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1

ALLMÄN ORIENTERING
BETECKNING OCH BENÄMNING
Förfrågningsunderlag för upphandling av Entreprenadmaskiner.
1.1
UPPHANDLANDE FÖRETAG, NEDAN BOLAGET
Övertorneå Energi AB
Älvvägen 13
957 31 Övertorneå
Orgnr 556933-8006
1.2
BESTÄLLARENS KONTAKTPERSON
Beställarens kontaktperson under upphandlingstiden är:
Henrik Luttu
Tel 070-348 50 03
Henrik.luttu@energi.overtornea.se
1.0

UPPHANDLINGSFORM
Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande enligt LUF (lag om
upphandling inom försörjningssektorerna, SFS 2016:1146).
Det är viktigt att inlämnade anbud är slutgiltiga och att anbudsgivaren i sitt anbud
lämnar sitt bästa pris och sina fördelaktigaste villkor. Upphandlingen kan komma att
avgöras utan förhandling.
1.3

OMFATTNING
Timtidsarbeten för grävmaskiner, hjullastare, lastbilar et c som erfordras vid
nybyggnads- samt ombyggnads-, reparations- och underhållsarbeten.
1.4

Upprättad avtal kan nyttjas av Bolaget samt av Övertorneå Värmeverk.
Maskiner i olika storleksklasser kan antas för olika typer av arbeten. Beställaren
förbehåller sig rätten att välja maskin efter uppdragets art, behov, omfattning och
läge.
Entreprenören ingår normalt i bolagets arbetslag och följa de arbetstider som gäller
på arbetsplatserna. Arbete sker normalt mellan 07-16 vardagar, men kan ske på
kvällar och helger när situation så kräver.
Vid akut behov av reparation där fara för liv, egendom eller annan risk föreligger och
antagen entreprenör ej är tillgänglig omedelbart förbehåller sig Bolaget rätten att
anlita annan till tillhands stående entreprenör.
Fordons- och maskinförare skall vara beställarens personal behjälplig vid arbeten
utanför maskinen, såsom handplanering, skyddsfyllning, montering av skyddsstaket
mm, när så erfordras.
Om leverantör av någon anledning skall anlita en underleverantör, som inte tidigare
redovisats och godkänts skall muntligt godkännande av beställare inhämtas. Senast
nästföljande dag skall kopia på förarens kompenskort och aktuell maskin redovisas
till bolaget. Se även under punkten 4.
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HUVUDANBUD
Anbud skall lämnas i full överensstämmelse med förfrågningsunderlaget.
Uppdraget kan komma att delas på flera anbudsgivare varför anbud kan lämnas på
hela eller delar av uppdraget. Avtal kommer att tecknas med det antal Entreprenörer,
en eller flera, som tillsammans uppfyller beställarens behov.
Bolaget kommer att teckna avtal med en leverantör per maskingrupp.
1.5

Anbud kan lämnas på enstaka maskingrupper eller på samtliga grupper.
Anbud kan lämnas av en aktör i samarbete med underentreprenörer. En aktör skall
stå som lämnare av huvudanbud.
AVTALSPERIOD
Avtalet gäller från underskrift fram till det månadsskifte som inträffar 3 (tre) år efter
tillträde. Avtalet kan förlängas om bägge parter är överens därom med 1 (ett) eller 2
(två) år. Avtalstiden kan således längst vara 5 (fem) år.
1.6

Justering av pris kan ske årligen med hänvisning till SCB anläggningsmaskinindex.
KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
Alternativa anbud kan ges men behöver inte tas hänsyn till i utvärderingen.
Upphandlingen genomförs utan förhandling om priser och andra avtalsvillkor. Bolaget
får inte under pågående upphandling behandla kompletteringar till ankommet anbud
i form av nya tjänster och priser från enskilda anbudsgivare, annat än uppenbara
rättningar och förtydliganden, vilka skall begränsas av Bolaget. Det är således av
avgörande betydelse att anbuden är slutgiltiga och kompletta vid inlämnandet.
1.7

HANDLINGSFÖRTECKNING
Nedanstående dokument ingår i förfrågningsunderlaget.
- Detta dokument, administrativa föreskrifter
- Bilaga 1 Anbudsformulär – Leverantörsinformation
- Bilaga 2 Anbudsformulär - Leverantörsförsäkran
- Bilaga 3 Anbudsformulär – Avtal
- Bilaga 4 Anbudsformulär – Prisbilaga
1.8

Anbudsgivaren ska innan anbudets lämnande, själv kontrollera att den har ett
fullständigt förfrågningsunderlag.
ANBUDETS FORM OCH INNEHÅLL
- Anbudshandlingarna behöver inte vara inbundna eller sammanhäftade,
pärmar eller påkostade mappar behövs inte och påverkar inte utvärderingen.
Anbudet skall vara skrivet på svenska.
- Reservationer accepteras inte.
- Anbudet skall vara undertecknat av behörig person.
- Pris skall lämnas i bilaga 4 Prisbilaga.
- Anbud skall vara prissatt i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
1.9

Innan budet lämnas, kontrollera att följande är med:
1. En kort företagspresentation. Beskrivning av den tänkta organisationen
och yrkesmässiga kapaciteten, se punkt 4.4.
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2. Uppgifter om företaget och företagets kontaktperson för anbudet ska
lämnas i bilaga 1 - Leverantörsinformation.
3. Leverantörsförsäkran ska fyllas i och bifogas anbudet, bilaga 2.
4. Referenser enligt 4.6
5. Anbudsformulär bilaga 4, Prisspecifikation,
6. Referenser, enligt punkt 4.6.
Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylls eller
accepteras vilket leder till att anbud kan förkastas.
FRÅGOR OCH SVAR
Frågor under anbudstiden, från anbudets offentliggörande till inlämnande, ska ställas
till kontaktpersonen via e-post henrik.luttu@energi.overtornea.se. Endast skriftliga
uppgifter lämnade av kontaktpersonen under anbudstiden är bindande för beställaren
och anbudsgivare.
1.10

Frågor gällande anbudet ska ställas skriftligen till kontaktpersonen via e-post senast
8 (åtta) dagar innan sista anbudsdag. Detta på grund av att beställaren av
likabehandlingsskäl är förhindrad att lämna tillkommande information i slutet av
anbudstiden. Både frågor och svar samt eventuella rättelser presenteras på
www.övertorneåenergi.se/upphandling dock senast 6 (sex) dagar innan sista
anbudsdag se punkt 2.0.
Det är anbudsgivarens skyldighet att bevaka och läsa eventuella svar och
meddelanden under anbudstiden för att inte riskera att få sitt anbud förkastat eller i
sämre position vid kvalificeringen ifall väsentlig information inför anbudets
avlämnande har förbisetts.

2.0

ANBUDSGIVNING

SISTA ANBUDSDAG
Anbud skall vara Övertorneå Energi tillhanda senast 2021-04-19.
Anbud kan lämnas fram till kl 23.59, dock är kontoret ej bemannat efter 16.00 så vi
rekommenderar att anbud lämnas under kontorstid.
2.0

ANBUDSLÄMNING
Anbud kan lämnas via epost till anbud@energi.overtornea.se, samtliga dokument bör
vara i form av pdf. Eller i kuvert till Älvvägen 13.
Anbudsfrågaren svarar för att anbud inte delges obehöriga intill tiden för ärendets
avgörande.
2.1

ANBUDSÖPPNING
Anbudsöppning sker dagen efter sista anbudsdag
2.2

Anbud skall vara giltiga i 90 dagar efter sista inlämningsdag.
För sent inkomna anbud kommer inte att prövas.
I de fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden
av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning
avslutats genom lagakraftvunnen dom.
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3.0

ANBUDSPRÖVNING OCH UTVÄRDERING
Efter anbudsöppning genomförs prövning och utvärdering av de anbud som kommit
in i rätt tid. Prövningen och utvärderingen kommer att genomföras med
utgångspunkt i de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud.
Beställaren kommer att teckna avtal med en leverantör per maskingrupp. Anbud kan
lämnas på en eller fler än en maskingrupp.
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att kontrollera och inhämta
bevis för att anbudsgivarens utfästelser är korrekta och att ställda krav i
förfrågningsunderlaget uppfylls.
Inkomna anbud kommer att prövas i tre steg, kvalificering av leverantör,
kvalificering av vara/tjänst och utvärdering.
3.1
UTESLUTNINGSFAS
Prövning av anbudsgivaren enligt LUF, 13 Kap. 1-4§§.
3.2
KVALIFICERING AV LEVERANTÖR
Vid steg ett (1) kvalificering av leverantör - prövas om anbudsgivaren uppfyller
ställda kvalificeringskrav på Leverantören, samt att anbudet är korrekt avlämnat.
Dessa är angivna som krav. Ett krav kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”. De
anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas.
3.3
OBLIGATORISKA KRAV PÅ VARAN/TJÄNSTEN
I steg två (2) prövas om anbudet uppfyller obligatoriska krav på varan/tjänsten, dvs.
krav kopplade till upphandlingsföremålet. Ett krav kan vara ”uppfyllt” eller ”ej
uppfyllt”. De anbud som uppfyllt dessa obligatoriska krav på varan/tjänsten går
vidare till steg tre (3), övriga anbud förkastas.
Om uttrycken skall eller ska har angivits avses krav som måste vara uppfyllda för
att anbudet ska vara kvalificerat att gå vidare i anbudsbedömningen.
3.4
UTVÄRDERING
I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud avseende Pris, Organisation och Miljö.
Tilldelning av kontrakt sker för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som
utvärderas enligt grunden pris.
3.4.1 PRIS
Pris anges på respektive maskintyp. Om efterfrågad maskin, endast i grupp B,
saknas i anbudet ersätts det med angivet belastningspris.
3.4.2 ORGANISATION enligt 4.4
Vilka maskiner finns tillgängliga föra att lösa de efterfrågade uppgifterna? Beskriv
med egna ord hur den tänkta organisationen är tänkt att fungera. Dagliga arbeten
och beredskap dygnet runt. Om maskin eller tillbehör avses att införskaffas kan
anbudet kompletteras med en offert på maskin med motsvarande bankgaranti. Vilka
förare är tilltänkta? Här skall de med godkända utbildningar namnges.
3.4.3 ORGANISATION Verkstad
Finns tillgång till verkstad med reparationsmöjligheter, för att korta ledtider vid
reparation och underhåll, inom 30 km från Bolagets stationering.
Ja =1, Nej=1,2
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Kapacitet inom kategori B
Kan tre förare kan utföra maskinarbete med tre olika maskiner.
Ja=1 Nej=anbud förkastas
3.4.4 ORGANISATION Miljö
Varje maskin som det lämnas pris på i anbudet har årsmodell och miljöklass angets.
Ja=1 Nej=1,5
Maskiner som uppfyller max 6 år
Ja=0,8 Nej=1
Anbudsgivare har ett dokumenterat miljöledningssystem?
Ja =0,9 , Nej = 1 eller
Anbudsgivare har ett miljöledningssystem certifierat av tredje part?
JA =0,8
3.4.5 Erfarenhet av liknande uppdrag med referenser, kategori B
Erfarenhet av stolpresning 0,8 (100 h)
Erfarenhet kabelförläggning 0,9 (100 h)
Erfarenhet fiberförläggning 0,9 (100 h)
Namnge vilken förare som har rubricerad erfarenhet. Det kan vara olika förare som
har varsin erfarenhet. Lägsta faktor går vidare i utvärdering.
4.0
KRAV PÅ LEVERANTÖR
Anbudsgivare skall kunna bevisa att ställda krav uppfylls och vid respektive
krav framgår vilken typ av bevisning/verifiering som krävs. Anbudsgivare skall lämna
leverantörsinformation enligt bilaga 1 samt de övriga bilagor som efterfrågas här
nedan.
4.1
UTESLUTNING AV LEVERANTÖR
Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de
situationer som anges i 13 kap 1-4 §§ LUF föreligger. Kravet gäller även
underleverantör om sådan anlitas.
Anbudsgivare skall intyga (Bilaga 2 – Leverantörsförsäkran) att den är fri från hinder
för deltagande enligt 10 kap 1-4 §§ LUF.
4.2
SKATTEKONTROLL
Anbudsgivare skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter enligt 13 kap
2 §. Om anbudsgivare inte uppfyller detta och inte kan lämna godtagbar förklaring
kommer anbudet inte att gå vidare till fortsatt utvärdering. Upphandlande myndighet
kommer att på eget initiativ kontrollera detta mot Skatteverket om det är en svensk
anbudsgivare. För utländska anbudsgivare gäller 13 kap 2 § LUF.
Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
4.3
REGISTRERING AV LEVERANTÖR
Leverantören skall vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande för den typ av
verksamhet upphandlingen avser. För nystartade företag gäller det att bevisa att
kravet uppfylls och de skall bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller
motsvarande, inte äldre än tre månader. För utländska anbudsgivare bifogas
liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland.
Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
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4.4
TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET
Anbudsgivaren skall ha en organisation med teknisk förmåga och kapacitet som
säkerställer att förekommande uppdrag kan genomföras, upp till tre arbetsmaskiner
skall samtidigt kunna vara i drift. Som bevis för detta bör anbudsgivaren ge en
företagspresentation med beskrivning av kompetens och resurser för uppdraget med
redovisning av tilltänkt uppdragsorganisation och kontaktpersoner. Här skall
eventuella underentreprenörer redovisas. I redovisningen skall man även redovisa
och intyga att minst en av de maskinförare som kommer att arbeta med
uppdraget/en har minst 100 timmar under 3 år erfarenhet av hantering och resning
av kraftledningsstolpar, kabelförläggning, fiberförlägging. All personal, arbetsledning
och maskinförare, skall kunna kommunicera på svenska.
Entreprenören skall senast 36 timmar efter beställning tillhandahålla beställd maskin
och förare med uppdraget. Trailer för transport av maskiner som skall förflyttas med
trailer skall vid behov finnas tillgänglig varje arbetsdag.
Entreprenör skall utan dröjsmål meddela beställaren när önskad maskin inte finns
tillgänglig samt meddela när maskin finns tillgänglig. Om entreprenör inte har
maskin tillgänglig som uppfyller beställarens villkor äger beställaren rätt att nyttja
annan entreprenör för uppdraget.
4.4.1 AKUTA DRIFTSTÖRNINGAR
Entreprenör som innehar avtal för anbudsgrupp B har särskild inställelsetid.
Entreprenören skall tillse att en grävmaskin med förare, finns tillgänglig dygnet runt,
årets alla dagar. Inom 90 (nittio) minuter efter påkallande skall maskin och förare
finnas tillgänglig för insats på beställarens förråd på Älvvägen i Övertorneå eller av
beställarens driftledare överenskommen plats.
Trailer för transport av grävmaskin, vid behov, skall inom samma tidsrymd finnas
tillgänglig för transport av grävmaskin och utrustning. En stolpe av storlek N12 eller
en transformator av storlek 200 kVA.
Timkostnaden ersätter effektiv nyttjandetid. Från denna tid skall frånräknas tid som
förorsakats av reparation eller underhåll av entreprenörens maskin eller utrustning
över vilket Beställaren ej råder.
Vid arbetsställen som erfordrar både hjullastare och grävmaskin, t ex
kabelförläggning, fler än fem dagar, skall båda maskiner hållas tillgängliga med
samma förare. Ersättning utgår för körtid.
4.4.2 KOMPETENS PÅ FÖRARE
Kopia på personalens, egen eller inhyrd, aktuella utbildningar som berör avtalade
uppdrag skall lämnas beställaren innan avtalet påbörjas.
Förare skall ha maskinförarkort för aktuell maskin och genomgått Trafikverkets kurs
”Säkerhet på väg”.
Entreprenören och dess personal skall ha genomgått ESA utbildning, dock senast vid
avtalsstart. Utbildningen bekostas av Entreprenören. Under avtalstiden skall ESAutbildning kontinuerligt förnyas och får ej vara äldre än 3 år. Verifikat på giltig ESAutbildning skall på anmodan kunna uppvisas beställaren.
Vid arbeten inom vägområde, där väghållaren kräver TA-plan, är entreprenören
ansvarig för upprättande av TA-plan och skyltning enligt densamma
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4.5
FÖRSÄKRING
Leverantören skall under hela avtalstiden tillse att det finns ansvarsförsäkring för
lägst 20 miljoner som garanterar ansvar för händelser som kan inträffa och som
leder till skada hos Bolaget. Intyg om gällande försäkring/ar skall visas upp senast
vid avtalsstart.
Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
Skada vid grävning som orsakas av ovarsamhet eller olyckshändelse ersätts
Entreprenören.
4.6
REFERENSER
Anbudsgivaren bör ha erfarenhet av liknande uppdrag. Referenskunder till vilken
leveranser skett motsvarande det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag skall
anges. Dessa tjänster skall ha utförts under de senaste fem åren.
Har leverantören levererat liknande tjänster/uppdrag till Övertorneå Energi
AB/Övertorneå Värmeverk AB bör bolagen anges som ett av referensuppdragen.
Referenser skall med uppgift om;
-referenskund,
-beskrivning av levererade tjänster och volymer,
-period för leverans,
-kontaktperson samt kontaktuppgifter till denne.
Bolaget kommer att bedöma referenserna och förbehåller sig rätten att förkasta
anbudet i det fall anbudsgivaren inte bedöms kunna genomföra uppdraget.
4.7
UNDERLEVERANTÖR
Om leverantören avser att anlita underleverantör för hela eller delar av uppdraget,
skall Leverantören ansvara för underleverantörens arbete som för eget arbete och
för att underleverantören följer avtalet. Om underleverantör anlitas skall det
omedelbart anmälas till beställaren och underleverantörens företagsuppgifter
redovisas skriftligt, senast i samband med fakturering.
Fakturering skall ske månatligen via EDI faktura, dvs fil i pdf-format är inte
accepterat. Ingen ersättning utgår för felaktiga fakturor.
Körrapport för respektive maskin skall bifogas faktura. Om Bolaget uppgett
projektnummer skall detta finnas med i fakturans underlag.
5.0 KRAV PÅ MASKINER
Maskiner skall inom överenskommen timkostnad vara utrustade och dimensionerade
för ändamålet.
Vid transport för linjearbete är entreprenören ansvarig för att kunna medföra minst
en stolpe N12.
Vid transport för kabelschaktning är entreprenören ansvarig för att kunna medföra
en trumma K12 eller en vägbelysningsstolpe på 8m inklusive fundament.
Vid schaktning i flisficka på Energivägen skall maskinen nå till botten av fickan
5.1
MILJÖKRAV
Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI eller senare Euro-krav.
Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat.
Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav
får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt.
Skärpta krav i känsliga områden
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Anbudslämnare måste garantera att minst en arbetsmaskin utrustad för
stolphantering uppfyller krav för arbete i känsliga områden där arbetsmaskiner får
inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat.
5.2
CE-MÄRKNING
Produkt som omfattas av reglerna för CE-märkning och EG:s maskindirektiv skall
uppfylla de krav som ställs. Intyg/dokumentation och godkännande skall kunna
uppvisas vid anmodan.
6.0
VOLYMER
Inga volymer garanteras under avtalsperioden.
När maskin och förare ej kan beredas sysselsättning, trots beställning, kan
stilleståndsersättning begäras. Ersättning kan inkludera både maskin och förare..
Stilleståndsersättning utgår med 75% av ordinarie ersättning.
För år 2020 (2014) var volymerna enligt nedan:
Hjullastare 664 (333) timmar
Grävmaskin <10 ton 760 (664) timmar
Grävmaskin >10 ton 1239 (383) timmar
7.0 SEKRETESS, TILLDELNINGSBESLUT SAMT AVTAL
7.1
ANBUDSSEKRETESS
Under tiden för upphandlingen råder absolut sekretess avseende samtliga uppgifter.
När upphandlingen är slutförd blir dock samtliga handlingar offentliga.
7.2
BEGÄRAN OM SEKRETESS AVSEENDE LÄMNADE ANBUDSUPPGIFTER
Eventuell begäran om sekretess för i anbud lämnade uppgifter skall göras på
separat dokument, specifikation skall innehålla:
- Vilken uppgift(er) i anbudet som önskas omfattas av sekretess.
- På vilket sätt företaget skulle lida skada om uppgiften röjs.
Detta dokument kan då registreras och läggas i akten som underlag för
sekretessprövning enligt sekretesslagen.
I annat fall förutsätts att anledning till sekretess saknas.
Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier om sekretess kan därför inte
lämnas. Generellt gäller att de rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud
och avtal är starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats.
7.3
TILLDELNINGSBESKED/AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE
Efter anbudsprövning/utvärdering fattar Bolaget ett tilldelningsbeslut, som utvisar
vilken/vilka anbudsgivare som beställaren avser att teckna avtal med samt hur
utvärderingen har genomförts:
När beslut om leverantör och anbud fattats, sänds information om detta till samtliga
anbudsgivare genom e-post (ange e-postadress i anbudet).
Bindande avtal kommer att tecknas under förutsättning att överenskommelse om
avtal kan träffas och att detta undertecknats av båda parter när tiden för
överprövning löpt ut och endast under förutsättning av att allmän
förvaltningsdomstol inte genomför lagakraftvunnen dom/lagakraftvunnet beslut som
förordnar om åtgärder enligt LUF 20 Kap.
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7.4
KONTRAKTSFORM
Kontrakt kommer att upprättas med antagen/na leverantör/erna i enlighet med
bilaga Kommersiella villkor med vissa i handlingarna redovisade avvikelser. I
kontraktet kommer även att ingå skrivelser och protokoll från upphandlingen samt
andra handlingar som framkommit för leveransens klarläggande.
7.4.1 Handlingar inbördes förhållande
För kommande avtal gäller nedanstående handlingar. Handlingarna kompletterar
varandra. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter gäller de i följande
ordning.
1. Upprättade och undertecknade senare beställningsskrivelser
2. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet
3. Administrativa föreskrifter 2021, med bilagor
4. Entreprenörens anbud daterad
5. ME AB04 Allmänna hyresvillkor för anläggningsmaskiner med förare senast
reviderad mars 2006
7.4.2 Uppsägning av avtal
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten åsidosätter sina
förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit
godtagbar rättelse. Uppsägningen skall vara skriftlig för att äga giltighet. Uppsägning
vid sådant förfarande är en (1) månader.
Om avtalsöverträdelsen är grov kan uppsägning ske med omedelbar verkan.
7.4.3 Hävning
Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Entreprenören efter avtals ingående:
Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal
eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en
del av avtalet mellan parterna. Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller erhållit näringsförbud. Blivit
föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
annat liknande förfarande. Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt
lagakraftvunnen dom. Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Inte
fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Utföra
arbeten utan, i sverige, giltiga yrkesbecis
Beställaren har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Entreprenören före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om
företaget som är av väsentlig väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess
fortsatta giltighet.
Tvist
Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om parterna
inte når uppgörelse skall tvist avgöras av allmän domstol med Haparanda Tingsrätt
som första instans med tillämpning av svensk rätt om inte parterna enats om annat.

Föreskriftstexten är slut.
Övertorneå Energi AB
Älvvägen 13
957 31 ÖVERTORNEÅ

Tel:
0927-79660
Fax:
Epost:
Kundtjanst.energi@overtornea.se
Hemsida: www.övertorneåenergi.se

Org.nr:

556933-8006

