Ålands Miljöservice k.f. (Mise)
Fabriksgatan 8, 22100 Mariehamn
FO-nr 1752847-7

Företag
Adress
FO-nr

Uppdraget omfattar inköp av avfallskärl på löpande avrop under ramavtalstiden, det vill säga
under 01.01.2019 – 31.12.2022.

Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen kommer att bilda
underlag för det kontrakt som beställaren (köparen) utformar.
Förutom i detta kontrakt intagna villkor tillämpas Allmänna avtalsvillkor för offentlig
upphandling av varor (JYSE 2014 VAROR), om inget annat har överenskommits genom detta
kontrakt.

Inköp och leverans av nya avfallskärl enligt förfrågningsunderlag med bilagor samt
kravspecifikation för kontraktsföremålet.

Enligt lämnat anbud.

Avtalade ersättningar ska, om inte annat överenskommits, regleras enligt följande index:
ÅSUB konsumentprisindex Totalindex
Basår 2015=100, basmånad januari 2019
Indexförändringen avser att motsvara entreprenörens ungefärliga kostnadsförändring beräknad
som en procentsats i relation till ursprunglig ersättning.
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Prisförändringen beräknas som ett procenttal med en decimal. Förändringen bestäms genom att
skillnaden mellan indextal vid avläsningsmånaden och basmånaden ställs i relation till index vid
basmånaden. Uppställt som en formel är beräkningen:
(Indextal vid avläsningsmånad-Indextal vid basmånad) / Indextal vid basmånad
Följande förutsättningar ska tillämpas:
Första prisrevideringsdatum
01.02.2020
Intervall för prisrevidering
12 månader
Basmånad
januari 2019

Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst och leveransen är utförd och godkänd.
Fakturerings- administrationsavgift eller motsvarande avgifter godkänns inte.

Faktura ska ställas till:
Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
Fabriksgatan 8
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
Fakturan kan sändas till ovanstående adress eller som PDF till e-post adressen info@mise.ax.
Leverantören meddelas om det blir möjligt att sända fakturan som e-faktura.

Beställarens kontaktperson under avtalstiden är
Sofie Dahlsten
Verksamhetsledare
Ålands Miljöservice k.f. (Mise)
info@mise.ax
Telefon: +358-(0)18 - 23844
04573429082
Fax: +358-(0)18 - 23744
Fabriksgatan 8, 22100 Mariehamn
Vid förändringar av kontaktperson under löpande avtalstid meddelas leverantören så snart
ändringarna är kända.

Har beställaren krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av att leveransen inte är
genomförd på överenskommet sätt, har beställaren rätt att hålla inne så mycket av betalningen
som motsvarar kravet.

Leverans av första beställning ska ske senast inom januari månad 2019 eller enligt
överenskommelse mellan avtalsparterna. Övriga leveranser ska ske senast 4 veckor efter avropad
beställning till av beställaren angiven mottagningsplats.
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Leverantören ansvarar för att teckna och vidmakthålla nödvändiga försäkringar.
Leveranskostnaden ska ingå i lämnade priser för kärl och tillbehör om beställningen minst
motsvarar en kostnad om 5000 euro exklusive moms. För leveranser under 5000 euro exklusive
moms har leverantören rätt att ta ut en ersättning motsvarande hälften av den faktiska
transportkostnaden. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska leverantören senast
en vecka efter beställning, via e-post, meddela beställaren om gjort avrop innebär att kravet för
fri leverans inte uppfylls.

Leverantören ska kunna ta emot och materialåtervinna begagnade kärl, oavsett vem som har
tillverkat kärlet. Ersättning för detta enligt prisuppgift i utvärderingen i e-Avrop. Beställaren
lagrar kärl som ska gå till återvinning.

Leverantören och dennes personal ska vara väl förtrogen med de lagar, regler och anvisningar
som vid varje tidpunkt gäller för all hantering som ingår i uppdraget. Leverantören ska ha alla
nödvändiga tillstånd som krävs för att fullgöra uppdraget.
Leverantören är ansvarig för att eventuell underentreprenör uppfyller samma krav.

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. För tvister som parterna inte kan lösa genom förhandlingar
tillämpas finsk lag och avgörs av Ålands tingsrätt.
Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under
åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.
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