BAL 97

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
STOCKHOLMS STAD

BESTÄMMELSER
för anbud och leverans till Stockholms stad och Stockholms läns landsting (BAL 97)
1 Stockholms stads och landstingskommunens upphandling
sker enligt
- Lagen om offentlig upphandling (LOU).
- Allmänna bestämmelser av år 1981 för leverans av gods
(utan montage) till den offentliga sektorn (ALOS 81).
- Allmänna bestämmelser av år 1985 för leverans, innefattande montage, av gods till den offentliga sektorn
(Montage 85).
- Bestämmelser av år 1997 för anbud och leverans till
Stockholms stad och Stockholms läns landsting (BAL 97).
I de fall bestämmelserna strider mot varandra gäller BAL 97.
BAL 97 omfattar inte upphandling av byggnads- eller anläggningsentreprenader eller konsultuppdrag.
Andra bestämmelser kan tillämpas om detta särskilt anges.
ANBUDS AVGIVANDE
2 Anbud skall avges skriftligt i tillslutet omslag med angivande
av märkning.
3 Anbud skall följa upphandlingsunderlaget och uppta godset
i den ordning det uppställs i detta. Väsentlig avvikelse från
upphandlingsunderlagets krav på kvalitet och lämplighet
eller i annat avseende skall specificeras i anbudet.
Med avvikelse avses ej förtydligande som lämnats för att
precisera åtagandet.
Anbud, som ej fyller angivna krav, behöver ej upptagas till
behandling.
4 Anbudsgivare skall i anbud uppge organisationsform och
organisationsnummer.
KVANTITET
5 Då bestämd kvantitet inte angivits har behovet beräknats
med ledning av tillgänglig statistik.
Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet
vare sig det över- eller understiger de angivna förbrukningssiffrorna.
Om beställd kvantitet väsentligt över- eller understiger
angiven kvantitet kan förhandlingar tas upp beträffande de
ändringar av pris och leveranstid som avvikelsen föranleder.
Om överenskommelse ej kan träffas har vardera parten rätt
att uppsäga avtalet till upphörande åtta (8) veckor från den
dag uppsägningen har skett.
Fram till denna tidpunkt skall det senast avtalade priset gälla.
Då någon av parterna konstaterar eller förutser en väsentlig
avvikelse från avtalad beräknad kvantitet skall han underrätta den andra parten om avvikelsen.
KVALITET
6 Anbudet skall avse angiven kvalitet och lämplighet enligt i
upphandlingsunderlaget givna kravspecifikationer. Kvaliteten skall eljest överensstämma med säljarens standardutförande vid anbudstillfället. Leverantören får inte utan
köparens skriftliga godkännande ändra offererat utförande.
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Om offererat gods är innehålls- och/eller näringsdeklarerat
skall detta anges i anbudet och specifikation häröver bifogas.
I anbud anges uppgifter avseende varumärke (fabrikat),
varubeteckning, förpackningsstorlek, nettovikt och andra
uppgifter som kan vara av betydelse för anbudets bedömning.

PROVER
7 Prover skall lämnas efter anfordran. Prover skall förtecknas
och förses med angiven märkning.
Prover tillhandahålls normalt utan kostnad och skall återlämnas om detta begärs.
INSTRUKTIONER
8 Instruktioner och bruksanvisningar samt övrig dokumentation skall ingå och vara avfattade på svenska, manöverorgan eller motsvarande skall vara försedda med svensk text
eller med symboler som motsvarar svensk standard, om
inte annat överenskommes.
PRIS- OCH BETALNINGSBESTÄMMELSER
9 Priser skall i anbudet anges netto exklusive mervärdeskatt.
Priser skall anges i svenska kronor.
10 Fakturering får ske först efter fullgjord och godkänd leverans. Faktura skall betalas senast 30 dagar efter fakturans
ankomstdag.
11 Dröjsmålsränta vid försenad betalning utgår enligt räntelagens bestämmelser.
12 Faktureringsavgifter och liknande avgifter skall ej utgå.
13 Beställningsdagens pris skall gälla.
LEVERANSVILLKOR
14 Leverans skall ske fritt till anvisade platser inklusive
emballage och transportförsäkring, om inte annat avtalats.
Leverans skall ske under beställarens ordinarie arbetstid
om inte annat överenskommits.
SÄKERHETSKRAV
15 Levererad vara inklusive ingående montering/installation
skall uppfylla de föreskrifter och anvisningar som statliga
myndigheter och organ eller Spri utfärdat.
Certifikat skall på anfordran överlämnas kostnadsfritt.
GARANTI
16 I garantiåtagande skall ingå samtliga kostnader såsom för
reservdelar, arbete, resor, traktamenten och transporter.
SEKRETESS OCH ÖVRIGT
17 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen
(SFS 1980:100) reglerar frågor om handlingars offentlighet
respektive sekretess och tystnadsplikt. Sekretess i kommunal upphandling regleras främst av 6 kap 2 § och 8 kap
10 § sekretesslagen.
Konsulter som utnyttjas av beställaren i upphandlingen
omfattas av samma regler som beställarens egna anställda
(1 kap 6 § sekretesslagen).
Kontroll av att företaget fullgjort sina förpliktelser mot samhället, såsom inbetalning av skatter, arbetsgivareavgifter
etc, ingår i beställarens affärsmässiga bedömning.
Avtal får inte överlåtas utan beställarens skriftliga
medgivande.

