leverantörens egen del enligt detta avtal.

21 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal, skall för att vara giltiga, ske genom en skriftlig
handling undertecknad av behörig företrädare för Beställare och Leverantör.
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22 ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING AV AVTAL/ÄGARSKIFTE
Leverantören äger ej rätt att överlåta eller pantsätta avtalet, helt eller delvis, på
annan fysisk eller juridisk person utan Beställarens skriftliga godkännande.
Leverantören äger inte, utan Beställarens skriftliga tillåtelse, överlåta fordringar eller
andra krav (inklusive bl a krav på skadestånd) hänförliga till detta avtal till någon
tredje part.

23 UPPSÄGNING
Part har rätt att säga upp avtalet om:


Den andra parten, vid upprepade tillfällen, inte fullgjort sina åtaganden. Den
missnöjde parten skall skriftligen meddela den andra parten detta, med
angivande av på vilket/vilka sätt denne inte tillfredsställande fullgör sina
åtaganden.
Den andra parten äger då snarast, dock senast inom [fyra (4) veckor] från att
sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom
den föreskrivna tiden, äger den missnöjde parten omedelbart säga upp avtalet
i förtid med [tre (3) månaders] uppsägningstid. Sådan uppsägning skall vara
skriftlig.

24 HÄVNING
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om:





Leverantören är underkastad näringsförbud, försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat
sätt kan antas kommit på obestånd.
Leverantören åsidosätter bestämmelse i författning eller andra föreskrifter,
såväl EG-rättsliga som nationella, under förutsättning att åsidosättandet
riskerar att rubba Beställarens eller allmänhetens förtroende för Leverantören.
Leverantören överlåter sin rörelse till annan och Beställaren inte lämnat
skriftligt medgivande till ägarskiftet.
Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband
med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid
bedömningen av tilldelningen av detta avtal.

Part har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om:
 den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet.
Part äger vidare rätt att omedelbart häva enskilt/enskilda avrop om:
 den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits
om visst avrop
Hävning av avtalet och/eller avrop skall för att vara giltig ske skriftligt.
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25 SKADESTÅND
Har Beställaren sagt upp avtalet eller hävt avtalet enligt ovan, eller om Leverantören
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat Beställaren skada, äger Beställaren rätt till
skadestånd motsvarande skadan, inklusive bl.a. samtliga kostnader för att avveckla
avtalet och eventuellt byte av leverantör.
Har Leverantören sagt upp eller hävt avtalet till följd av att Beställaren i väsentligt
hänseende brutit mot avtalet, äger Leverantören rätt till skadestånd. Skadeståndet
för liden skada kan högst uppgå till det negativa kontraktsintresset. Krav på
skadestånd skall ha meddelats Beställaren inom ett (1) år från att avtalet upphört att
gälla. Leverantören äger därefter inte längre rätt till skadestånd hänförligt till avtalet.

26 TILLÄMPLIG LAG
Beställarens och Leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal
bestäms i sin helhet av svensk rätt.

27 TVIST
Tvist i anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall slutgiltigt avgöras
av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Halmstad tingsrätt som första
instans.
Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som
åvilar Leverantören enligt detta avtal under åberopande av att domstolsförfarande
påkallats eller pågår.

28 ÖVRIGT
Avtalet är juridiskt bindande endast under förutsättning att det är undertecknat av
båda avtalsparterna.
Lokalt Ledd Utveckling Halland kan först ingå avtal efter att ramarna om finansiering
av strategiframtagande för Leaderområden blir fastställda av Jordbruksverket, dessa
väntas under andra halvåret 2020.
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29 BILAGOR
Följande bilagor ingår i detta avtal:
1.
2.
3.
4.

Kravspecifikation
Företagsuppgifter
Prisformulär
Uppförandekod

30 UNDERSKRIFTER
Detta avtal med bilagor är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit
var sitt exemplar.

Beställare

Leverantör

Hyltebruk 2020Lokalt Ledd Utveckling Halland

xxxxx

Marion Eckardt

xxxxx xxxxx
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