Avtal
1. Parter
Detta avtal är upprättat mellan Gnosjö kommun, 212000-0506 nedan kallat
”Beställaren” och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad ”Entreprenören” har
följande avtal träffats
2. Avtalstid
Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med
möjlighet till 1 års förlängning om parterna kommer överrens om detta senast
3 månader före avtalstidens utgång.
Parterna är fria att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av tre månaders
uppsägningstid
3. Omfattning
Avtalet omfattar hemtjänst genom kundval enligt ansökan daterad xxxx-xx-xx
Service

JA

NEJ

Service/omvårdnad

JA

NEJ

Kapacitetstak…………………………………………………………………
Geografiskt område…………………………………………………………..
4. Kontaktpersoner
Gnosjö kommun
………………………………………………………………………
Entreprenören
……………………………………………………………………
5. Ekonomisk ersättning
Se förfrågningsunderlag
6. Moms
Hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från
skatteplikt, eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § i
momslagen. Entreprenören ska således fakturera dessa tjänster exklusive
moms. Entreprenören skall på fakturan ange organisationsnummer.
Gällande momsredovisningsskyldighet inom service åligger det entreprenören
att inhämta besked från skattverket.
7. Prisreglering
Ersättningsnivån följer beslut i socialutskottet.
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8. Beställning
Se förfrågningsunderlag
9. Fakturering
Se förfrågningsunderlag
10. Betalningsvillkor
Betalning 30 dagar efter godkänd faktura.
11. Reklamation
Betalning av faktura innebär inte att Gnosjö kommun avstått rätten till
reklamation
12. Personal
Se förfrågningsunderlag
13. Sekretess
Se förfrågningsunderlag
14. Underentreprenörer
Underentreprenörer får inte anlitas utan beställaren skriftliga godkännande.
Entreprenören svarar för eventuella underentreprenörer som för eget uppdrag
avseende samtliga villkor och krav enligt upphandlingens villkor.
15. Överlåtelse
Avtal får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåtas på annan part.
16. Försäkringar
Se förfrågningsunderlag
17. Skadeståndsskyldighet
Entreprenören skall i förhållande till kommunen svara för skadestånd som kan
komma att behöva utges till tredje man på grund av skada vållad av
entreprenören eller personal som entreprenören svarar för.
18. Statistik
Se förfrågningsunderlag
19. Lagenliga krav
Se förfrågningsunderlag
20. Hävning
Beställaren äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om entreprenören
i väsentligt hänseende inte utför sina åliggande och om rättelse ej sker utan
dröjsmål efter skriftlig erinran, eller att entreprenören försätts i konkurs eller
eljest är på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
I övrigt enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Beställaren har rätt att
kräva ersättning för eventuella merkostnader en hävning innebär.
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Entreprenör äger rätt att häva ingånget avtal om Beställaren inte fullgör sina
åtaganden och kontraktsbrott är av väsentlig betydelse.
21. Omförhandling
Om förutsättningarna för avtalets ingående ändras väsentligt under avtalstiden
äger parterna rätt att uppta förhandling utifrån sådan förändring. Exempel på
en sådan förändring kan vara väsentlig ändring, tillkomst eller bortfall av
insatser eller ändringar på grund av politiska beslut.
Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit
känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från
skyldighet att fullgöra avtalsförbindelse.
22. Ändringar och tillägg till avtalet
Kommunen har rätt att genom politiska beslut ändra villkoren i de krav,
riktlinjer, policys, ersättningssystem och ersättningsnivåer som tillämpas
enligt detta kontrakt. Så snart Gnosjö kommun har fattat beslut om ändringar
av villkoren kommer entreprenören att informeras om dessa ändringar
skriftligt.
Om entreprenören ej accepterar de ändrade villkoren skall entreprenören inom
30 dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela
Gnosjö kommun (kontaktperson) att de ändrade villkoren inte accepteras. Om
sådant meddelande inte mottagits av Gnosjö kommun (kontaktperson) inom
angiven tidsfrist blir entreprenören bunden av de ändrade villkoren. Meddelar
entreprenören Gnosjö kommun att de nya villkoren inte accepteras upphör
avtalet att gälla senast 60 dagar efter den tidpunkt ändringsmeddelandet är
avsänt, om inte avtalet av andra skäl upphör tidigare. Under denna period
gäller kontraktet i sin lydelse före ändringarna.
Övriga ändringar i och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande, ske i
form av skriftligt tilläggsavtal mellan parterna.

23. Kontraktets upphörande
Entreprenör som önskar säga upp sitt kontrakt ska meddela detta skriftligt.
Uppsägningstiden är tre månader från och med den dag uppsägningen kommer
till kommunen
24. Information/samråd
Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i
något avseende kan påverka vad som här avtalats.
25. Befrielsegrunder/Force Majeure
Endast inträffad händelse helt utanför parts kontroll och möjlighet att styra kan
åberopas som Force Majeure-händelse. Om sådan händelse inträffat ska
parterna dock göra allt som är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte
åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det
föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt.

3
2011-01-31

26. Tvist
Tvist mellan beställaren och entreprenören som inte kan lösas av parterna i
samförstånd skall avgöras av svensk domstol på beställarens hemort.
27. Handlingars inbördes ordning
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Om dessa förekommer mot
varandra stridande uppgifter gäller de om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning
1. Skriftliga ändringar eller tillägg
2. Undertecknat avtal
3. Förfrågningsunderlag
4. Entreprenörens ansökan/anbud
28. Avtalsexemplar
Avtalet är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.

Gnosjö kommun

Entreprenören

xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx

………………………………….
Socialchef Irene Bengtsson

………………………………..
Behörig företrädare
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