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Tillämplighet
1.

Dessa Allmänna villkor ska äga tillämpning på alla uppdrag avseende renhållning och tillsyn av ÅVS som givits
från FTI till en Leverantör, såvida inte annat skriftligen
överenskommits mellan parterna.
Generellt om Uppdraget

2.

Genom Uppdraget åtar sig Leverantören att
(i) svara för erforderlig städning enligt Särskilda Villkor Renhållningsinstruktioner, snöröjning och halkbekämpning på samtliga vid var tid befintliga ÅVS
inom Området; samt
(ii) dokumentera och via handdatorn rapportera varje
besök vid ÅVS enligt Särskilda Villkor Renhållningsinstruktioner ,
allt enligt de närmare villkor och förutsättningar som
anges i dessa Allmänna villkor nedan.
Allmänna krav på Uppdragets utförande

3.

4.

Leverantören ska vid fullgörandet av uppdraget alltid ha
en kontaktperson tilldelad uppdraget. Denna kontaktperson ska ha möjlighet att komma i direktkontakt med personal som vid var tid utför arbete för Leverantören vid
fullgörandet av Uppdraget.
Kvaliteten på renhållningen får direkt påverkan för allmänhetens inställning till förpackningsinsamlingen. Leverantören ska därför, vid genomförandet av uppdraget,
ständigt tillse att uppdraget organiseras och genomförs
på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för både
producentansvaret och FTI:s återvinningsstationer
stärks.

5.

Uppdraget bör normalt ske dagtid 06.00 – 22.00.

6.

Leverantören ska i alla avseenden utföra sitt Uppdrag:
(i) i överensstämmelse med dessa Allmänna Villkor
och Särskilda Villkor samt de kompletterande anvisningar som från tid till annan meddelas av FTI,
(ii) i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och
tillämpliga föreskrifter,
(iii) i överensstämmelse med de krav och anvisningar
som vid var tid ställs av statliga och kommunala
myndigheter,
(iv) på ett fackmässigt och säkert sätt,
(v) i enlighet med förekommande rekommendationer
och god sed i branschen, samt
(vi)

7.

i överensstämmelse med Särskilda Villkor
Renhållningsinstruktioner samt enligt FTI:s
närmare riktlinjer och anvisningar.

Leverantören ska tillse att alla erforderliga tillstånd erhålls och upprätthålls enligt Miljöbalken eller annan tilllämplig lagstiftning och ska, på begäran av FTI, uppvisa
dessa.

8.

Leverantören ska organisera verksamheten så att Uppdraget kan genomföras på ett avtalsenligt sätt, samt informera FTI om hur verksamheten organiseras.

9.

Leverantören ska följa FTI:s profilmanual avseende kläder och fordon.

Krav på Fordon
10. Leverantören ska ha tillgång till fordon försedd med utrustning som krävs för uppdraget och som på ett miljömässigt godtagbart sätt är anpassade för genomförandet
av uppdraget. Leverantören ska ha och tillämpa en trafiksäkerhetspolicy för sin verksamhet avseende uppdraget.
11. FTI är en stor upphandlare av tunga transporter inom
Sverige och arbetar ständigt med att utveckla sig och
sina leverantörer. Leverantören ska vid fullgörandet av
Uppdraget, tillsammans med FTI, verka för en ständig
förbättring av kvaliteten i Uppdraget samt åta sig att
medverka vid uppföljning av kvaliteten samt utvärdering
i enlighet med de metoder som anges i Särskilda Villkor
Hållbara Transporter.
Särskilt om snöröjning och halkbekämpning vid
ÅVS
12. Snöröjning och halkbekämpning ska ske vid behov. Leverantör tillhandahåller material och verktyg för halkbekämpning. Halkbekämpningen ska vara synlig på städbilderna.
13. Leverantören ansvarar för utrymmet mellan behållare
samt alla ytor upp till två meter från behållarna.
14. Borttransport av snö ingår inte i Uppdraget. Det förutsätts att plats finns för snöupplag i anslutning till ÅVS.
15. Markägares och myndigheters anvisningar om användande av salt ska följas.
Rapportering
16. Efter utfört uppdrag och innan Leverantören lämnar en
ÅVS ska rapportering ske via handdator enligt FTI:s instruktioner.
17. FTI tillhandhåller handdatorer till Leverantören för rapportering till FTI. Leverantören ansvarar dock för FTI:s
kostnader för felavhjälpande eller kompletteringsköp om
Leverantören genom oaktsamhet skadar eller förlorar
handdatorn.
18. Om handdatorn inte fungerar ska Leverantören omgående rapportera detta via logistikportalen. Rapporteringen ska följa den uppställning som FTI anvisar.
Ersättning och betalning
19. Uppdraget ska schemaläggas enligt FTI:s beställning.
Om uppdraget inte skett på angiven dag utgår inte någon
ersättning. FTI äger i sådant fall rätt att på Leverantörens
risk och bekostnad utföra uppdraget genom anlitande av
fristående leverantör.
20. I Prisbilaga Renhållning nämnda ersättningar är de
enda som utgår för Uppdraget. Några avgifter eller
tillkommande ersättningar oavsett vilket slag det må
vara ska inte förekomma med mindre än att parterna
dessförinnan skriftligen enats om detta.
21. Fakturering, rapportering och betalning för Extra Åtgärder eller Tilläggstjänster enligt Avtalet ska vid varje enskilt tillfälle överenskommas mellan parterna.
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Betalning
22. Betalning av ersättning ska ske mot faktura månadsvis i
efterskott. Betalning sker, om inte annat överenskommits, enligt FTI:s ”självfaktureringssystem”, dvs utan att
Leverantören ställer ut någon faktura.
23. Det åligger Leverantören att dels löpande veckovis ta del
av underlaget för ersättningen som finns tillgängligt på
Logistikportalen, dels granska och justera eventuella avvikelser som Leverantören därvid funnit. Dock senast 3
arbetsdagar in på den nya kalendermånaden. Leverantören ska i annat fall inte vara berättigad att i efterhand
göra invändningar beträffande felaktigheter eller brister i
nämnda underlag. Genom mottagande av betalning enligt punkt 22 ska bakomliggande förhållanden i annat
fall anses vara godkända av Leverantören.
24. FTI ska äga rätt att kvittningsvis i samband med betalning enligt ovan göra avdrag för kostnader och skador
som uppkommit hos FTI enligt punkt 23, exempelvis
kostnader för erlagda viten eller skadestånd samt kostnader för tredje part som anlitats av FTI, för att i Leverantörens ställe fullgöra uppdraget.
25. Utbetalning ska ske senast 30 dagar efter månadsskifte.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
Viten
26. Om inte annat avtalats ska Leverantören anses agera illojalt mot FTI om Leverantören anger att ett uppdragstillfälle genomförts, men FTI uppmärksammas om omständigheter som uppenbart tyder på att uppdraget inte
genomförts, eller endast genomförts delvis, utan att FTI
mottagit meddelade därom i enlighet med punkt 34.
27. Om Leverantören känner till att funktionalitet inte kommer att uppnås, eller sannolikt inte kommer att uppnås,
ska Leverantören omedelbart underrätta FTI om detta,
med angivande av orsaken och så långt det är möjligt det
datum då detta åtgärdats.
28. Om funktionalitet inte uppnås i hela eller delar av utförandet av ett enskilt Uppdrag, och detta orsakas av Leverantören eller av en omständighet som härrör till Leverantören, har FTI rätt att erhålla ersättning (vite) motsvarande 1 000 kr per tillfälle, utan att det påverkar andra
rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för FTI under Avtalet eller annars enligt gällande lag.
29. Utöver vite till FTI enligt punkt 28 ovan förbehåller sig
FTI rätten att vidarefakturera de viten som åläggs FTI av
kommunen till följd av Leverantörens vårdslöshet i utförandet av sitt uppdrag. Varje utdömt vite i aktuell kommun till följd av påtalade brister i renhållning vid ÅVS
från kommunen ska med automatik anses bero på vårdslöshet från Leverantörens sida i utförandet av sitt uppdrag.
Övriga frågor
Förtida upphörande
30. Om part på ett för motparten väsentligt sätt bryter mot
sina förpliktelser i Avtalet eller agerar uppenbart illojalt
mot den andre parten äger den andre parten rätt att säga
upp Avtalet till förtida upphörande med iakttagande av
en uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska
dock ej äga rum med mindre kontraktsbrottet först påtalats skriftligen för motparten och denne fått skälig tid att
vidta rättelse.

31. Vid avtalsbrott ska FTI äga rätt att vidta rättelse på Leverantörens bekostnad samt rätt att kräva att denne håller
FTI skadeslös för skador och kostnader som uppkommit
genom avtalsbrottet, inklusive viten som FTI måst utge
till aktuell kommun om vitet föranletts av missförhållanden för vilka Leverantören ensam eller huvudsakligen
svarar. Rätten att vidta rättelse på Leverantörens bekostnad förutsätter att Leverantören först beretts möjlighet
att själv vidta rättelse men ej genomfört sådan med den
noggrannhet och skyndsamhet som med hänsyn till situationen skäligen kunnat begäras.
32. Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet
om den andre parten under avtalstiden träder i likvidation, tappar erforderliga tillstånd som F-skatt, momsregistrering, trafiktillstånd, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller rekonstruktion, ställer in betalningarna eller på sannolika skäl kan anses vara på sådant
obestånd, att han inte kan förväntas fullgöra sina kontraktsenliga förpliktelser.
Påföljder och försäkring
33. Part ska i alla hänseenden fullgöra sina åtaganden i överensstämmelse med Avtalet. Vid avvikelse från eller bristande fullgörelse av Avtalet ska den andre parten äga rätt
att på eget val kräva fullgörelse eller vidta rättelse på
den felande partens bekostnad samt därutöver rätt att
kräva att denne håller honom skadeslös för de skador
och kostnader som uppkommit.
34. Om Leverantören i samband med fullgörandet av sitt
Uppdrag orsakar sakskada, personskada eller annan
skada på tredje man och denna skulle begära skadestånd
av FTI förbinder sig Leverantören att hålla FTI skadeslös för skada, förlust, eller kostnad, inklusive rättegångskostnader och kostnader för juridiskt biträde, som därmed uppkommer hos FTI.
35. Omständigheter utanför parts kontroll, som icke orsakats
av parten eller annan för vilken parten svarar, och som
icke heller med iakttagande av skälig aktsamhet kunnat
undvikas, ska anses utgöra befrielsegrund, därest de inträffar sedan Avtalet slutits och hindrar avtalsförpliktelsernas fullgörande samt ej rimligen kunnat förutses av
parten. Befrielsegrund anses föreligga så länge någon
här ovannämnd omständighet visas utgöra hinder för
fullgörande.
36. Befrielsegrund må ej åberopas med mindre parten kan
visa, att han vidtagit alla skäliga åtgärder för att begränsa hindrets inverkan och, sedan hindret upphört, försökt inhämta förlorad tid. Befrielsegrund må ej heller
åberopas med mindre parten utan oskäligt uppehåll
skriftligen underrättat den andre parten om att sådan omständighet inträffat samt om hindrets beräknade verkan.
37. Parterna åtar sig att under avtalstiden teckna och vidmakthålla en erforderlig ansvarsförsäkring á 5 MSEK.
Revision
Leverantören ska i skälig utsträckning bistå FTI vid utförandet av revision av uppdraget. Leverantören ska ge
FTI åtkomst till framställda register och rapporter så att
FTI kan genomföra revisioner av Leverantörens åtgärder
vid utförandet av uppdraget. Revisionen ska avse kontroll av Leverantörens åtaganden enligt avtalet, innefattande att Leverantören efterlever tillstånd och myndighetskrav i utförandet av uppdraget samt att uppdraget
genomförs utifrån ett miljömässigt godtagbart sätt.
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38. FTI ska varsla Leverantören minst 30 dagar före genomförandet av revisionerna.
Överlåtelse av Avtalet, underleverantörer
39. Avtalet får inte överlåtas utan motpartens skriftliga samtycke därtill. FTI ska dock äga rätt att, utan godkännande från Leverantören, överlåta Avtalet så som anges i
Avtalet.
40. Leverantören bär gentemot FTI fullt ansvar för att anlitad underleverantör i samtliga hänseenden utför Uppdraget enligt Avtalets villkor och förutsättningar.

Särskilda villkor
41. Till Avtalet bilagda särskilda villkor får uppdateras av
FTI från tid till annan med 30 dagars varsel. Sådana ändringar av särskilda villkor får aldrig omfatta sådana ändringar som på ett betydande sätt inverkar på Avtalets
syfte.
Tvister
42. Tvist med anledning av Avtalet, eller ur Avtalet härflytande rättsförhållanden, ska avgöras i enlighet med
svensk rätt av allmän domstol, med Stockholms Tingsrätt som första instans.
***
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