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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10 

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
För uppdragen gäller ABK 09, Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag 
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 med de avsteg som finns 
under AUC.111. 

AUA ALLMÄN ORIENTERING 
Lomma kommun är belägen i västra Skåne. Närmare 25 000 personer bor i 
kommunen och utmärkande för kommunen är bland annat höga 
boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina 
möjligheter till ett rikt friluftsliv. Lomma kommun är en kommun i tillväxt. 

Kommunen har ett fastighetsbestånd om ca 100 fastigheter motsvarande en 
total yta om cirka 125 000 m². 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och Fastighetsavdelningen, bygger 
och förvaltar fastigheter för Lomma kommun och Lomma Service Bostäder AB. 
Fastighetsbeståndet består av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, 
kulturbyggnader, bostäder, HVO-byggnader och övriga förvaltningsbyggnader. 

Lomma kommun avser att göra en upphandling avseende tekniska 
konsulttjänster avseende arkitekttjänster inom utredning och projektering vid 
ombyggnationer, nybyggnationer samt planerat underhåll eller delarbeten inom 
aktuellt område. Merparten av kommunens byggentreprenader utförs såsom 
totalentreprenader. 

Läs mer om Lomma kommun på: www.lomma.se 

AUA.1 Kontaktuppgifter 

AUA.12 Beställare 
Lomma kommun 

Hamngatan 3 

234 81 Lomma 

Tel: 040 - 641 10 00 

Organisationsnummer: 212000-1066 

AUA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
Bengt Strengbom, Projektchef, Teknik- och Fastighetsavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lomma kommun 

Se AUB.24 om vad som gäller ang frågor under anbudstiden. 
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AUA.2 Orientering om objektet 

AUA.22 Objektets läge 
Ramavtalen avser utförande av uppdrag inom Lomma kommuns 
verksamhetsområde. 

Information avseende området för uppdragets utförande meddelas av Lomma 
kommun i samband med avrop för varje specifikt uppdrag. 

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget 
Beställaren har för avsikt att upphandla ramavtal avseende Arkitekttjänster. 

Uppdrag kan avse något, några eller samtliga av följande skeden: förskede, 
programskede, systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, byggskede och 
förvaltningsskede. 

Vidare kan uppdrag komma att omfatta följande moment: projektering, 
utredningsarbete, dokumentation, myndighetskontakter, BAS-P, inventering, 
rådgivning etc. för projekt i samband med ny- och ombyggnation, underhåll och 
förvaltning av fastigheter. 

I samband med avrop specificeras i vilket skede respektive moment ska 
utföras. Uppdragen kommer att bestå av olika typer av arbeten inom det 
aktuella området som rör Beställarens projekt. 

Avsikten är att teckna ramavtal med tre (3) Konsulter, under förutsättning att så 
många uppfyller ställda krav. Under ramavtalstiden kommer Beställaren att 
löpande avropa uppdrag från antagna Konsulter enligt förutsättningarna under 
AUB.121 

Uppdragsvolymen uppskattas till ca 500 000 – 1 500 000 SEK per år. Ingånget 
ramavtal garanterar inte en viss uppdragsvolym utan utgör underlag för 
kommande avrop. 

Takvolymen för respektive ramavtal uppgår till 10 000 000 SEK. Uppnås den 
volymen kommer inga ytterligare avrop att ske, utan en ny upphandling 
avseende det ramavtalsområdet kommer att ske. 

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. 

AUA.32 Avgränsning ramavtalsområden 
Beställaren genomför tio (10) separata upphandlingar för tekniska konsulter 
inom följande teknikområden (ramavtalsområden). 

1. A - Arkitekt 

2. K - Byggnadskonstruktion 

3. E - El, Tele och Hiss 

4. PL/BL - Projektledning och Byggledning (fastighet) 

5. MP/LA - Mark och Landskap med yttre VA 

6. GE - Geoteknik 
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7. TK - Trafik 

8. AK - Anläggningskonstruktör 

9. PL/BL - Projektledning och Byggledning (mark) 

10. GB - Gatubelysning 

Denna upphandling avser Arkitekt och omfattar hela åtagandet enligt detta 
förfrågningsunderlag. Förutsättningar för de övriga nio (9) teknikområden 
framgår av separata förfrågningsunderlag för dessa. För projektering och 
andra uppdrag som erfordrar medverkan av olika teknikområden kommer 
avrop att ske från aktuellt ramavtal med denna kompetens. 

AUA.4 Förkortningar 
I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar och 
benämningar: 

• Lomma kommun benämns Beställaren. 

• Leverantörer som lämnar anbud benämns Anbudsgivare. 

• Antagna leverantörer benämns Konsulten. 

• Visma Opic AB benämns OPIC. 

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling benämns LOU. 

• Boverkets Byggregler, BBR 21 benämns BBR 

AUA.5 Begreppsförklaringar 
Avrop: Beställning under ramavtalstiden i enlighet med villkor i ramavtalet 
samt därtill hörande handlingar. 

Avropsavtal: Avtal som följer av kontraktstilldelning av uppdrag baserat på 
villkoren i ramavtalet med tillhörande handlingar. 

Avropsbekräftelse: Skriftlig bekräftelse med villkor för uppdrag. 

Konsulten: Den leverantör som egenhändigt eller tillsammans med 
underkonsulter utför avtalat åtagande. 

Ramavtal: Avtal som ingås mellan Beställaren och Konsulten vilket fastställer 
villkoren för kommande kontraktstilldelningar. 

Takpris: En mellan parterna bedömd total kostnad baserad på vid var tid 
kända förutsättningar och avtalade timarvoden. 

I övrigt hänvisas till begreppsbestämningar enligt ABK 09. 
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AUB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AUB.1 Former m m för upphandling 

AUB.11 Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt LOU. 

AUB.12 Uppdragsform 
Uppdragen leds och avropas av projektledare från Beställaren eller av 
Beställaren utsedd projektledare. Konsulten ska vid genomförande av uppdrag 
samordna sitt arbete med Beställaren, eventuella sidokonsulter och andra till 
uppdraget knutna parter. 

I samband med avrop anger Beställaren det aktuella uppdragets omfattning 
med uppgift om skede och uppdragstyp, gällande tider och överlämnar 
underlag samt övrig information. 

Beställaren lämnar innan genomförande av uppdrag en förfrågan vilken 
kortfattat beskriver omfattningen av uppdraget. Konsulten ska utifrån av 
Beställaren angivna förutsättningar för uppdraget och tecknat ramavtal lämna 
en redovisning av efterfrågade uppgifter t.ex. uppdragets innehåll, förslag på 
personal, kostnadskalkyl och färdigställandetid. Redovisningen ska 
översändas med behörig företrädares underskrift till Beställaren. Efter 
genomgång med Beställarens kontaktperson, och dennes godkännande, görs 
ett skriftligt avrop inkluderat gällande tider och handlingar. Efter genomfört 
uppdrag ska Konsulten redovisa verkligt ekonomiskt utfall. 

AUB.121 Modell för tilldelning av kontrakt inom ramavtalen 
Avropsprocessen 

Vid avrop utgår Beställaren från en uppskattad kontraktssumma baserat på en 
totalkostnad för det avropade enskilda uppdraget räknat i SEK. I 
totalkostnaden ingår allt arbete, material och tilläggsarbeten allt enligt i 
ramavtalet avtalade timpriser och påslag. 

Upp till och med värdet i tabellen nedan sker avrop enligt 
rangordningsprincipen. 

Uppdrag med ett värde över angiven gräns sker avrop enligt förnyad 
konkurrensutsättning. 

 

Teknikområde Gräns för förnyad konkurrens Övre gräns - ny upphandling 

Arkitekt 500 000SEK 1 000 000SEK 

 

Avrop får göras av den/de personer som av Beställaren angivits som behöriga 
från tid till annan enligt skriftligt meddelande från Beställaren. 
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Även om Beställaren inte uttryckligen hänvisar till ramavtalet med dess bilagor, 
ska Konsulten tillämpa dess bestämmelser vid avrop. 

Förfrågan om avrop skickas till Konsultens kontaktperson för ramavtalet. 

Konsultens offert skickas till Beställarens kontaktperson för ramavtalet. 

  

Inställelsetid 

Konsulten ska kunna inleda arbetet så snart avropsbeställning undertecknats 
eller enligt Beställarens önskemål. 

Beställaren kan kräva att Konsulten inleder arbetet inom tio (10) arbetsdagar. 

  

Rangordningsprincip 

Konsulten som har tilldelats rangordning ett (1) efter genomförd upphandling 
erbjuds uppdraget. Konsulten får erbjudandet om uppdrag genom att 
Beställaren skickar ett e-postmeddelande till Konsulten innehållande: 

• Beskrivning över objektet 

• Önskad igångsättningstid 

• Önskat färdigställande tid 

• Sista dag då svar ska lämnas av Konsulten 

• Konsulten projektgrupp 

Efter Konsulten fått förfrågan har denne tio (10) arbetsdagar på sig att 
acceptera uppdraget. 

För det fall att Konsulten med rangordning ett (1) inte svarar på förfrågan i tid 
eller svarar att Konsulten inte kan anta uppdraget har Beställaren rätt att skicka 
samma förfrågan till Konsulten med rangordning två (2) med samma 
förutsättning. 

Visar det sig att Konsulten med rangordning två (2) inte svarar på förfrågan i tid 
eller svarar att Konsulten inte kan anta uppdraget har Beställaren rätt att skicka 
samma förfrågan till Konsulten med rangordning tre (3) med samma 
förutsättning. 

För avrop enligt rangordningsprincipen är samtliga villkor reglerade genom 
ramavtalet och de återkommande avropen ska därmed ses som beställningar 
där villkoren regleras genom denna upphandling. 

  

Förnyad konkurrensutsättning 

Vid förnyad konkurrensutsättning ska de antagna ramavtalskonsulterna bjudas 
in att i enlighet med 7 kap. 9 § LOU på nytt lämna anbud i enlighet med de 
villkor som anges i ramavtalet. I totalkostnaden ingår allt arbete, material och 
ÄTA-arbeten allt enligt i ramavtalet avtalade timpriser och påslag. 

Vid förnyad konkurrensutsättning kommer avrop att föregås av en skriftlig 
anbudsförfrågan till samtliga konsulter i ramavtalet. 
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AUB.13 Ersättningsform för anbudsgivning 
Ingen ersättning för anbudsgivning utgår. 

AUB.14 Ersättningsform för uppdraget 
Ersättning utgår i form av rörligt arvode mot i beställningen avtalat pris baserat 
på nedlagd tid och avtalade timarvoden. Se vidare AUC.6. 

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal upprättats 
genom skriftlig beställning och skriftlig bekräftelse på beställning. 

Minst tre konsultföretag inom respektive teknikområde avses att antas, under 
förutsättning att Beställaren erhåller minst så många godtagbara anbud. 

Konsulterna rangordnas som nummer ett, två och tre efter utslag enligt 
värderingsgrunder vid utvärdering av anbud (AUB.52). 

Upphandlingen avbryts om upphandlingen av affärsmässigt grundad anledning 
inte kan fullföljas. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. 

Beställaren kan komma att upphandla tjänster i separata upphandlingar utanför 
ramavtalen, då uppdrags omfattning och karaktär enligt Beställarens 
uppfattning så kräver. 

Avtal avses tecknas efter tilldelningsbeskedet är utskickat under förutsättning 
att ansökan om överprövning inte sker. 

  

Onormalt lågt anbud 
Beställaren har skyldighet att förkasta ett anbud som är onormalt lågt i enlighet 
med vad som anges i 16 kap 7 § LOU. 

På begäran från Beställaren ska anbudsgivaren inkomma med förklaring till ett 
lågt anbud inom tre (3) arbetsdagar räknat från tidpunkten då B skickat 
begäran. 

AUB.2 Förfrågningsunderlag 

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget tillhandahålls elektroniskt genom 
upphandlingsverktyget TendSign (www.tendsign.com). 
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AUB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar med ändring av ABK 09 
1 kap. 2 §: 

1. Dessa Administrativa föreskrifter daterad 2023-02-21 

2. Anbudsformulär i TendSign 

3. Allmänna bestämmelser ABK 09, bifogas ej 

Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer i förfrågningsunderlaget mot 
varandra stridande uppgifter gäller handlingarna i ovan angiven ordning. 

AUB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Avisering gällande eventuella förtydliganden och kompletteringar gjorda av 
Beställaren under anbudstiden kommer att distribueras till registrerade 
Anbudsgivare via TendSign (se även nedan AUB.24). 

AUB.24 Frågor under anbudstiden 
Anser Anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart är 
det angeläget att denne kontaktar Beställaren. 

Eventuella frågor under anbudstiden ska ställas via frågor och svarsfunktionen 
i Visma TendSign. Beställaren kommer besvara frågor via samma funktion. 

Beställaren kan inte garantera att frågor som inkommer senare än tio (10) 
dagar före anbudstidens utgång kan besvaras. Sista dagen svar på eventuella 
frågor kommer att publiceras är sex (6) dagar före anbudstidens utgång. 

De Anbudsgivare som registrerat sig i TendSign och hämtat 
förfrågningsunderlag från denna plats kommer att aviseras via e-post om 
publicering av svar på inkomna frågor och andra förtydliganden av 
förfrågningsunderlaget har skett. Anbudsgivaren ansvarar för att denne tar del 
av all information som publicerats på detta sätt under anbudstiden. 

Publicerade svar gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget 
och gäller därmed som underlag för anbudsgivning. Svar eller andra 
upplysningar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del 
av förfrågningsunderlaget. 

AUB.3 Anbudsgivning 

AUB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud ska vara skriftliga och baseras på de förutsättningar som anges i dessa 
Administrativa föreskrifter med tillhörande handlingar inklusive eventuella 
kompletterande uppgifter under anbudstiden. 

Anbud inklusive eventuella bilagor ska lämnas på svenska. Officiella dokument 
och intyg som är författade på annat språk får lämnas utan att översättas till 
svenska. 
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Anbud ska undertecknas av behörig företrädare för Anbudsgivaren. 
Beställaren kan komma att kontrollera behörigheten i samband med 
anbudsprövning. 

Anbud ska lämnas digitalt genom Visma TendSign. Det är inte möjligt att 
lämna anbud på annat sätt (exempelvis via fax eller e-post). 

Beställaren omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas 
offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänna handlingar normalt sett ska 
vara tillgängliga för den som önskar ta del av dessa. 

Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud 
sekretessbelagda. Efter det att upphandlingen avslutats är Anbudsgivarens 
möjligheter att erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud 
begränsade. Sekretessprövning sker först då någon begär att ta del av 
uppgifter i anbud. Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i anbud kan 
överklagas. Några garantier om att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan 
därför inte lämnas. Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Anser 
Anbudsgivaren att uppgifter i dennes anbud bör hemlighållas ska denne i sitt 
anbud redovisa vilka uppgifter i anbudet som avses och vilken skada som 
Anbudsgivare anser sig bli drabbad av om uppgifterna offentliggörs. 

Anbudet ska undertecknas av behörig företrädare för Anbudsgivaren 

AUB.311 Huvudanbud 
Anbud lämnas i enlighet med vad som föreskrivits i dessa Administrativa 
Föreskrifter med tillhörande handlingar. Reservationer, alternativa anbud eller 
utföranden accepteras inte. 

AUB.312 Sidoanbud 
Sidoanbud accepteras inte. 

AUB.313 Kompletteringar till anbud 
Möjligheten för Beställaren att begära kompletterande uppgifter avseende 
lämnat anbud efter sista anbudsdag är ytterst begränsad. För att Beställaren 
ska ha möjlighet att pröva 
och utvärdera anbudet är det därför viktigt att anbudet innehåller samtliga 
begärda uppgifter. 

Beställaren kan, inom ramen för LOU, tillåta eller begära att Anbudsgivare 
rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som getts in 
av anbudsgivaren. Beställaren får vidare tillåta eller begära att en 
anbudsgivare förtydligar eller kompletterar sådan handling. Kompletteringar 
och förtydliganden får endast ske om det är förenligt med principerna om 
likabehandling och öppenhet. 

Eventuell begäran om förtydligande eller komplettering ska besvaras skriftligt. 

  



 Dokument  Sidnr 

 

AUB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER                                                                                                                             11(40) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

 Tekniska konsulter - 
Arkitekt 

Datum 

2023-02-21 
Status Ändr.dat Bet 

Granskningshandling   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956626  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

AUB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud ska vara Beställaren tillhanda senast 2023-03-24.  

Anbud som inkommer efter detta datum kommer inte att prövas. 

AUB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbud ska vara bindande i 90 dagar från anbudstidens utgång. Anbudets 
giltighet ska förlängas ytterligare fyra (4) månader från tidpunkten för 
anbudstidens utgång vid en eventuell överprövning. Beställaren kan begära 
ytterligare förlängning av anbudens giltighetstid. 

AUB.34 Adressering 
Anbud inklusive eventuella bilagor ska lämnas elektroniskt i 
upphandlingssystemet TendSign. 

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: 
tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och 
svar finns på www.tendsign.com/support. 

AUB.4 Anbudsöppning 
Anbud kommer att öppnas av Beställaren vid en förrättning enligt 12 kap § 10 
LOU. Anbud som inkommit efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas. 

AUB.5 Anbudsprövning 
Beställaren har endast möjlighet att anta anbud som innehåller efterfrågad 
information och som uppfyller ställda krav. 

  

Tre faser 

I första steget prövas anbudets giltighet (giltighetsfas). Vid prövning av 
anbudets giltighet kontrolleras bl.a. att anbudet inkommit i rätt tid och att 
anbudet innehåller de i förfrågningsunderlaget efterfrågade dokumenten. 
Anbud som inte klarar giltighetsprövningen kommer att förkastas.  

I andra steget, (kvalificeringsfas) kontrolleras att anbudsgivare uppfyller de 
uppställda kraven på anbudsgivare samt att anbudet uppfyller de i 
upphandlingsföreskrifter och förfrågningsunderlaget uppställda kraven. Anbud 
som inte uppfyller dessa krav kan komma att förkastas.  

I tredje steget (utvärderingsfas) sker en utvärdering av de anbud som inte 
förkastats i giltighetsfas eller i kvalificeringsfas. Utvärderingen sker enligt 
principen om lägsta pris med hänsyn till uppställda kriterier i 
förfrågningsunderlaget.  
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ESPD 

Under efterföljande rubriker uppställs ett antal krav med avseende på 
uteslutningsgrunder och kvalificering/urvalskriterier. Det noteras särskilt att 
anbudsgivare istället för att bifoga handlingar och uppgifter avseende (i) 
uteslutning, (ii) lämplighet, (iii) ekonomisk och finansiell ställning respektive (iv) 
teknisk och yrkesmässig kapacitet kan fylla i och lämna in en ESPD (det 
europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet, frivillig leverantörsförsäkran).  

Inga andra uppgifter eller krav framgår av ESPD utan anbudsgivare väljer själv 
om anbudsgivare följer krav på bevis i förfrågningsunderlaget eller lämnar in en 
ESPD. Om anbudsgivare vill ge in en ESPD görs detta via ett strukturerat 
dokument i Visma TendSign. 

Om en anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet skall anbudsgivarens 
försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars 
kapacitet åberopas. 

Notera särskilt att om en ESPD lämnas in i stället för de bevis som anges 
nedan, så kommer dessa bevis att begäras in inför en eventuell tilldelning. 

AUB.51 Prövning av anbudsgivare 
Konsulten ska ha tillräcklig förmåga och kapacitet för att kunna genomföra 
uppdrag i den omfattning och av den komplexitet som framgår av detta 
förfrågningsunderlag med tillhörande handlingar. 

De krav som ställs på Konsulten som ska leverera tjänsterna i enlighet med 
ramavtalet samt därtill hörande handlingar anges nedan. 

Konsulten har för genomförande av uppdraget möjlighet att anlita 
underkonsult/-er för utförande av del av det åtagande som ingår i ramavtalet. 
Om Anbudsgivaren avser att anlita underkonsult/-er ska denne/dessa 
redovisas vid respektive avrop enligt de anvisningar som lämnas i 
förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare som avser att använda underkonsult ska 
förfoga över dessa resurser i den omfattning som krävs för att uppfylla de krav 
som gäller för det åtagande som upphandlingen omfattar samt inom den egna 
organisationen ha erforderlig kompetens inom de områden där underkonsult 
kommer att användas för att säkerställa underkonsultens kompetens. Namn på 
eventuella underkonsulter anges därför på avsedd plats i anbudsformuläret. 

AUB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
Konsulten och eventuell/-a underkonsult/-er ska uppfylla i Sverige eller i 
hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. 

Konsulten eller av denne anlitad/-e underkonsult/-er får inte ha skulder 
avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet 
som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller 
motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana 
skulder som avser försumbara belopp eller motsvarande omständigheter. 

Konsulten och eventuell/-a underkonsult/-er ska vara godkänd för F-skatt av 
Skatteverket. 
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Notera att Beställaren kommer att kontrollera uppgifterna genom att begära in 
intyg från Skatteverket (SKV 4820) eller motsvarande intyg från utländsk 
myndighet. Anbudsgivare ska vara beredd att tillhandahålla aktuella dokument 
i det fall Beställaren inte har möjlighet att själva ta del av dessa. 

AUB.512 Uteslutningsgrunder 
Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen enligt de 
förutsättningar som anges i 13 kap 1-3 §§ LOU. Motsvarande gäller för 
eventuell/-a underkonsult/-er eller andra företag vars kapacitet åberopas. Se 
även 13 kap 5 § LOU avseende undantag från uteslutning i vissa fall 
(självsanering). 

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bekräfta att skäl för uteslutning inte föreligger 
för anbudsgivande företag, eventuell/-a underkonsult/-er eller andra företag 
vars kapacitet åberopas.  

Vid prövning, på begäran av Beställaren, ska Anbudsgivaren kunna inkomma 
med sanningsförsäkran från respektive eventuell/-a underkonsult/-er eller 
andra företag vars kapacitet åberopas. Anbudsgivaren ska kunna inkomma 
med bevis inom fem (5) arbetsdagar från det att Beställaren så begär. 

AUB.513 Ekonomisk och finansiell ställning 
Anbudsgivare ska ha en stabil finansiell förmåga och ekonomisk ställning som 
är tillräcklig för att genomföra åtagandet.  För att uppfylla kravet krävs att 
anbudsgivare ska inneha lägst riskklass tre (3) enligt kreditupplysning från UC 
AB (UC) eller motsvarande. 

I det fall Anbudsgivare innehar lägre riskklass eller saknar möjlighet att erhålla 
sådan, ska denne ändå anses uppfylla kravet om Anbudsgivare kan lämna 
sådan förklaring/redogörelse/åtagande, att det kan anses klarlagt att 
Anbudsgivare, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar 
motsvarande ekonomiska ställning. Om Anbudsgivare inte kan styrka med 
handlingarna att kravet uppfylls utesluts Anbudsgivares anbud från 
upphandlingen.  

Notera att Anbudsgivaren, för det fall kravet på lägst riskklass tre (3) enligt 
kreditupplysning från UC eller motsvarande inte uppnås självmant till anbudet 
ska bifoga de handlingar/åtagande/redovisning etc som anbudsgivaren vill 
åberopa för att påvisa att det kan anses klarlagt att Anbudsgivare, själv eller 
genom åberopande av annans kapacitet, innehar motsvarande ekonomiska 
ställning. Det innebär att Anbudsgivaren själv uppmanas kontrollera sin 
riskklass enligt kreditupplysning från UC eller motsvarande innan anbud avges. 

AUB.5131 Omsättning 
Anbudsgivaren ska ha en genomsnittlig omsättning på minst tre (3) MSEK per 
år under de två (2) senaste verksamhetsåren, eller under den kortare tid under 
vilket verksamheten bedrivits. 
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Notera att Beställaren kommer att kontrollera uppgifterna i UC. Anbudsgivare 
ska på begäran av Beställaren inkomma med bevis på att kravet uppfylls om 
Beställaren inte genom kontroll i UC kan se att kravet uppfylls. Anbudsgivaren 
ska kunna inkomma med bevis inom fem (5) arbetsdagar från det att 
Beställaren så begär. 

AUB.514 Anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet 
Konsulten ska ha erforderliga resurser, kompetens och erfarenhet av att 
leverera tekniska konsulttjänster inom Arkitekt med den i detta 
förfrågningsunderlag presenterade komplexiteten och omfattningen. 

AUB.515 Referensuppdrag för företaget 
Anbudsgivaren ska förteckna och till anbudet bifoga tre (3) referensuppdrag för 
Arkitekttjänster.  

Varje referensuppdrag ska innehålla uppgift om  

a)     kund,  

b)     uppdragstid,  

c)     namn och kontaktuppgifter till referenter (uppdragsgivare) samt  

d)     en tillräcklig omfattande beskrivning av uppdraget så att Beställaren 
förstår vad uppdraget avsett. 

Samtliga referensuppdrag ska vara avslutade och ha utförts de tre (3) senaste 
åren räknat från anbudsdatum och ha utförts för olika externa uppdragsgivare 
(det är inte acceptabelt att åberopa en referens från ett närstående bolag, 
koncerninternt bolag eller annat bolag som Anbudsgivaren har direkt eller 
indirekt intressegemenskap med). Det är enbart Konsultens del i projektet som 
behöver vara avslutad, byggprojektet behöver inte vara utfört eller avslutat.  

Har Anbudsgivaren tidigare utfört uppdrag för Beställaren i enlighet med 
förutsättningarna ovan, dvs. uppdrag avseende tekniska konsulttjänster inom 
Arkitekttjänster vilket ska ha utförts de tre (3) senaste åren räknat från 
anbudsdatum, ska denna referens anges som referent för ett (1) sådant 
referensuppdrag, givet att det uppfyller kraven nedan under referensuppdrag 1 
och 2 respektive 3. 

  

Referensuppdrag 1 och 2 

Två referensuppdrag motsvarande denna upphandling inom utredning och 
projektering av nybyggnationer avseende totalentreprenad såsom skolor, 
förskolor, äldreboende och kontor. Uppdragen ska ha inneburit framtagande av 
handlingar till förfrågningsunderlag i en totalentreprenad och den totala 
projektkostnaden för referensobjekten ska vara på minst 40 miljoner SEK 
vardera.  
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Referensuppdrag 3 

Ett referensuppdrag motsvarande denna upphandling inom utredning och 
projektering av ombyggnationer/tillbyggnationer avseende totalentreprenad 
såsom skolor, förskolor, äldreboende och kontor. Uppdragen ska ha inneburit 
framtagande av handlingar till förfrågningsunderlag i en totalentreprenad och 
den totala projektkostnaden för referensobjekten ska vara på minst 10 miljoner 
SEK. 

AUB.516 Kvalitetssäkringsrutiner 
Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och tillämpa 
dokumenterade rutiner för att säkerställa att uppdragen genomförs på ett 
sådant sätt att uppsatta kvalitetsnivåer och överenskomna villkor kan uppnås 
och upprätthållas.  

För att uppfylla kravet kräva ett kvalitetssäkringssystem motsvarande ISO-
9001 eller motsvarande annat tredjeparts certifierat system.  

Anbudsgivaren ska i sitt anbud redogöra hur kravet uppfylls. Redovisningen 
ska innehålla en beskrivning av de kvalitetssäkringsrutiner som Anbudsgivaren 
tillämpar alternativt kopia på giltigt ISO-certifikat (9001) eller likvärdigt. Lämnad 
beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. 

AUB.517 Personal 
Konsulten ska tillhandahålla följande personalkategorier: 

• Uppdragsansvarig Arkitekt 

• Handläggande Arkitekt 

• Handläggande Byggnadsingenjör 

• Administrativa skrivtjänster 

• BAS-P 

En och samma person kan vara samtliga personalkategorier under 
förutsättning att personen uppfyller samtliga ställda krav. Motsvarande krav 
som ställs för respektive personalkategori gäller även för personer anställda 
hos eventuella underkonsulter. 

Anbudsgivaren ska ha minst tre (3) anställda inom teknikområdet Arkitekt. Med 
anställda jämställs även av Konsulten anlitad/-e underkonsult/-er. 

Specifika krav för efterfrågade personalkategorier framgår under respektive 
underrubrik. 
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AUB.5171 Uppdragsansvarig Arkitekt 
Konsulten ska erbjuda minst en (1) Uppdragsansvarig Arkitekt för tjänstens 
utförande. Uppdragsansvarig Arkitekt ska vara ansvarig kontaktperson för 
Konsulten och företräda Konsulten i alla frågor som berör avtalat åtagande. 
För det fall fler än en Uppdragsansvarig erbjuds ska varje erbjuden person 
själv uppfylla kraven nedan. 

Erbjuden person ska ha väl dokumenterad kunskap och erfarenhet av att leda 
och genomföra uppdrag inom Arkitekttjänster när det gäller ny- och 
ombyggnation av lokaler. Detta visas genom uppfyllelse av nedanstående 
krav: 

• teknisk utbildning inom det aktuella området, minst tekniskt gymnasium 

• minst tio (10) års yrkeserfarenhet som Arkitekt 

• dokumenterad utbildning av på området gällande standardavtal 
(exempelvis ABT 06 och AB 04) och annan för framtagande av 
förfrågningsunderlag relevant dokumentation (exempelvis AMA AF 
Konsult 10), utbildningsbevis bifogas anbudet 

• slutfört två (2) referensuppdrag för olika externa uppdragsgivare med 
nedan angiven omfattning; 

  

Uppdrag 1 

• Referensuppdraget ska inkludera framtagande av förfrågningsunderlag 
avseende totalentreprenad för ny- eller ombyggnation. Uppdraget ska 
ha utförts de tre (3) senaste åren räknat från anbudsdatum. 

  

Uppdrag 2 

• Referensuppdraget ska avse Arkitektkonsulttjänster vilket utförts för 
offentlig organisation. Uppdraget ska ha inbegripit arbete med 
framtagande av förfrågningsunderlag att användas inom en 
upphandling enligt LOU/LUF och ha utförts de tre (3) senaste åren 
räknat från anbudsdatum. 

  

Anbudsgivaren ska i sitt anbud fylla i CV-uppgifter för offererad konsult så att 
det klart framgår att kraven uppfylls i Anbudsformulär TendSign. 

Anbudsgivaren ska även redovisa två (2) referensuppdrag för erbjuden 
Uppdragsansvarig Arkitekt med angivande av kund, omfattning och 
uppdragstid. Beskrivningen av uppdraget ska vara så utförlig att det framgår att 
ställda krav på referensuppdraget uppfylls. 

Anbudsgivaren får för de två (2) referensuppdragen ange samma kund 
(företag) under förutsättning att uppdragen utförts åt olika uppdragsgivare 
(referenter).  



 Dokument  Sidnr 

 

AUB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER                                                                                                                             17(40) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

 Tekniska konsulter - 
Arkitekt 

Datum 

2023-02-21 
Status Ändr.dat Bet 

Granskningshandling   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956626  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

AUB.5172 Handläggande Arkitekt 
Konsulten ska erbjuda minst en (1) Handläggande Arkitekt för tjänstens 
utförande. För det fall fler än en (1) Handläggande Arkitekt erbjuds ska varje 
erbjuden person själv uppfylla kraven nedan. 

Erbjudna personer ska ha väl dokumenterad kunskap och erfarenhet av att 
genomföra uppdrag inom Arkitektkonsulttjänster. Detta visas genom 
uppfyllelse av nedanstående krav: 

• teknisk utbildning inom det aktuella området, minst tekniskt gymnasium 

• minst fem (5) års yrkeserfarenhet som Arkitekt 

• dokumenterad utbildning av på området gällande standardavtal 
(exempelvis ABT 06 och AB 04) och annan för framtagande av 
förfrågningsunderlag relevant dokumentation (exempelvis AMA AF 
Konsult 10), utbildningsbevis bifogas anbudet 

• slutfört två (2) referensuppdrag för olika externa uppdragsgivare med 
nedan angiven omfattning; 

  

Uppdrag 1 

• Referensuppdraget ska inkludera framtagande av förfrågningsunderlag 
avseende totalentreprenad för ny- eller ombyggnation. Uppdraget ska 
ha utförts de tre (3) senaste åren räknat från anbudsdatum. 

  

Uppdrag 2 

• Referensuppdraget ska avse Arkitektkonsulttjänster vilket utförts för 
offentlig organisation. Uppdraget ska ha inbegripit arbete med 
framtagande av förfrågningsunderlag att användas inom en 
upphandling enligt LOU/LUF och ha utförts de tre (3) senaste åren 
räknat från anbudsdatum.  

  

Anbudsgivaren ska i sitt anbud fylla i CV-uppgifter för offererad konsult så att 
det klart framgår att kraven uppfylls i Anbudsformulär TendSign. 

Anbudsgivaren ska även redovisa två (2) referensuppdrag för erbjuden 
Handläggande konsult Arkitekt med angivande av kund, omfattning och 
uppdragstid. Beskrivningen av uppdraget ska vara så utförlig att det framgår att 
ställda krav på referensuppdraget uppfylls. 

Anbudsgivaren får för de två (2) referensuppdragen ange samma kund 
(företag) under förutsättning att uppdragen utförts åt olika uppdragsgivare 
(referenter).  
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AUB.5173 Handläggande Byggnadsingenjör 
Konsulten ska erbjuda minst en (1) Handläggande Byggnadsingenjörer för 
tjänstens utförande. För det fall fler än en (1) Handläggande Byggnadsingenjör 
erbjuds ska varje erbjuden person själv uppfylla kraven nedan. 

Erbjudna personer ska ha väl dokumenterad kunskap och erfarenhet av att 
genomföra uppdrag inom Byggnadsingenjör; 

• teknisk utbildning inom det aktuella området, minst tekniskt gymnasium 

• minst fem (5) års yrkeserfarenhet som Byggnadsingenjör 

• dokumenterad utbildning av på området gällande standardavtal 
(exempelvis ABT 06 och AB 04) och annan för framtagande av 
förfrågningsunderlag relevant dokumentation (exempelvis AMA AF 
Konsult 10), utbildningsbevis bifogas anbudet 

• slutfört två (2) referensuppdrag för olika externa uppdragsgivare med 
nedan angiven omfattning; 

  

Uppdrag 1 

• Referensuppdraget ska inkludera framtagande av förfrågningsunderlag 
avseende totalentreprenad för ny- eller ombyggnation. Uppdraget ska 
ha utförts de tre (3) senaste åren räknat från anbudsdatum. 

  

Uppdrag 2 

• Referensuppdraget ska avse Arkitektkonsulttjänster vilket utförts för 
offentlig organisation. Uppdraget ska ha inbegripit arbete med 
framtagande av förfrågningsunderlag att användas inom en 
upphandling enligt LOU/LUF och ha utförts de tre (3) senaste åren 
räknat från anbudsdatum. 

  

Anbudsgivaren ska i sitt anbud fylla i CV-uppgifter för offererad konsult så att 
det klart framgår att kraven uppfylls i Anbudsformulär TendSign. 

Anbudsgivaren ska även redovisa två (2) referensuppdrag för erbjuden 
Handläggande Byggnadsingenjör med angivande av kund, omfattning och 
uppdragstid. Beskrivningen av uppdraget ska vara så utförlig att det framgår att 
ställda krav på referensuppdraget uppfylls. 

Anbudsgivaren får för de två (2) referensuppdragen ange samma kund 
(företag) under förutsättning att uppdragen utförts åt olika uppdragsgivare 
(referenter).  
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AUB.5174 Administrativa skrivtjänster 
Konsulten ska tillhandahålla en (1) person för utförande av skrivtjänster såsom 
exempelvis kopiering etc. i samband med utförande av avtalat åtagande. 

Handläggare för administrativa skrivtjänster behöver inte redovisas i anbudet, 
men ska finnas tillgänglig vid genomförande av uppdrag. 

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bekräfta att ovan angivna krav uppfylls.  

AUB.5175 BAS-P 
Konsulten ska under ramavtalstiden kunna tillhandahålla minst en (1) person 
som ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra 
uppgifter som åligger byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) enligt vid var tid 
gällande arbetsmiljölag och anslutande föreskrifter. Denna resurs behöver inte 
namnges i anbudet, men ska finnas tillgänglig i det fall ramavtal tecknas med 
anbudsgivaren. 

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bekräfta att ovan angivna krav uppfylls.  

AUB.518 Konsultansvarsförsäkring 
Anbudsgivaren ska inneha konsultansvarsförsäkring. 
Konsultansvarsförsäkringen ska minst omfatta den basomfattning som anges i 
”Byggandets Kontraktskommittés och försäkringsbranschens beskrivning av 
basomfattning för konsultansvarsförsäkring” som finns i AMA AF Konsult 10 
Bilaga 1. 

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga en kopia på försäkringsbevis.  

AUB.52 Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud 
Enbart de anbud som uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav samt krav 
på anbudsgivare enligt att kvalificeras för utvärdering. 

Utvärdering sker enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
med utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

  

Utvärderingsmodell 

Till grund för utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet används 
nedanstående två (2) utvärderingskriterier med angiven viktning. 

 

Pris 60% (procent) 

Muntlig presentation 40% (procent) 
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Pris (60%) 

Den anbudsgivare som lämnat lägst anbudssumma (och som i övrigt uppfyller 
samtliga i förfrågningsunderlaget ställda krav) tilldelas 30 poäng. Övriga 
anbudsgivare får poäng i relation till detta. 

Anbudsgivares poäng på utvärderingskriterium pris multipliceras med 0,6. 
Maximal poäng är således 18. 

Exempel: 

Anbudsgivare A har en anbudssumma om 1 000 SEK, anbudsgivare B en 
anbudssumma om 800 SEK och anbudsgivare C har en anbudssumma om 
600 SEK. 

Anbudsgivare C erhåller 30 poäng, vilket multipliceras med 0,6 = 18 poäng. 

Anbudsgivare B erhåller 600/800 * 30 * 0,6 = 13,5 poäng 

Anbudsgivare A erhåller 600/1000 * 30 * 0,6 = 10,8 poäng 

  

Muntlig presentationen (40%) 

Till grund för utvärderingskriteriet muntlig presentation kommer den av 
respektive anbudsgivaren offererade Arkitekt att kallas. Den muntliga 
presentationen kommer att hållas enskilt och endast den som är kallad får 
delta från anbudslämnarens sida.    

Vid den muntliga presentationen ska tre (3) frågor, se nedan, besvaras med 
utgångspunkt i de målformuleringar som framgår nedan under respektive 
fråga.  

Den muntliga presentationen kommer preliminärt att hållas vecka 15-16 2023. 
Anbudsgivare kommer att få information om vid vilken tid den muntliga 
presentationen kommer att hållas.  

Notera att detta inte är en intervju – anbudsgivaren ansvarar för sin muntliga 
presentation utan frågor från beställaren. 

Tjugofem (25) minuter kommer att sättas av för den muntliga presentationen. 
Närvaro av ovanstående person vid den muntliga presentationen är 
obligatoriskt, vid uteblivet deltagande i någon del förkastas anbudet. 
Anbudsgivaren disponerar tiden och väljer hur han eller hon vill fördela tiden 
mellan de olika frågorna. 

Vid den muntliga presentationen kommer kvalitet avseende nedanstående 
angivna frågor/områden att utvärderas. 

 

Förmåga att öppet och tydligt kunna kommunicera 
och samarbeta med beställaren 

10 poäng 

Förmåga att komma med kreativa och genomförbara 
förslag 

10 poäng 

Förmåga att arbeta strukturerat och organiserat 10 poäng 
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Den muntliga presentationen kommer att hållas av tre (3) personer hos 
beställaren. Samma personer kommer att delta vid samtliga presentationer.  

Utvärderingsgruppen kommer att sätta ett kollektivt betyg avseende varje av 
de fyra frågorna. 

Anbudsgivare får poäng enligt nedan angiven tabell: 

 

Frågan har inte besvarats alls  0 poäng 

Frågan har i obetydlig grad besvarats  1 poäng 

Frågan har besvarats dåligt 2 poäng 

Frågan har besvarats godtagbart till viss del 3 poäng 

Frågan har besvarats godtagbart till stora delar 4 poäng 

Frågan har besvarats godtagbart i alla delar  5 poäng 

Frågan har besvarats godtagbart i vissa delar och bra i vissa delar 6 poäng 

Frågan har besvarats bra i alla delar 7 poäng 

Frågan har besvarats bra i vissa delar och mycket bra i vissa delar  8 poäng 

Frågan har besvarats mycket bra i alla delar  9 poäng 

Frågan har besvarats klart över förväntan 10 poäng 

 

  

Den totala poängen för utvärderingskriteriet beräknas som den totala summan 
för respektive fråga/område. Anbudsgivare kan maximalt erhålla 30 poäng. 

Anbudsgivare poäng på utvärderingskriterium intervju multipliceras med 0,4. 
Maximal poäng är således 12 poäng. 

  

Förmåga att öppet och tydligt kunna kommunicera och samarbeta med 
beställaren 

Vid den muntliga presentationen ska Arkitekten beskriva hur denne avser att 
bidra till en öppen och tydlig dialog med beställaren. Arkitekten kan även 
beskriva hur denna avser att samarbeta och samverka med beställaren i syfte 
att nå målsättningarna med projektet och för att stärka parternas samarbete i 
stort. 

Utvärderingsgruppen ska ha möjlighet att ställa följdfrågor med anledning av 
de förslag som beskrivs. Utvärderingsgruppen utvärderar därefter det aktuella 
kriteriet med utgångspunkt i följande målformulering. 

”Beställaren strävar efter att samarbeta med en entreprenör som har förmågan 
att öppet och tydligt kunna kommunicera med beställaren och som på ett 
konkret sätt kan beskriva vilka aspekter som är viktiga för att upprätthålla en 
god kommunikation under hela projektet.  
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Beställaren strävar även efter att samarbeta med en lyhörd entreprenör som 
har enkelt för att samarbeta och samverka och som på ett tydligt och konkret 
sätt kan beskriva vilka aspekter som är viktiga för att uppnå ett gott samarbete 
med beställaren och ett gott resultat i projekten. Beställaren strävar vidare efter 
att samarbeta med en entreprenör som på ett tydligt sätt kan koppla samman 
sin tidigare erfarenhet av andra projekt med de särskilda utmaningar och 
möjligheter som beställaren ställs inför i nu aktuellt avseende.”  

  

Förmåga att komma med kreativa och genomförbara förslag  

Vid den muntliga presentationen ska Arkitekten beskriva hur denne avser 
arbeta i syfte att uppnå kreativitet och effektivitet i projektet och samtidigt 
belysa hur entreprenören arbetar för andra kvaliteter som måste ges utrymme 
inom ramen för projektet.  

Utvärderingsgruppen ska ha möjlighet att ställa följdfrågor med anledning av 
de förslag som beskrivs. Utvärderingsgruppen utvärderar därefter det aktuella 
kriteriet med utgångspunkt i följande målformulering. 

”Beställaren strävar efter att samarbeta med en entreprenör som kommer med 
kreativa, genomförbara förslag till lösningar och förändringar i syfte att öka 
effektiviteten i projektet. Beställaren strävar härvid efter att samarbeta med en 
entreprenör som på ett konkret och tydligt sätt kan presentera förslag till hur 
beställarens projekt kan effektiviseras med bibehållen kvalitet.  

Beställaren strävar vidare efter att samarbeta med en entreprenör som på ett 
tydligt sätt kan koppla samman sin tidigare erfarenhet av andra projekt med de 
särskilda utmaningar och möjligheter som beställaren ställs inför i nu aktuellt 
avseende.” 

  

Förmåga att arbeta strukturerat och organiserat 

Vid den muntliga presentationen ska Arkitekten genom konkreta förslag 
beskriva hur denna avser att organisera och strukturera ett projekt. 

Utvärderingsgruppen ska ha möjlighet att ställa följdfrågor med anledning av 
de förslag som beskrivs. Utvärderingsgruppen utvärderar därefter det aktuella 
kriteriet med utgångspunkt i följande målformulering. 

”Beställaren strävar efter att samarbeta med en entreprenör som har förmåga 
att strukturera och organisera ett projekt på ett ändamålsenligt sätt och som på 
ett konkret sätt kan beskriva vilka aspekter som är viktiga för att upprätthålla 
struktur och organisation under hela projektet.  

Beställaren strävar vidare efter att samarbeta med en entreprenör som på ett 
tydligt sätt kan koppla samman sin tidigare erfarenhet av andra projekt med de 
särskilda utmaningar och möjligheter som beställaren ställs inför i nu aktuellt 
avseende.” 
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Slutlig utvärdering 

Viktade utvärderingspoäng för pris och presentation läggs samman till en 
totalpoäng. Den anbudsgivare som får högst totalpoäng tilldelas kontraktet. 

  

Urskilja anbud 

Om två (2) eller flera anbudsgivare får samma totalpoäng kommer tilldelning 
att ske till anbud som har flest poäng enligt nedan rangordning: 

1. Muntlig presentation 

2. Pris 

Om två (2) eller flera anbud fortfarande inte är möjliga att skilja åt kommer 
lottning ske för att avgöra vilket anbud som tilldelas kontraktet. 

AUB.53 Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud 
Anbudsgivare kommer att meddelas genom ett tilldelningsbeslut när 
anbudsutvärderingen är avslutad. Tilldelningsbeslutet är endast att ses som en 
avsiktsförklaring från den upphandlande myndigheten och är inte att betrakta 
som en accept eller ett kontrakt. Kontrakt kommer att upprättas med utvalda 
anbudsgivare efter tiden för obligatorisk avtalsspärr. Bindande avtal föreligger 
ej förrän kontrakt undertecknats av båda parter. 

Tilldelningsbeslutet skickas elektroniskt via TendSign till den person som 
skickat in anbudet via TendSign. 
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AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER 

AUC.1 Omfattning 
Ramavtalsasarbetet kommer att omfatta uppdrag avseende teknikområde 
Arkitekttjänster inom utredning och projektering av ombyggnationer, 
nybyggnationer samt planerat underhåll eller delarbeten inom aktuellt område. 

Uppdrag kan komma att ingå i olika skeden i projekt. 

Beställaren kommer inför varje enskilt uppdrag att ange förutsättningar som 
ska gälla för det aktuella uppdraget. 

Med ändring av ABK 09 2 kap. 7 § är Konsulten inte berättigad att utföra 
ändringar av uppdraget eller tillkommande arbeten utan att först ha erhållit 
Beställarens skriftliga medgivande. 

Med ändring av ABK 09 3 kap. 5 § äger Konsulten inte rätt att överlåta 
rättigheter eller skyldigheter enligt detta ramavtal utan Beställarens skriftliga 
medgivande. 

AUC.11 Kontraktshandlingar 
Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna 
föranleder annat. 

Med ändring av ABK 09 1 kap. 2 § gäller att om kontraktshandlingarna 
innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande 
ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 

1. Ramavtal 

2. Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning 

3. Allmänna bestämmelser ABK 09, bifogas ej 

4. Beställning 

5. Förfrågningsunderlag enligt AUB.22 

6. Uppdragsbekräftelse 

7. Anbud 

8. Övriga handlingar 

AUC.111 Sammanställning över ändringar i ABK 09 
Följande koder och rubriker i de Administrativa föreskrifterna innehåller 
ändringar samt tillägg av fasta bestämmelser i ABK 09: 

• AUC.1 Omfattning  

• 2 kap. 7 §  
3 kap. 5 §  

• AUC.11 Kontraktshandlingar 

• 1 kap. § 2  
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• AUC.32 Konsultens uppdragsorganisation 

• 3 kap. 3 § 

• AUC.33 Möten 

• 3 kap. 6 § 

• AUC.35 Underkonsulter 

• 3 kap. 3 §  

• AUC.5 Ansvar 

• 5 kap. 2 §  

• AUC.61 Ersättning 

• 6 kap. 1 § 

• 6 kap. 2 § 

• 6 kap. 4 § 

• AUC.615 Särskild ersättning 

• 6 kap. 5 § 

• AUC.64 Avbeställning 

• 6 kap. 13 § 

•  AUC.7 Rätt till uppdragsresultat 

• 7 kap. 4 § 

• 7 kap. 5 § 

• 7 kap. 7 § 

• AUC.72 Äganderätt till originalhandlingar och datafiler 

• 7 kap. 5 § 

• AUC.8 Hävning 

• 8 kap. 1 § 

• 8 kap. 2 § 

• AUC.9 Tvistelösning 

• 9 kap. 1 § 

AUC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter 
Konsulten ska vid utförande av uppdrag följa samtliga vid var tid gällande 
säkerhetsföreskrifter inom Beställarens och dess verksamhetsområde. 

  



 Dokument  Sidnr 

 

AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER                                                                                                                             26(40) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

 Tekniska konsulter - 
Arkitekt 

Datum 

2023-02-21 
Status Ändr.dat Bet 

Granskningshandling   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956626  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

AUC.15 Information 

AUC.151 Beställarens informationsansvarige 
Beställarens informationsansvarige: Mattias Persson, Teknik- och 
Fastighetschef, Teknik- och Fastighetsavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lomma kommun 

Beställaren svarar för alla kontakter med massmedia. 

AUC.18 Författningar 

AUC.185 CE-märkning m m 
Samtliga nya maskiner/anläggningar ska vara CE-märkta. I de fall befintliga 
installationsdelar ska ingå i nya maskiner/anläggningar ska dessa CE-märkas. 

AUC.2 Genomförande 
Konsulten ska alltid genomföra intern uppdragsgenomgång innan 
igångsättning av uppdrag. På Beställarens begäran ska protokoll från 
uppdragsgenomgång redovisas för Beställaren. Beställaren och Konsulten ska 
alltid gemensamt överenskomma innehåll och omfattning av 
uppdragsändringar. 

Konsulten svarar för att den personal som kommer att utföra uppdrag under 
ramavtalstiden är väl införstådda med de förutsättningar och villkor som gäller 
för utförande av uppdrag åt Beställaren. 

Konsulten ska kunna genomföra en mängd uppdrag samtidigt med hög 
tillgänglighet och god tillgång till resurser inom aktuellt teknikområde. 
Samverkan ska ske med Beställaren och sidokonsulter. 

Projekten förutsätter en god initiativförmåga och hög grad av självständighet. 
Konsulten ska ha förmåga att leda och planera, ta initiativ, kommunicera och 
samarbeta, ha ett gott arbetssätt, god fackkunskap och erfarenhet samt att 
kunna hålla tider. 

Konsulten förbinder sig att omedelbart, och utan tillkommande ersättning, rätta 
samtliga fel och brister i utfört uppdrag. 

AUC.21 Beställarens krav på sekretess 
Uppgifter som berör uppdrag till Beställaren får ej diskuteras eller utlämnas av 
Konsulten till tredje man utan att godkännande inhämtats från Beställaren. 

Konsulten förbinder sig att för utomstående inte avslöja konfidentiell 
information rörande Beställaren och dess verksamhet och samarbetspartners. 
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AUC.22 Kvalitets- och miljöstyrning 

AUC.221 Kvalitetsledning 
Konsulten ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och tillämpa 
dokumenterade rutiner för att säkerställa att uppdragen genomförs på ett 
sådant sätt att uppsatta kvalitetsnivåer och överenskomna villkor kan uppnås 
och upprätthållas. Kvalitetsarbetet ska omfatta rutiner för att mäta och följa upp 
resultat. 

Typ kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2008 eller liknande 
eller certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2008 eller liknande. 

AUC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige 
Beställarens kvalitetsansvarige anges i förekommande fall vid avrop. 

AUC.2212 Konsultens kvalitetsansvarige 
Konsulten ska under ramavtalstiden kunna tillhandahålla person med uppgift 
att vara kvalitetsansvarig vid utförande av uppdrag. 

Senast vid undertecknandet av ramavtalet ska Konsulten utse och meddela 
Beställaren om vem som är Konsultens kvalitetsansvarige för ramavtalet. 

AUC.222 Miljöledning 
Konsulten ska tillämpa ett strukturerat och systematiskt miljöarbete baserat på 
dokumenterade rutiner för att uppnå och upprätthålla miljömål samt att mäta 
och följa upp resultat. 

Typ miljöledningssystem SS EN ISO 14001:2004 eller liknande. 

AUC.2221 Beställarens miljöansvarige 
Beställarens miljöansvarige anges i förekommande fall vid avrop. 

AUC.2222 Konsultens miljöansvarige 
Konsulten ska under ramavtalstiden kunna tillhandahålla person med uppgift 
att vara miljöansvarig vid utförande av uppdrag. 

Senast vid undertecknandet av ramavtalet ska Konsulten utse och meddela 
Beställaren om vem som är Konsultens miljöansvarige för ramavtalet. 
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AUC.223 Plan för kvalitets- och miljöstyrning 

AUC.2232 Konsultens plan för kvalitets- och miljöstyrning 
Konsulten ska efter Beställarens anmodan upprätta och tillhandahålla en 
projektspecifik kvalitetsplan för avropat uppdrag. Av planen ska framgå rutiner 
för Konsultens egenkontroll. Konsulten ska alltid utföra egenkontroll av eget 
arbete. Konsulten ska vid anmodan därom bereda tillfälle för Beställaren, eller 
oberoende part, att genomföra granskning av utfört arbete. 

Genomförda egenkontroller ska dokumenteras och överlämnas i samband 
med att uppdraget överlämnas. 

AUC.23 Tillstånd m m 
Konsulten kan vid genomförande av uppdrag inom ramen för avtalat åtagande 
komma att åläggas att ombesörja inhämtande av tillstånd i den utsträckning 
som erfordras för genomförande av det aktuella uppdraget. Vid avrop anges 
om Konsulten ska svara för att tillse att erforderliga tillstånd inhämtas. 

AUC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter 
Handlingar som överlämnas till Beställaren ska vara detaljgranskade av 
Konsulten. Eventuell justering och korrigering av granskade handlingar till följd 
av slarv ersätts ej. 

Konsulten ska på Beställarens begäran tillhandahålla föreskrifter, normer och 
annat underlag som visar att projekteringsunderlaget uppfyller avtalade krav. 

Samtlig dokumentation som Konsulten tillhandahåller ska vara avfattad på 
svenska. 

Beställaren ska med kort varsel kunna komma på besök vid Konsulten och få 
möjlighet att se sparade handlingarna. 

Konsulten ska kunna redovisa ett system för granskning av handlingarna. 

Färdiga ritningar ska överlämnas till Beställarens som kompletta ritningsfiler i 
Beställarens dokumenthanteringssystem i pdf-format och dwg-filer samt 
överenskommet antal papperskopior. 

Datorstöd 
Konsulten ska kunna arbeta i Beställarens dokumenthanteringssystem som för 
närvarande är Projectplace. 

AUC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
Handlingar innehållande förutsättningar för respektive uppdrag tillhandahålls i 
samband med uppdragsstart. 

AUC.243 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten 
Uppgift om vilka handlingar som ska tillhandahållas av Konsulten anges i 
samband med avrop. 



 Dokument  Sidnr 

 

AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER                                                                                                                             29(40) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

 Tekniska konsulter - 
Arkitekt 

Datum 

2023-02-21 
Status Ändr.dat Bet 

Granskningshandling   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956626  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

AUC.3 Organisation 

AUC.31 Beställarens projektorganisation 
Beställarens ombud under ramavtalsperioden: 

Bengt Strengbom 

Tel.: 040-641 10 79 / 0733 41 10 79 

E-post: bengt.strengbom@lomma.se 

Beställarens organisation för respektive projekt, inklusive ombud meddelas av 
Beställaren vid avrop. 

AUC.32 Konsultens uppdragsorganisation 
Personal 
Med ändring av ABK 09 3 kap. 3 § gäller följande avseende Konsultens 
organisation. 

Konsulten förbinder sig att vid utförande av uppdrag under ramavtalstiden 
använda för arbetet erforderligt antal personer med för uppgiften adekvat 
utbildning och kompetens. Konsulten ska i förhållande till i uppdraget gällande 
behov kunna tillhandahålla personal med erforderlig kunskap och erfarenhet 
inom upphandlat uppdrag. 

Konsulten äger för utförande av uppdrag inom ramen för detta ramavtal endast 
använda i ramavtalet namngivna personer. 

De personer som Konsulten redovisat för utförande av uppdragen får endast 
bytas ut efter Beställarens skriftliga godkännande. För det fall att namngiven 
person inte längre kan utföra uppdrag inom ramavtalet ska lämplig ersättare 
med erforderliga kvalifikationer som uppfyller ställda krav för aktuell roll 
tillsättas inom Konsultens organisation. Inträffar sådan omständighet som 
föranleder att namngiven person måste bytas ut ska Konsulten utan dröjsmål 
skriftligen meddela detta till Beställaren. Uppstår behov av att byta ut personal 
ska Konsulten inkomma med sådan dokumentation som erfordras för att 
Beställaren ska kunna bedöma om föreslagen person uppfyller ställda krav. 
Beställaren bedömer om ersättaren är lämplig. Utbyte av personal berättigar 
inte Konsulten till ersättning för eventuella merkostnader. 

Anmälan och medgivande av ovanstående ska ske skriftligt. 

För det fall att Konsulten inte kan finna lämplig ersättare med erforderliga 
kvalifikationer som Beställaren kan godkänna och detta innebär att avtalat 
åtagande inte kan fullgöras i enlighet med ställda krav har Beställaren rätt att 
häva ramavtalet enligt AUC.8. 

Konsulten är skyldig att utan dröjsmål ersätta namngiven person om 
Beställarens ombud begär det och har sakligt skäl för sin begäran såsom att 
personen saknar erforderlig kompetens eller att personen vid upprepade 
tillfällen i tidigare eller pågående avrop levererat uppdragsresultat med 
fel/brister. 
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Konsulten är skyldig att efter överenskommelse med Beställaren anlita andra 
specialister för sådana arbeten som kräver särskild kompetens, såvida han inte 
själv disponerar eller har tillgång till sådana. 

Konsult ska tillhandahålla aktuell organisationsplan, komplett telefon-, adress- 
och e-postlista. 

All kommunikation mellan Konsulten och Beställaren ska ske på det svenska 
språket. 

 
Uppdragsorganisation 
Med ändring av ABK 09 3 kap. 3 § gäller att det vid varje avropstillfälle 
fastställs vilka kompetensnivåer och roller som erfordras för utförande av 
uppdraget samt att resurser som ska ingå i projektet och fullgöra uppdraget 
namnges (baserat på avtalade villkor). Dessa personer får inte bytas ut utan 
Beställarens skriftliga medgivande. 

AUC.33 Möten 
Med tillägg till ABK 09 3 kap. 6 § ska Konsulten medverka vid start-, 
projekterings- och/eller byggmöten i den omfattning Beställaren anger vid 
respektive avrop samt under pågående uppdrag. 

Konsulten ska delta i erforderligt antal möten för granskning av Konsultens 
egna handlingar och för granskning av handlingar från övriga konsulter och 
leverantörer. 

AUC.331 Startmöte 
Startmöte för genomgång av uppdraget kommer att hållas med Beställaren, i 
Beställarens lokaler så snart avtal tecknats. 

AUC.332 Projekteringsmöten med beställaren 

AUC.333 Byggmöten 

AUC.34 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AUC.35 Underkonsulter 
Med ändring av ABK 09 3 kap. 3 § gäller att Konsulten inte äger rätt att anlita 
underkonsult/-er som inte skriftligen godkänts av Beställaren. 
Överenskommen/Överenskomna underkonsult/-er får inte bytas ut utan 
Beställarens skriftliga godkännande. 

Underkonsulter ska uppfylla de krav som gäller för uppdraget. Konsulten 
ansvarar för underkonsults/-ers arbete såsom för eget arbete. 
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AUC.36 Uppgifter om sidokonsultuppdrag och andra arbeten 
Uppgift om förekommande sidokonsultuppdrag och andra arbeten lämnas vid 
respektive avrop. 

AUC.37 Samordning 

AUC.371 Samordning av arbete 
Konsulten ska svara för att erforderlig samordning sker i respektive uppdrag, 
och på eget initiativ samordna eget arbete med arbete som utförs av 
Beställaren, entreprenör, sidokonsult och andra kommunala bolag och 
förvaltningar. 

AUC.374 Samordning av arbetsmiljö 

AUC.3741 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) 
Beställaren kommer i samband med avrop att ange om Konsulten utses till att 
vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av projektet 
med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap. 3 § 7a samt i anslutande 
föreskrifter. 

Av Konsulten tillhandahållna personer för rollen som BAS-P ska ha den 
utbildning, kompetens och erfarenhet som fordras för att kunna utföra de 
uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering enligt vid var tid gällande arbetsmiljölag och anslutande 
föreskrifter. 

Beställaren kan komma att begära in intyg som verifierar att av Konsulten 
utsedd ansvarig byggarbetsmiljösamordnare uppfyller ställda krav. Uppgift om 
byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan Beställarens 
skriftliga medgivande. 

AUC.38 Dagbok 
Dagbok ska föras av Konsulten i digital form. 

Dagbok ska på anmodan redovisas/ översändas till Beställaren veckovis för 
Beställarens godkännande. Av dagboken ska tydligt framgå vilken 
kategori/kompetens (uppdragsansvarig konsult, handläggande konsult 
och/eller specialist) som använts samt vilken typ av arbete som utförts. 
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AUC.4 Tider 
Ordinarie ramavtalstid är 2023-xx-xx– 20xx-xx-xx. Därefter har Beställaren 
möjlighet att förlänga respektive ramavtal, på i övrigt oförändrade villkor, vid 
två (2) tillfälle, ett (1) år i taget, med maximalt 24 månader. 

Beställaren ska avisera förlängning av ramavtalet senast tre (3) månader före 
ramavtalstidens utgång. Vid ramavtalstidens utgång upphör ramavtalet att 
gälla utan föregående uppsägning. 

Om avtal ej upprättats vid beräknat startdatum förskjuts avtalstiden 
motsvarande period. 

AUC.41 Tidplan 
Konsulten ska vid anmodan från Beställaren i samband med avrop framta 
tidplan för uppdraget. Uppdraget ska utföras enligt tidplan. Tidplanen ska bl. a 
redovisa tider för behov av underlag, beslut om utformning, granskning och 
leverans. Tidplan ska ta hänsyn till eventuella sidokonsulters arbeten och dess 
tidplan. Upprättad tidplan ska skriftligen godkännas av Beställaren. 

AUC.42 Uppdragsstart 
Uppdragsstart anges i beställning med angivande av slutförande- och 
leveranstid och ska bekräftas genom skriftligt avropsavtal. 

Uppdraget kan påbörjas först efter Beställarens skriftliga avrop om inte annan 
tid överenskommits. 

AUC.43 Deltider 
Deltider som ska gälla för uppdraget anges vid avrop. 

AUC.44 Färdigställandetid 
Färdigställandetider som ska gälla för uppdraget anges vid avrop. 

AUC.45 Vite vid försening 
Vid försening av färdigställandet av uppdrag inom ramavtalet äger Beställaren 
rätt att utkräva vite motsvarande fem (5) % av budgeterad avropskostnad per 
påbörjad vecka, dock minst 10 000 SEK per påbörjad vecka. 

För det fall ingen budget fastställts för avropet och försening av färdigställandet 
av aktuellt uppdrag förekommer äger Beställaren rätt att utkräva vite om 10 
000 SEK per påbörjad vecka. 

AUC.5 Ansvar 
Med ändring av ABK 09 5 kap. 2 § gäller att Konsulten ansvarar för skador 
som upptäcks inom tio (10) år från den dag då Konsultens respektive uppdrag 
inom ramavtalet slutförts eller annars upphört. 
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AUC.53 Konsultens skadeståndsskyldighet 
Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet för respektive uppdrag som 
utförs inom ramen för ramavtalet är begränsad till 120 prisbasbelopp. I detta 
belopp ska inte vite eller skadestånd för försening inräknas. 

AUC.54 Försäkring 
Konsulten ska teckna och under ansvarstiden ha en konsultansvarsförsäkring 
med ett försäkringsbelopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar. 
Konsultansvarsförsäkringen ska minst omfatta den basomfattning som anges i 
”Byggandets Kontraktskommittés och försäkringsbranschens beskrivning av 
basomfattning för konsultansvarsförsäkring” som finns i AMA AF Konsult 10 
Bilaga 1. 

Konsultföretaget ska på Beställarens anmodan uppvisa tecknade 
konsultansvarsförsäkringar. 

Försäkringsbevis ska redovisas en gång per år under uppdragstiden. 

AUC.6 Ekonomi 

AUC.61 Ersättning 
Med tillägg till ABK 09 6 kap. 1 och 2 §§ gäller följande; 

Ersättningen baseras på avtalade timarvoden. Avtalade timarvoden ska 
inkludera samtliga kostnader för arbetet inkluderat t.ex. sociala avgifter för 
personal, datatjänster och försäkringar samt påslag för administration och 
vinst, resor, parkeringsavgifter. Kostnader för egen arbetskopiering ingår. 

Lomma är avtalad utgångsort för samtliga uppdrag. Ingen ersättning ges för 
restid utanför Lommas kommungräns. För resor som föranletts av uppdraget 
och beordrats av Beställaren har Leverantören rätt till ersättning med avtalad 
utgångsort som utgångspunkt vid beräkning. 

Saknas tillämpligt timarvode utgår ersättning med Konsultens verifierade 
självkostnad samt ett påslag om fem (5) procent, se AUC.614. 

Förändring av personal berättigar inte Konsulten till ersättning för eventuella 
merkostnader som uppkommer i samband med företagen förändring. 
Konsulten bekostar aktiviteter som krävs för att tillkommande personal 
informeras om de förutsättningar och regler som gäller för utförande av 
uppdrag för Beställaren. Detta innebär bl.a. att Konsulten ska tillse att tillträdd 
personal informeras om gällande föreskrifter, introduceras till platser för 
uppdragens utförande och i övrigt informeras om gällande villkor för uppdrag 
inom ramavtalet. 

Ingen ersättning utgår, i förekommande fall, för Konsultens ansvar för 
byggarbetsmiljösamordning avseende planering och projektering (BAS-P). 
Ersättning utgår heller inte för åtagandet som kvalitets- och miljöansvarig. 
Kostnader för åtagandena ska ingå i avtalade timarvoden. 
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Med ändring av ABK 09 6 kap. 4 § utgår ingen ersättning i de fall Beställaren 
anlitar annan än den aktuella Konsulten för utförande av ändringar av 
uppdraget och tillkommande arbeten. 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

AUC.611 Rörligt arvode 
Ersättning utgår i enlighet med i ramavtalet fastställda timarvoden och nedlagd 
tid. 

Konsulten ska vid Beställarens anmodan, för specifikt uppdrag, upprätta kalkyl 
för pris med tak baserat på avtalade timarvoden och uppskattad tidsåtgång. 
Beställaren ska, före uppdragsstart, tillhandahålla framtagen budget med 
specifikation av samtliga i uppdraget ingående moment. Arbetet får inte 
påbörjas utan Beställarens skriftliga godkännande av föreslagen budget. 

För det fall att av Konsulten lämnat pris för visst uppdrag inte står i paritet med 
uppdragets omfattning och innehåll, kommer Beställaren begära att Konsulten 
lämnar en förklaring till lämnat pris. För det fall att lämnad förklaring inte kan 
godtas av Beställaren och parterna inte på annat sätt kan komma överens ska 
Beställaren ha rätt att avslå Konsultens förslag samt tillfråga nästa Konsult 
enligt den fastställda rangordningen. 

I de fall pris med tak överenskommits mellan parterna ska Konsulten ha 
löpande kostnadsuppföljning och omgående anmäla risk för överskridande av 
budget. Inträffar omständighet som föranleder förändring i budget ska 
Konsulten tillhandahålla en reviderad kalkyl med redovisning av 
omständigheter som föranlett förändringen. Takpris får aldrig överskridas utan 
Beställarens skriftliga medgivande och justering av budget som görs utan 
skriftlig överenskommelse är inte giltig. Arbete som utförs innan dess att 
skriftligt godkännande föreligger ska anses ingå i budgetbeloppet. 

AUC.612 Fast arvode 

AUC.613 Annan arvodesform 

AUC.6131 Fast ersättning 

AUC.614 Ersättning för ändringar 
Samtliga eventuella ändringar av, eller tillkommande arbeten till, avropat 
uppdrag ska vara godkända och skriftligen beställda av Beställaren. Beställda 
ändringar av uppdraget ska leda till justering av fastställd budget. 

För att ökning av överenskommen budget ska kunna accepteras ska Konsulten 
verifiera sådana kostnader och omständigheter som föranlett justeringen 
(redovisning av nedlagd tid, utlägg samt beskrivning av ändringarnas 
beskaffenhet i övrigt). I det fall arbeten inom ramen för avropat uppdrag utgår 
ska budgeterat belopp minskas i motsvarande utsträckning baserat på 
avtalade timarvoden. 
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Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten utgår enligt avtalade timarvoden. 
Saknas tillämpligt timarvode utgår ersättning med Konsultens verifierade 
självkostnad samt ett påslag på denna om fem (5) procent. 

AUC.615 Särskild ersättning 
Med ändring av ABK 09 6 kap. 5 § 1 st. 1 meningen utgår ingen särskild 
ersättning för användande av underkonsulter. Ersättning utgår endast i enlighet 
med i ramavtalet fastställda villkor för respektive roll (timarvode) oaktat om 
underkonsult används inom någon av de avtalade kategorierna. 

Med ändring av ABK 09 6 kap. 5 § utgår ingen särskild ersättning för kostnader 
enligt punkterna a-f . Kostnader för detta, såsom resor inkl. restid och 
traktamenten, ska ingå i avtalade timarvoden. 

AUC.617 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Under ramavtalets inledande två (2) år ska avtalade priser gälla fast och utan 
indexreglering. 

Därefter äger part rätt att årligen begära indexreglering av avtalade priser. Som 
underlag för prisjustering ska ”Faktorprisindex för konsulttjänster” (K84) 
användas. Basmånad för eventuell/-a indexreglering/-ar ska vara mars. 

Begäran om prisjustering ska skriftligen anmälas minst en (1) månad före 
ikraftträdandet. Motparten ska inom två (2) veckor skriftligen bekräfta dess 
överensstämmelse med avtalade indexregleringsvillkor. Prisändring får tidigast 
tillämpas för arbete som utförs från och med närmast påföljande 
kalendermånadsskifte. Av parterna godkänd prisförändring ska gälla fast under 
(1) ett år. 

Ingen valutareglering får förekomma under ordinarie avtalstid eller under 
eventuell/-a förlängning/-ar. 

AUC.62 Betalning 

AUC.622 Betalningsplan 

AUC.623 Förskott 
Förskott utgår ej. 
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AUC.624 Fakturering 
Konsulten ska till Beställaren veckovis rapportera följande: 

• nedlagd tid för respektive konsultkategori/berörd personal samt dess 
timersättning 

• vilka arbeten respektive konsultkategori/berörd personal har företagit 

• nedlagd tid för respektive underkonsult/-er samt dess timersättning 

• vilka arbeten respektive underkonsult/-er har företagit 

• hur mycket tid som hitintills är nedlagt i projektet 

• kostnader för eventuella utlägg 

• tidigare upparbetad tid 

Denna rapportering ska ske veckovis och lämnas till Beställaren påföljande 
måndag efter rapporterad vecka. 

Dessa specifikationer kan sedan ligga till grund för faktureringen. 

Fakturering ska ske efter levererat och av Beställaren godkänt arbete, 
alternativt en (1) gång per månad och uppdrag då överenskommelse om 
prestationsbunden betalningsplan träffats. Med fakturan ska bifogas: 

• nedlagd tid för respektive konsultkategori/berörd personal samt dess 
timersättning 

• vilka arbeten respektive konsultkategori/berörd personal har företagit 

• nedlagd tid för respektive underkonsult/-er samt dess timersättning 

• vilka arbeten respektive underkonsult/-er har företagit 

• hur mycket tid som hitintills är nedlagt i projektet 

• kostnader för eventuella utlägg 

• tidigare fakturerat belopp avseende aktuellt objekt 

Betalningsvillkor: 30 dagar netto räknat från fakturans ankomstdatum. 

Faktura ska alltid innehålla: 

• avropsnummer (inkl ramavtalsnummer), angivet i avrop 

• ID nr, angivet i avropp 

• Beställarens projektledare, angivet i avrop 

• Konsultföretagets handläggare 

• timtidsredovisning av grunduppdrag 

• timtidsredovisning tillkommande utöver grunduppdrag 

• sammanställning av hittills nedlagd tid för grunduppdrag resp. 
tillkommande arbete 

• underlag för särskild ersättning (i förekommande fall) 

Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter godkänns inte. 

Räntefakturor för sen betalning understigande 150 SEK betalas ej. 
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Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. 

Faktura som inte är rätt märkt eller annars till sitt innehåll strider mot avtalade 
villkor kan komma att återsändas utan åtgärd. Under sådana förhållanden är 
Konsulten inte berättigad till dröjsmålsränta. 

Överlåtelse eller försäljning av fakturor utan Beställarens skriftliga 
godkännande accepteras ej. Beställarens betalningsansvar gäller enbart mot 
kontrakterad Konsult. 

E-fakturaadress 

Peppol-ID: 0007:2120001066 

GLN-kod: 7362120001064 

Org.nr: 212000-1066 

VAN-operatör: InExchange 

ID nr: xxxxx (verierar beroende på uppdrag) 

AUC.64 Avbeställning 
Med ändring av ABK 09 6 kap. 13 § 3 st. äger Konsulten inte rätt till ersättning 
för utebliven vinst avseende sådan del av uppdrag som inte ska genomföras, i 
de fall avbeställning sker innan sådana delar utförs. 

AUC.7 Rätt till uppdragsresultatet 
Med tillägg till ABK 09 7 kap. 4, 5 §§ samt ändring av ABK 09 7 kap 7 § gäller 
följande; 

Konsulten får ej nyttja av Beställaren ägt material för publicering eller i andra 
uppdrag utan skriftlig överenskommelse med Beställaren. 

Beställaren förbehåller sig all ägande-, nyttjande- och publiceringsrätt till utfört 
arbete. 

AUC.71 Nyttjanderätt 
Beställaren förbehåller sig all nyttjanderätt till utfört arbete och överlämnade 
handlingar. 

AUC.72 Äganderätt till originalhandlingar och datafiler 
Beställaren har äganderätten till framtagna originalhandlingar jämte digitala 
modell- och dokumentfiler samt rätt att använda resultatet av uppdraget även 
för andra objekt. Det åligger Konsulten att införa motsvarande rätt för 
Beställaren vad avser underkonsulters material. 

Med tillägg till ABK 09 7 kap. 5 § ansvarar Konsulten för att av denne 
tillhandahållet material inte inkräktar på annans rätt (patent, upphovsrätt, etc.). 
Konsulten ansvarar för skadeståndsanspråk från tredje part eller andra 
kostnader som följer av om Konsulten åsidosätter detta åtagande. 

Av Konsulten upprättade originalhandlingar, beräkningar, datafiler, fotografiskt- 
och elektroniskt material, övriga handlingar och projektpärm ska överlämnas till 
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Beställaren och förbli Beställarens egendom. Materialet ska överlämnas till 
Beställaren i direkt anslutning till slutbesiktning av Beställarens projekt. 

Konsulten ska hantera Beställarens dokumentation med försiktighet och 
förvara den så att en handling avseende Beställarens uppdrag kan hämtas 
fram i upp till tio (10) år. Kopior ska dessutom förvaras i redigerbara filtyper. 

AUC.73 Rätt till uppfinning 

AUC.8 Hävning 
Med tillägg till ABK 09 8 kap. 1 och 2 §§ gäller följande; 

Finner part att omständighet uppstår som innebär, eller kan leda till, att 
uppdrag inte kan fullgöras enligt de villkor som anges i detta ramavtal ska 
motparten utan dröjsmål meddelas därom. Om sådan avvikelse konstaterats 
förbinder sig parten att omedelbart åtgärda de aktuella felen. 

För det fall part inte visar sig uppfylla villkor i ramavtalet som är av väsentlig 
betydelse, och de aktuella bristerna inte åtgärdas på ett godtagbart sätt efter 
skriftlig erinran vid två (2) tillfällen, med skälig tid däremellan, äger motparten 
rätt att häva ramavtalet. 

Följande punkter ska anses utgöra villkor i ramavtalet avseende vilka 
avvikelser alltid ska anses utgöra brister av väsentlig betydelse (uppräkningen 
nedan begränsar inte parts rätt att häva ramavtalet till följd av andra brister av 
väsentlig betydelse). Beställaren äger därför i samtliga fall rätt att häva 
ramavtalet om; 

• Konsulten inte fullgör sina åtaganden avseende skatter, sociala avgifter 
som åvilar Konsulten eller om övriga omständigheter som uppräknas i 
10 kap. 1 och 3 §§ lag (2007:1092) om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster föreligger avseende 
Konsulten eller företrädare för denne. 

• Konsulten överlåter rättigheter eller skyldigheter enligt detta ramavtal 
utan Beställarens skriftliga medgivande. 

• Konsulten inte längre kan fullgöra avtalat åtagande genom att en eller 
flera i ramavtalet upptagna personer inte längre kan fullfölja sitt uppdrag 
och Konsulten inte kan erbjuda lämplig ersättare med erforderliga 
kvalifikationer i enlighet med vad som stadgas i ramavtalet samt 
tillhörande handlingar. 

• Konsulten vid upprepade tillfällen levererar arbetsresultat behäftat med 
fel, och dessa inte åtgärdas omedelbart, och utan tillkommande 
ersättning eller om Konsulten vid upprepade tillfällen levererar beställt 
arbetsresultat senare än överenskommen tidpunkt och förseningen 
beror på Konsulten eller något förhållande på dennes sida. 

• Konsulten vid upprepade tillfällen avböjer att utföra uppdrag enligt 
fastställd rangordning och det enligt Beställaren inte föreligger 
godtagbara skäl för detta. 
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Hävningsgrundande omständigheter anses även föreligga för det fall nedan 
angivna omständigheter föreligger (Antidiskrimineringsklausul); 

§ 1 Konsulten skall vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid 
varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för 
närvarande är 16 kap 8 och 9 §§ brottsbalken samt diskrimineringslag 
(2008:567) 

§ 2 Konsulten är under avtalstiden skyldig att på begäran av den 
upphandlande enheten skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med 
anledning av förpliktelserna enligt § 1. Tiden för redovisning skall vara en 
vecka, om inte längre tid överenskommits. 

§ 3 Om Konsulten inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som 
denne är skyldig att förete enligt § 2 eller om konsulten vid utförandet av 
kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de 
lagar mot diskriminering som angetts i § 1, äger Beställaren rätt att säga upp 
avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. 

§ 4 Konsulten skall ålägga underkonsulten skyldighet som anges i §§ 1 -3, i 
enlighet med följande 

• För det första ska villkoren endast omfatta en underkonsult som 
utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som 
omfattas av svensk materiell rätt. 

• För det andra bör underkonsulten utföra en väsentlig del av det 
uppdrag som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt 
vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av 
kontraktsvärdet. 

• För det tredje krävs att Konsulten har faktisk möjlighet att införa 
motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den 
aktuelle underkonsulten. 

§ 5 Eftersom det är av mycket stor betydelse för Beställaren att dess konsulter 
lever upp till grundläggande demokratiska värderingar skall en lagakraftvunnen 
dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de 
lagar mot diskriminering som angetts i § 1 anses utgöra ett väsentligt 
kontraktsbrott. Den upphandlande enheten äger i dessa fall rätt att häva 
ramavtalet. 

Hävningsgrundande omständigheter enligt ovan ger även Beställaren rätt att 
häva pågående uppdrag/avropsavtal utan att ramavtalet i sin helhet hävs. I 
angivna hävningsgrundande omständigheter ska med ”ramavtal” således även 
avses avropsavtal i tillämpliga fall. 

Hävning av ramavtalet innebär inte att förpliktelser enligt avropsavtal upphör. 

Hävande part äger rätt till skadestånd. 

  



 Dokument  Sidnr 

 

AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER                                                                                                                             40(40) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

 Tekniska konsulter - 
Arkitekt 

Datum 

2023-02-21 
Status Ändr.dat Bet 

Granskningshandling   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956626  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

AUC.9 Tvistelösning 
Med tillägg till ABK 09 9 kap. 1 § gäller att tvist angående tolkning eller 
tillämpning av detta ramavtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
mellan parterna. Om parterna inte kommer överens på detta sätt, ska tvist 
avgöras av allmän domstol och svensk lag tillämpas. 

Första instans härvid är Malmö tingsrätt. 

AUC.91 Förenklad tvistelösning 


