
 

 
ALLMÄNNA VILLKOR 
 
1. Syfte och omfattning  
Dessa Allmänna villkor kompletterar villkoren i Avtal.  
Villkoren gäller i sin helhet utom i de fall då annat särskilt framgår av Avtalet genom motstridande text.  
 
2. Avtalets fortsatta giltighet 
Avtalets villkor avseende Service, Reservdelar och Garanti gäller så länge som utrustningen är i bruk hos 
Stockholms universitet.  
 
I det fall leverantören ska bistå med överlämning till ny leverantör, och detta sker efter att Avtalets giltighetstid 
upphört, ska Avtalets villkor gälla för de delar som berörs av överlämnandet, till dess uppgiften slutförts. 
 
3. Gällande lagstiftning  
Leverantören är skyldig att följa vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Parterna är vidare skyldiga att anpassa 
avtalet efter ny lagstiftning. Sådana anpassningar ingår i Avtalet och påverkar inte i övrigt leverantörens 
rättigheter och skyldigheter enligt Avtal. 
 
4. Utveckling  
Uppdateringar och uppgraderingar till nya versioner av mjukvara och/ eller ersättningsprodukter för offererad 
leverans, som framkommit efter anbudsgivningen, ska innefattas i leveransen under hela avtalstiden. 
 
Alla nödvändiga förändringar av exv. hårdvara som orsakas av mjukvarurevisioner och/ eller 
ersättningsprodukter enligt ovan ska innefattas i leveransen. 
 
Därutöver ska uppgraderingar av såväl mjukvara som hårdvara vilken påverkar personalens säkerhet 
tillhandahållas i femton (15) år efter av Stockholms universitet godkänd installation. 
 
Utvecklade versioner enligt ovan, inklusive nödvändig arbetskostnad för installation, får inte debiteras särskilt 
utan ska ingå i offererat pris. 
 
Inga uppdateringar eller uppgraderingar av mjukvaruversioner får påverka tidigare insamlad data. 
 
5. Dokumentation 
För dokumentation gäller det som särskilt angivits i Avtalet.  
 
Därutöver ska Leverantören på begäran ta fram dokumentation samt hålla denna kontinuerligt aktuell under 
avtalsperioden. Dokumentationen ska levereras i det format, elektroniskt eller papper, som Stockholms 
universitet begär. 
 
Dokumentation ska   vara   på   svenska, eller engelska om parterna enats om detta. Om dokumentation är på 
engelska ska leverantören på begäran från Stockholms universitet informera om specifik betydelse på svenska 
av termer eller begrepp. Parterna ska vid behov enas om en betydelse på svenska innan dokumentationen 
godkänns.  
 
Dokumentationen ska vara tillräckligt utförlig att en ny leverantör ska kunna överta tjänsten och/eller 
funktionen utan speciell kunskap om Stockholms universitet eller aktuella installationer. 
 
Stockholms universitet ska äga rätt att överlämna dokumentationen till annan part. 

 
 



 

 
All dokumentation ska ingå i priset och får inte debiteras särskilt, om inte parterna enats om  
annat. 
 
6. Utbildning 
All utbildning ska innefatta framtagande av utbildningsmaterial. Utbildning inklusive utbildningsmaterial ska vara 
på svenska om inte parterna enats om annat.  
 
Leverantören ska utöver det som särskilt angivits i Avtal, på begäran tillhandahålla efterfrågad utbildning inom 
avtalets område. Ersättning för denna utbildning utgår enligt särskild överenskommelse.  
 
7. Personal  
Om Stockholms universitet under eller efter ett uppdrag finner viss personal olämplig ska leverantören 
skyndsamt erbjuda en ersättare. För det fall Leverantören inte kan erbjuda en ersättare äger Stockholms 
universitet rätt att säga upp Avtalet till förtida upphörande. 
 
Utbyte och tillägg av personal, oavsett skäl till utbytet, berättigar inte Leverantören till ersättning för eventuella 
merkostnader. 
 
Stockholms universitet förbehåller sig rätten att använda egna resurser när så är möjligt. 
 
8. Resekostnader m.m. 
Kostnader för resor inom Region Stockholm ska ingå i priset för tjänsten/ varan. 
 
Kostnader för resor utom Region Stockholm ska överenskommas skriftligen i förväg. Kostnader ska styrkas med 
kopior av aktuella verifikationer.  
 
Ersättning utgår vid resor utom Region Stockholm för skäliga faktiska kostnader för resa. Restid inom pågående 
uppdrag ersätts med halvt timarvode. Leverantören är skyldig att resa på ett för Stockholms universitet 
fördelaktigt och kostnadsmässigt effektivt sätt. Ersättning för logi och traktamente utgår endast för uppdraget 
nödvändig övernattning.  
 
Övertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och extra ersättning för arbete under obekväm arbetstid 
utgår endast om detta överenskommits skriftligen i förväg. 
 
9. Fakturering  
Fakturering ska ske elektroniskt enligt lag (2018:1277), enligt de standarder som finns beskrivet hos SFTI eller 
genom att Leverantören registrerar sina fakturor på en av Stockholms universitet anvisad webbportal.  
 
Leverantören får fakturera per order, med undantag av för Stockholms universitet godkända delleveranser eller 
restleveranser, då flera fakturor per order kan förekomma. Samlingsfakturor godtas inte.  
 
Fakturor ska vara enkla och lättförståeliga. Det ska alltid framgå antal, typ av vara/ tjänst eller förbrukning samt 
hänvisning till beställning. I det fall fakturan innehåller konsulttimmar ska detta anges särskilt tillsammans med 
namn på konsulten.  
 
Av faktura ska följande framgå: 
 

• Avtalets diarienummer 
• Leverantörens namn, adress, organisationsnummer 
• Fakturadatum 
• Fakturanummer 
• Specifikation av vad fakturan avser samt ev. artikelnummer 
• Tid för leveransen   



 

• Information avseende F-skatt 
• Leverantörens momsregistreringsnummer 
• Momssats i % 
• Belopp i SEK med och utan moms 
• Beställningsreferens enligt följande:  

 
- Om beställningen kommer via Stockholms universitets e-handelssystem med ett ordernummer, är det 

ordernumret som ska anges. Om beställningen utgörs av abonnemang ska abonnemangsnumret anges. 
 

- Om beställning inte kommer från Stockholms universitets e-handelssystem ska institutions-
/avdelningsnumret (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter) anges.  

 
Order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller andra avgifter accepteras inte. 
 
Vid felaktiga uppgifter på fakturan kontaktas Leverantören för rättelse. 
 
Kreditnotor ska alltid hänvisa till ursprungsfakturan samt ange institutions-/avdelningsnumret  
som referens. 
 
10. Överlåtelse av betalningsmottagare 
Fakturering får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt medgivande från 
Stockholms universitet. Medgivande lämnas endast om det bedöms förenligt med gällande regelverk. 
 
Begäran om medgivande skickas till: Inköps- och upphandlingssektionen Ekonomiavdelningen  
Stockholms Universitet 
 
11. Betalningsvillkor 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från ankomstdatum. Förskottsbetalning medges inte. Del av faktura utbetalas 
inte. 
 
Slutfaktura ska vara Stockholms universitet tillhanda senast tre (3) månader efter det att uppdraget slutförts. 
Senare framställda krav medför inte rätt till ersättning. 
 
Betalning av fakturor innebär inte i sig att Stockholms universitet godkänt uppdraget. Den omständigheten att 
Stockholms universitet betalat en faktura tar inte ifrån Stockholms universitet rätten att reklamera samma 
faktura om den visar sig vara felaktig. Samma sak gäller om felet beror på Stockholms universitet men 
Leverantören borde ha förstått att fakturerat belopp är felaktigt. 
 
Om parterna är oense om någon del av fakturabeloppet har Stockholms universitet rätt att innehålla den del av 
betalningen som är tvistig. Ostridig del ska betalas inom angiven tid.  Vid försenad betalning orsakad av 
Stockholms universitet accepteras dröjsmålsränta enligt räntelag och lag om ersättning för inkassokostnader 
mm. 
 
12. Uppföljning av avtal 
Leverantören ska tillämpa sådana administrativa rutiner att det är möjligt att kontrollera att ställda krav uppfylls 
och att föreskriven kravnivå upprätthålls. Leverantören ska kontrollera att avtalad leverans utförs i enlighet med 
uppställda krav och förutsättningar samt svara för att kvalitetsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att avvikelser 
från avtalade villkor förebyggs. 
 
Ersättning utgår inte för uppföljning utan arbetet innefattas i beställda uppdrag. 
 



 

 
 
13. Immateriella rättigheter 
Vardera Part ansvarar för att Parten har för Avtalet erforderliga licenser och övriga rättigheter. 
Leverantörens ansvar omfattar även att tillförsäkra Stockholms universitet en rätt att använda Leverantörens 
programvara i den utsträckning som krävs för att använda varan/ tjänsten. 
 
Stockholms universitet erhåller genom Avtalet full äganderätt till den utrustning som Avtalet omfattar, samt 
nyttjanderätt till ingående programvara.   
 
Stockholms universitet erhåller genom Avtalet en icke exklusiv, i tiden obegränsad rätt att för avtalat ändamål 
nyttja resultatet av leverantörens arbete. Stockholms universitet får vid detta nyttjande, inom ramen för 
licensvillkoren modifiera och mångfaldiga resultatet av leverantörens arbete för eget bruk. Stockholms 
universitet får överlåta sin rätt vidare tillsammans med överlåtelse av sin verksamhet. 
 
För tredjepartsprodukt som är programprodukter och levereras enligt Avtalet gäller istället vad som anges i 
licensvillkoren för tredjepartsprodukten beträffande nyttjande. 
 
I de fall Leverantören tillför material till vilket tredje part innehar rättigheterna åligger det Leverantören att 
inhämta erforderliga rättigheter från rättighetshavarna. Leverantören ska ersätta Stockholms universitet för 
samtliga kostnader och utgifter som ett krav från tredje part medför. 
 
14. Sekretess och behandling av personuppgifter  
Leverantören ska följa Stockholms universitets säkerhetsföreskrifter. I det fall Leverantören ges tillgång till 
sekretesskyddad information ska tillämpliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följas. 
Anlitad person får därmed inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift som denne får del av vid uppdragets 
genomförande. Sekretess gäller därmed även gentemot varje annan person. Sekretessen gäller även efter det 
att uppdraget i fråga upphört. 
 
Leverantören ska på begäran teckna Stockholms universitets sekretessförbindelse. Leverantörens skyldighet 
innefattar att tillse att relevanta underleverantörer gör detsamma. 
 
Vid behandling av personuppgifter ska tillämpliga bestämmelser i Allmän dataskyddsförordning/ GDPR beaktas 
och kompletterande nationell lagstiftning följas. Leverantören ska vid genomförande 
av uppdraget, i de fall som Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig, följa Stockholms universitets 
instruktion för behandling av personuppgifter. Leverantörens skyldighet innefattar att tillse att relevanta 
underleverantörer gör detsamma. 
 
Leverantören ska på begäran ingå Stockholms universitets avtal för behandling av personuppgifter. 
Leverantörens skyldighet innefattar att tillse att tillräckligt underbiträdesavtal tecknas med relevanta 
underleverantörer. 
 
Leverantören är skyldig att informera de som sysselsätts med uppdraget om innebörden av offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt samt om tillämpliga bestämmelser 
avseende personuppgiftshantering. Denna skyldighet gäller även efter det Avtalet upphört. 
 
Leverantören ska på Stockholms universitets begäran eller vid Avtalets upphörande återlämna allt material som 
uppkommit genom Avtal. 
 
 
 



 

15. Arbetsgivaransvar 
Leverantören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft, eller använda underleverantörer som anlitar svart 
arbetskraft. Med svart arbetskraft avses personer för vilka leverantören inte innehåller och inbetalar källskatt 
och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag därom. 
 
Leverantören är arbetsgivare och ska därmed ansvara för att gällande arbetsmarknadslagar och förordningar 
beaktas, i synnerhet avseende frågor om anställning, avlöning och uppsägning av personal, skatter och 
socialförsäkringsavgifter betalas och skador som kan drabba personal och tredje man förebyggs. 
 
Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller motsvarande krav. 
 
16. Ansvar för skada 
Part är ansvarig för skada som denne, eller någon som denne svarar för, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar 
motparten. Part ansvarar inte för indirekt förlust. 
 
Part ansvarar för indirekt skada som orsakas genom grov vårdslöshet eller uppsåt. 
 
Part ansvarar inte för förlust av data eller andra skador som beror på att motparten lämnat felaktiga 
förutsättningar. Denna begränsning är inte tillämplig om skada orsakats till följd av uppsåt eller grov 
oaktsamhet. 
 
Skadelidande part ska utan dröjsmål efter det att denne märkt eller bort märka att skada uppkommit underrätta 
den part som orsakat skadan. Anspråk på åtgärdande eller skadestånd ska framställas skriftligen inom tolv (12) 
månader från det att skadelidande part märkt eller bort märka att skada uppstått för att skadan ska kunna göras 
gällande. 
 
Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Underlåter han det ska rätten till 
åtgärdande eller skadestånd, som annars skulle ha utgått, jämkas i skälig mån. 
 
Om försening eller brist i leverans enligt avsnitt Fel också medfört skadeståndsansvar ska eventuellt prisavdrag 
avräknas. 
 
Ansvar för skada vid behandling av personuppgifter regleras mellan parterna i Personuppgiftsbiträdesavtal.  
 
17. Ansvarsförsäkring 
Leverantören ska under hela avtalsperioden inneha en ansvarsförsäkring. 
 
Ansvarsförsäkringen ska omfatta ett försäkringsbelopp på 2 000 000 SEK vid varje skadetillfälle. 
 
Försäkringen ska gälla för sak- och personskada samt förmögenhetsskada som är en följd av en ersättningsbar 
sak- eller personskada. 
 
18. Avbeställning  
Händelser utanför parternas kontroll som helt eller delvis förhindrar leveransens eller uppdragets 
genomförande berättigar vardera parten att inställa den aktuella delen utan rätt till skadestånd.  
 
Stockholms universitet äger därutöver rätt att begränsa avtalets omfattning/ säga upp hela eller delar av 
uppdraget.  
 
Ersättning ska utgå för utfört arbete och styrkt nödvändig avvecklingskostnad.  
 
Resultatet av utfört arbete ska redovisas och samtliga handlingar överlämnas till Stockholms universitet när 
Stockholms universitet fullgjort sin betalningsskyldighet. 



 

19. Fel  
Fel ska anses föreligga om leveransen inte uppfyller specifikationen eller avviker från vad som följer av Avtalet i 
övrigt. 
 
Leverantören ska, inom ramen för uppdraget samt den avtalade ersättningen, vid Fel och övriga problem som 
Stockholms universitet anser vara relaterade till leveransen genomföra felsökning och feldiagnostik oberoende 
om Leverantören misstänker att Felet eller problemet beror på omständighet som Stockholms universitet 
ansvarar för. 
 
Leverantören är alltid skyldig att omgående avhjälpa Fel som Stockholms universitet påtalat inom tolv (12) 
månader efter tjänst, uppdrags eller enskilda delleveransers avslutande. Fel ska i övrigt avhjälpas med den 
skyndsamhet omständigheterna kräver, om inte annat framgår av Avtalet. 
 
Vid Fel eller annan brist har Stockholms universitet – utöver de påföljder som i övrigt framgår av Avtalet eller 
Stockholms universitets Allmänna villkor – rätt till prisreduktion som svarar mot Felet eller bristen (dock med 
undantag för de fall prisavdrag utgår för Felet) samt rätt till ersättning för den skada som uppstått på grund av 
Felet eller bristen. Vid sådan prisreduktion eller ersättning ska avräkning ske mot det prisavdrag som utgått för 
Felet eller bristen om annat inte särskilt framgår. Vid bedömningen av skäligt prisavdrag får Stockholms 
universitet beakta merkostnader, administrativt merarbete och/eller annan olägenhet för Stockholms 
universitet som felet medfört. 
 
Om Leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får Stockholms 
universitet skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist för att avhjälpa felet. Är inte felet avhjälpt när 
fristen löpt ut, har Stockholms universitet rätt att välja antingen ett avdrag på arvodet som svarar mot felet eller 
att på Leverantörens bekostnad anlita annan för att avhjälpa felet. 
 
Om felet är av väsentlig betydelse för Stockholms universitet och Leverantören insåg eller borde ha insett detta, 
har Stockholms universitet rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören säga upp 
Avtalet i förtid i enlighet med p Uppsägning av avtal i förtid/ häva avtalet i enlighet med avsnitt Hävning. 
 
20. Tillgänglighet 
Om fel i utrustningen medför att den är obrukbar sammantaget mer än fem (5) arbetsdagar under ett (1) år då 
garanti eller annat serviceåtagande gäller ska garanti- eller serviceåtagandets tid förlängas med motsvarande 
tid, förutsatt att stilleståndet: 
 
inte är orsakat av Stockholms universitet och Stockholms universitet skyndsamt meddelat Leverantören.  
 
Om utrustningen är obrukbar på grund av fel i sammantaget mer än tjugo (20) dagar under gällande garantitid 
har Stockholms universitet rätt att häva avtalet. Om detta inträffar ska köpet på Stockholms universitets 
begäran återgå och samtliga ersättningar återbetalas. Leverantören ska hämta utrustningen på egen bekostnad. 
Stockholms universitet ska inte betalastas av några kostnader på grund av sådan hävning.   
 
21. Uppsägning av avtal i förtid  
Stockholms universitet har rätt att säga upp avtalet till upphörande i förtid med omedelbar verkan, eller med 
den uppsägningstid som Stockholms universitet anger, om Leverantören, eller underleverantör för vilken 
Leverantören svarar: 
 

a) väsentligt misskött uppdraget gentemot Stockholms universitet  
b) i väsentligt hänseende brutit mot Avtalet 
c) ej längre uppfyller förutsättningarna under vilka uppdraget erhållits 
d) försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar, själv inger ansökan om eller blir 

föremål för företagsrekonstruktion eller annars skäligen kan antas vara på obestånd 
e) inte i rätt tid erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag 

eller lagakraftvunnen dom eller beslut 



 

f) inte innehar, eller får återkallat, erforderliga tillstånd/ godkännanden/ licenser/ programvaror och inte 
omedelbart åtgärdar detta 

g) ej följer gällande lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö 
h) begått brott, som av Stockholms universitet bedöms vara väsentligt, mot bestämmelserna i avsnitt 

Sekretess och behandling av personuppgifter 
i) vid upprepade tillfällen underlåtit att uppfylla viktiga avtalade servicenivåer 
j) Med aktiv marknadsföring och försäljning förmår Stockholms universitet att göra otillåtna 

direktupphandlingar. 
k) Vid upprepade tillfällen lämnar fel pris eller fel rabattsats. 
l) I sin marknadsföring skickar erbjudanden till Stockholms universitet som innebär personliga förmåner 

för anställd personal inom Stockholms universitet.  
m) Inte bedriver miljö och kvalitetsarbete enligt sina egna angivna rutiner. 

 
Stockholms universitet har även rätt att säga upp Avtal till uppsägning i förtid om företrädare för eller anställd 
hos leverantören, och i sin roll som företrädare för eller anställd hos leverantören uppfyller kraven rörande 
uteslutning av leverantör enl. LOU 13:1, blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören tvingas betala 
ut skadestånd enligt gällande diskrimineringslagstiftning. 
 
Stockholms universitet förbehåller sig rätten att genomföra kontinuerliga kontroller för att säkerställa att inga av 
ovanstående omständigheter föreligger. Leverantören är skyldig att lämna de uppgifter som Stockholms 
universitet begär. Ersättning för detta utgår inte. 
 
Om tillräckliga skäl för uppsägning av avtal i förtid föreligger, och Stockholms universitet med anledning av detta 
säger upp Avtalet i förtid, har Stockholms universitet rätt att göra avdrag från Leverantörens upplupna 
ersättning för styrkta kostnader för att ersätta avtalet med nytt avtal. 
 
Leverantören har rätt att säga upp Avtalet i förtid om Stockholms universitet i väsentligt hänseende brutit mot 
Avtalet. Om Leverantören säger upp Avtalet i förtid med anledning av detta är Leverantören berättigad till 
ersättning för utfört arbete samt för skälig kostnad för avveckling. 
 
För det fall Stockholms universitet sagt upp Avtalet är Leverantören skyldig att under en övergångsperiod från 
uppsägningstidens slut tillhandahålla funktioner, produkter och tjänster i den mån Stockholms universitet 
bestämmer. Leverantören har rätt att debitera Stockholms universitet till den del som Stockholms universitet 
har använt funktioner, produkter och tjänster. Övergångsperioden är, om inte parterna överenskommer om 
annat, maximalt arton (18) månader. 
 
Resultatet av utfört arbete ska redovisas och samtliga handlingar överlämnas till Stockholms universitet senast 
när Stockholms universitet fullgjort sin betalningsskyldighet. 
 
Uppsägning av avtal i förtid ska ske skriftligen. 
 
22. Hävning av avtal 
Stockholms universitet har rätt att häva Avtalet, om Leverantören, eller underleverantör för vilken Leverantören 
svarar: 
 

a) väsentligt misskött uppdraget gentemot Stockholms universitet  
b) i väsentligt hänseende brutit mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig 

begäran.  
c) Om det kvarstår fel eller brist av någon väsentlighet efter tre genomförda provperioder.  
d) Om utrustningen är obrukbar på grund av fel i sammantaget mer än tjugo (20) dagar under gällande 

garantitid. 
e) Ej längre uppfyller förutsättningarna under vilka uppdraget erhållits 
f) försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar, själv inger ansökan om eller blir 

föremål för företagsrekonstruktion eller annars skäligen kan antas vara på obestånd 



 

g) inte i rätt tid erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag 
eller lagakraftvunnen dom eller beslut 

h) inte innehar, eller får återkallat, erforderliga tillstånd/ godkännanden/ licenser/ programvaror och inte 
omedelbart åtgärdar detta 

i) ej följer gällande lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö 
j) begått brott, som av Stockholms universitet bedöms vara väsentligt, mot bestämmelserna i avsnitt 

Sekretess och behandling av personuppgifter 
k) vid upprepade tillfällen underlåtit att uppfylla viktiga avtalade servicenivåer 
l) Med aktiv marknadsföring och försäljning förmår Stockholms universitet att göra otillåtna 

direktupphandlingar. 
m) Vid upprepade tillfällen lämnar fel pris eller fel rabattsats. 
n) I sin marknadsföring skickar erbjudanden till Stockholms universitet som innebär personliga förmåner 

för anställd personal inom Stockholms universitet. 
o) Inte bedriver miljö och kvalitetsarbete enligt sina egna angivna rutiner. 
p) Avtalet har tillkommit i strid mot EU-rätten enligt dom från EU-domstolen.  

 
Stockholms universitet har även rätt att häva Avtalet om företrädare för eller anställd hos leverantören, och i sin 
roll som företrädare för eller anställd hos leverantören uppfyller kraven rörande uteslutning av leverantör enl. 
LOU 13:1, blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören tvingas betala ut skadestånd enligt gällande 
diskrimineringslagstiftning. 
 
Stockholms universitet förbehåller sig rätten att genomföra kontinuerliga kontroller för att säkerställa att inga av 
ovanstående omständigheter föreligger. Leverantören är skyldig att lämna de uppgifter som Stockholms 
universitet begär. Ersättning för detta utgår inte. 
 
Om Stockholms universitet häver Avtalet är Leverantören skyldig att ersätta de direkta skador som orsakats 
Stockholms universitet till följd av hävning. 
 
Leverantören har rätt att häva Avtalet om Stockholms universitet i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt 
Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran. 
 
23. Force majeure 
Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet förhindras på grund av omständighet som Part inte 
kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars 
följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, 
eldsvåda, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i 
tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som 
medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra påföljder. 
 
Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt ska utan oskäligt dröjsmål lämna den andra Parten 
skriftligt meddelande härom. Om sådant meddelande inte lämnas utan oskäligt dröjsmål, ska omständigheten 
inte utgöra befrielsegrund från Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. 
 
Stockholms universitet har rätt att, under den tid då befrielsegrund föreligger, vända sig till annan Leverantör. 
 
Om Parts fullgörande av Avtalet förhindras för längre tid än två (2) månader av befrielsegrund enligt denna 
punkt, får den andra Parten skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 
 
24. Överlåtelse av avtal 
Avtalet får inte, helt eller delvis, överlåtas utan den andra partens skriftliga godkännande. 
 
Leverantören äger inte utan Stockholms universitets föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller 
andra anspråk (inklusive bl.a. krav på skadestånd) hänförliga till Avtal till någon tredje part. 
 



 

25. Partsberoende 
Leverantören får under uppdragstiden inte utöva sådan verksamhet som kan rubba förtroendet i något som 
gäller det avtalade uppdraget. 
 
26. Offentliggörande och marknadsföring 
Leverantören äger inte utan Stockholms universitets uttryckliga skriftliga tillåtelse publicera eller offentliggöra 
rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, erhållit eller tagit del av genom 
Avtalet. 
 
Leverantören får inte använda sig av Stockholms universitets varumärke i marknadsföringssyfte utan Stockholms 
universitets uttryckliga skriftliga tillåtelse. 
 
All publicering och övrig information om Avtalet till massmedia m.fl., kräver skriftligt godkännande i förväg av 
Stockholms universitet. 
 
Vid publicering av forskningsresultat har Stockholms universitet rätt att inkludera relevanta uppgifter om 
levererade produkter. 
 
27. Tvist 
Rättigheter och skyldigheter enligt Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. 
 
Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som åvilar leverantören enligt Avtal 
eller tillhörande Underavtal under åberopande att domstolsavgörande har påkallats eller pågår. 
 
Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i 
första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. 
 
Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholms län. 
 
Part äger dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande för indrivande av klara och förfallna fordringar. 
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