Allmänna inköpsvillkor för Green Landscaping AB (”Beställaren”) gentemot leverantör av tjänster
(”Leverantören”)
Ramavtal, avtal eller avtal genom accept av offert benämns som (”Avtal”), Allmänna
inköpsvillkor ska gälla alla Avtal Green Landscaping AB samt koncernbolag ingår.
Villkor utarbetade av Leverantören eller andra skall icke användas om så inte
skriftligen avtalats.
1. Priser, faktura och betalningsvillkor
Priser som anges är exklusive moms och inkluderar eventuella kostnader för verktyg,
maskiner, skyddskläder och liknande samt resa/transport som behövs för att leverera
tjänsten om inte annat avtalas.
Bägge parter är skyldiga att ställa erforderliga resurser till förfogande för avtalade
möten.
Överenskomna priser är fasta utan indexreglering och avser komplett leverans om inte
annat är uttryckligt och skriftligt reglerat. Leverantören äger ej rätt att ta ut
faktureringsavgift eller andra mellan parterna icke avtalade pristillägg. Fakturering
skall ske efter fullgjord leverans. Fakturan skall skickas inom två månader från det att
leverans har skett. Har så ej skett förfaller Leverantörens anspråk på ersättning för
leveransen. Fakturan skall märkas med arbetsordernummer (AO) som erhålles av
Beställaren. Inga påminnelse- eller inkassoavgifter kommer att accepteras om fakturan
har blivit returnerad på grund av ofullständiga uppgifter. Fakturan skall innehålla
uppgift om F-skattsedel. Fakturan skall betalas inom 45 dagar från mottagande av
korrekt faktura. Nytt fakturadatum skall åsättas korrigerad faktura. Dröjsmålsränta
utgår enligt lag, om dröjsmålsräntan överstiger SEK 100.
2. Sekretess
Parterna skall iaktta sekretess avseende upplysningar som kan antas vara av
konfidentiell karaktär, även efter avtalets upphörande.
3. Försenad leverans
Leverantören skall leverera tjänsten inom avtalad tid. Om leverantören finner att
leverans inte kan ske inom avtalad tid, skall Leverantören omgående underrätta
Beställaren skriftligen om när leverans kan ske samt ange orsaken till den ändrade
leveranstiden. Sådan underrättelse begränsar inte Leverantörens skyldigheter i övrigt.
Om leverans inte sker inom avtalad tid har Beställaren rätt till vite uppgående till 1 %
av köpeskillingen för den del av leveransen som inte kan tas i bruk på grund av
förseningen, för varje påbörjad vecka som förseningen pågår. Vitet är begränsat till
maximalt 10 % av köpeskillingen. Oberoende av Beställarens rätt till vite, har
Beställaren rätt att häva köpet på grund av leveransförseningen i den mån förseningen
inte är oväsentlig för Beställaren.
4. Leveransens egenskaper, kvalitet mm
Leverantören ansvarar för att de varor och tjänster som levereras uppfyller de lagar och
regler som är tillämpliga för leveransen. Leverantören skall på begäran förse
Beställaren med dokumentation som visar att leveransen uppfyller dessa krav.
Leverantören ansvarar för att de tjänster och varor som levereras uppfyller de tekniska
krav och krav på funktion som anges i beställningen. Om sådana krav inte har angivits
gäller att de levererade tjänsterna och varorna skall ha sådana egenskaper som svarar
mot de krav en normal användning ställer eller Beställarens specifika användning i den
mån denna är känd eller borde vara känd för Leverantören samt ha de egenskaper som
Leverantören har uppgett.
5. Leverantörens skyldighet
Leverantören skall aktivt eftersöka den information som krävs för att kunna utföra
tjänsten och kan ej åberopa saknad information som skäl till felaktig leverans.
6. Beställarens skyldighet
Beställaren är ansvarig för betalning av överenskommet vederlag för tjänsten, på
förfallodatum. Beställaren skall medverka, så Avtalets intentioner kan genomföras.
Sådan medverkan innebär att samarbete skall ske så att Leverantören ej blir försenad
eller på annat sätt förhindrad att uppfylla sina förpliktelser. Leverantören skall
skriftligen upplysa Beställaren i detalj vad som krävs för att leverera tjänsten. Oaktat
Beställarens medverkan, skall Leverantören göra sitt yttersta för att uppfylla sitt
åtagande enligt Avtalet. Då Beställaren ej uppfyller sitt ansvar, skall Leverantören
omedelbart upplysa Beställarens huvudkontaktman om detta, samt upplysa om de
förmodade konsekvenserna av detta.
7. Felaktig leverans, garantitid
Är leverans är felaktig får Beställaren kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet
samt dessutom kräva skadestånd. Väljer Beställaren att kräva omleverans skall
eventuella varor som är del av tjänsten returneras till Leverantören på Leverantörens
risk och bekostnad. Leverantören är i sådant fall skyldig att snarast leverera ny felfri
tjänst och/eller vara. Felaktig eller ej utförd tjänst skall omgående korrigeras/utföras. I
de fall omleverans/korrigering inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid, har
Beställaren rätt till prisavdrag motsvarande skillnaden mellan leveransens värde för
Beställaren i felaktigt respektive avtalsenligt skick. I den mån felet inte är oväsentlig
för Beställaren, har Beställaren rätt att häva köpet. Garantitiden är två år från fullgjord
leverans. Beställaren har rätt att innehålla hela, eller del av köpeskillingen till dess att
fullständig rättelse har skett.
8. Ansvar
Om en levererad tjänst och/eller vara orsakar personskada eller skada på egendom hos
Beställaren, eller skada på grund av någon handling eller underlåtenhet av
Leverantören, eller av någon underleverantör eller annan tredje part anlitad av
Leverantören, förbinder sig härmed Leverantören att ersätta och hålla Beställaren
skadefri från och mot allt ansvar, anspråk, förluster eller skador, kostnader, utgifter,
domstolskostnader, advokatkostnader, anspråk från tredje part, indirekta skador,
dödsfall eller skada på person eller egendom, om de inte uppstått pga uppsåt eller grov
vårdslöshet av Beställaren.

9. Uppsägning av Avtal
I då fall Avtalet gäller under en bestämd tidperiod har Beställaren rätt att säga upp
Avtalet med tre månaders varsel. Leverantören är skyldig att leverera tjänster beställda
fram till Avtalets slutdatum. Uppsägning av avtalet skall göras skriftligt tre månader
innan slutdatum, annars förlängs det med 6 månader i taget.
I det fall Avtalet sägs upp i förtid, enligt denna punkt skall Beställaren ersätta
Leverantören enligt följande;
a) det belopp som Leverantören har tillgodo för den del av Avtalet som redan utförts.
b) Dokumenterade direkta kostnader som uppstått hos Leverantören i förbindelse med
Avtalet, före den tidpunkt då uppsägningen mottogs och som Leverantören ej kan
tillgodogöra sig i andra affärssammanhang. Förutsättning är att dessa belopp ej täcks
av de belopp som hänför sig till p. a. Anspråk kan ej ställas på ersättning för icke
uppkomna kostnader eller för icke levererade framtida delleveranser eller Leveranser.
Leverantören kan ej kräva ersättning för förväntad framtida vinst. Ej heller kräva
ersättning som överstiger priset på de uppsagda Leveranserna.
10. Ändringar
Ändringar och tillägg till beställning är giltiga endast efter skriftligt meddelande från
Beställaren.
Beställaren kan kräva ändringar i uppdraget. Ändringen kan innebära att Leverantören
skall utföra ett tillägg till ursprunglig beställning, att uppdragets karaktär, kvalitet, mm.
kan ändras eller att avtalade uppgifter kan utgå. Sådan ändring skall ske skriftligen och
i detalj beskriva vari ändringen består. Leverantören är skyldig att, utan dröjsmål
besvara en sådan ändringsorder. Av svaret skall framgå prismässiga och
projektmässiga konsekvenser av ändringen..
11. Kläder
Yrkesarbetare som utför tjänst åt Beställare ska bära Beställarens kläder/västar med
märkning om inte annat avtalas. Kläder/västar samt övrigt utlånat material skall lämnas
tillbaka efter utfört arbete.
12. Krav på personal
Leverantören ansvarar för att Leverantörens personal har arbetstillstånd. Beställaren
har rätt till att kontrollera att Leverantörens personal har arbetstillstånd.
Leverantörens arbetsledning ska kunna uttrycka sig på svenska i tal och skriv om detta
är ett krav från slutkunden. Minst en person i arbetslaget ska kommunicera och kunna
ta emot/förstå arbetsinstruktioner från beställare på svenska eller engelska, eller enligt
krav från slutkund.
Beställaren kan kräva byte av personal om risk finns att tidplaner eller kvalitetsmål ej
kan uppfyllas med befintlig bemanning.
Leverantören förbinder sig att följa Beställarens Uppförandekod som finns tillgänglig
på Beställarens hemsida.
Om inte annat avtalats så föreligger även krav på fullständig användning av ID06
identifiering för leverantörens samtliga anställda som befinner sig i arbetsområdet.
13. Användning av underentreprenörer
Användandet av underentreprenörer skall godkännas i förväg av Beställaren om inte
annat avtalats. Underentreprenören skall uppfylla alla krav som ställs på Leverantören
i Avtalet. Användandet av underentreprenörer fråntar ej Leverantören från det ansvar
som åläggs honom enligt Avtalet eller dessa villkor.
14. Miljökrav
Leveransen skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Leverantören skall aktivt
verka för en fortlöpande miljöanpassning.
15. Rangordning av dokument
Dessa villkor skall gälla mellan parterna med företräde framför andra av Leverantören
upprättade villkor, om inte annat särskilt och skriftligen är överenskommet. De villkor
med mest långtgående krav är de som gäller mellan Avtal, Allmänna Inköpsvillkor,
Avtal med slutkund och tillämpligt branschregelverk.
16. Lagval och forum
Leveransen skall i samtliga avseenden regleras av svensk lag. Tvist som parterna inte
själva kan lösa skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm på
svenska. Såväl skiljeförfarandet som skiljedomen skall vara konfidentiellt.
17. Upplysningar
Parterna skall omedelbart upplysa varandra skriftligen om förhållanden som kan få
betydelse för Avtalets genomförande, helt eller i delar.
Leverantören skall omedelbart upplysa varandra om ändringar i ägarförhållanden eller
andra nya omständigheter som ställer parterna i direkt konkurrensläge. Parterna har i
sådana fall rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel.
18. Övriga bestämmelser
Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt detta Avtal till tredje man utan den andra Partens skriftliga godkännande. Oaktat
Leverantörens överlåtelse av fakturan till tredje man (factoring) står Leverantören
ansvarig i förhållande till Beställaren för reklamationer och garanti.
19. Force Majeure
Om part förhindras fullgöra detta avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll
som han skäligen inte kan ha förväntas räkna vid Avtalets träffande och vars följder
han inte heller skäligen kan ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra
befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från
vite och annan påföljd. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre
tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan
ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet helt eller delvis.
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