SKB:s Allmänna inköpsvillkor
Varor
Dessa allmänna villkor ska gälla för utrustning, förbrukningsmaterial, kemikalier och andra varor som Svensk Kärnbränslehantering AB
(SKB) beställer, i den mån inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen mellan parterna.
1

Definitioner

6

Äganderätten till Varan

1.1

Med ”Avtalet” avses det avtalsdokument, den beställning
eller liknande till vilka dessa Allmänna inköpsvillkor bilagts,
inklusive bilagor. Med ”Leverantör” avses den part som enligt
Avtalet ska leverera varor. Med ”Varan” avses allt det som
Leverantören ska leverera och tillhandahålla enligt Avtalet.

6.1

Äganderätten till Varan övergår till SKB då den levererats
DDP (Incoterms 2010) eller enligt annat i Avtalet överens
kommet leveransvillkor.

7

Pris och betalningsvillkor

7.1

Det pris SKB ska betala för Varan framgår av Avtalet.

7.2

Leverantören har rätt att fakturera SKB då leveransen av
Varan är fullgjord.

7.3

Betalning erläggs mot faktura inom trettio (30) dagar från
dagen för SKB:s mottagande av faktura. Faktureringsavgifter
och liknande ska inte tas ut.

7.4

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms men
inklusive andra eventuella skatter och avgifter.

8

Fel i Varan

8.1

Leverantören ansvarar för fel i Varan som uppträder inom två
år från leverans.

8.2

Om Varan eller förpackningen avviker från vad som anges
i Avtalet ska Leverantören återta den felaktiga Varan och
omedelbart leverera felfri Vara i rätt förpackning och kvantitet
utan kostnad för SKB.

8.3

SKB får i stället för omleverans enligt 8.2 kräva att
Leverantören utan kostnad för SKB omedelbart avhjälper
felet eller kräva prisavdrag. Prisavdrag ska motsvara Varans
minskade värde för SKB på grund av felet.

8.4

Om Leverantören inte levererar felfri Vara eller åtgärdar
fel i Varan med den snabbhet SKB kan kräva eller om felet
är väsentligt, får SKB säga upp Avtalet helt eller delvis till
omedelbart upphörande eller häva Avtalet.

2

Allmänna krav

2.1

Varan ska i alla delar överensstämma med vad som anges i
Avtalet och med vad Leverantören angett i sin marknadsföring
samt i övrigt uppfylla de krav SKB med fog kan förutsätta.

2.2

Varan ska uppfylla alla tillämpliga krav för införsel till och
användning i Sverige.

2.3

Varan ska levereras inom den tid som anges i Avtalet.

3

Dokumentation/Instruktioner

3.1

Leverantören ska på SKB:s begäran kostnadsfritt tillhanda
hålla den dokumentation och de instruktioner som behövs för
att SKB ska kunna använda och tillgodogöra sig Varan samt
all dokumentation som kan krävas enligt tillämplig lagstift
ning.

4

Leverans

4.1

Leverantören ska leverera Varan DDP (Incoterms 2010) till av
SKB angiven plats.

4.2

Leverantören ska leverera Varan under SKB:s ordinarie
arbetstider på aktuell anläggning.

5

Försenad leverans

5.1

Om Leverantören förutser att leverans inte kommer att kunna
ske inom avtalad tid, ska Leverantören skyndsamt skriftligen
underrätta SKB om detta. Därvid ska Leverantören ange
orsaken till den förväntade förseningen och när leverans
bedöms kunna ske.

8.5

Vid försenad leverans ska Leverantören betala vite till SKB
med 1 % av priset på den försenade Varan per påbörjad för
seningsvecka, dock högst 15 % av nämnda pris.

Om det föreligger fel i Varan är SKB berättigad till ersättning
från Leverantören för den skada SKB lider på grund av felet.
Indirekt skada ska dock ersättas endast om Leverantören
förfarit grovt vårdslöst.

8.6

Vid hävning ska 5.6 ovan gälla.

9

Reklamation

9.1

Reklamation av fel ska ske inom 21 dagar efter det att felet
upptäckts av SKB och SKB insett felets art och dess betydelse.

10

Försäkring

5.2

5.3
5.4

SKB har rätt att kvitta vitet mot Leverantörens krav på
betalning.
Om förseningen varat mer än 15 veckor har SKB rätt att helt
eller delvis säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller
häva Avtalet.

5.5

Vid uppsägning eller hävning enligt 5.4 har SKB rätt till
ersättning för den skada SKB lidit. Indirekt skada ska dock
ersättas endast om Leverantören förfarit grovt vårdslöst.

5.6

Vid hävning ska SKB återlämna redan levererade Varor och
Leverantören ska återbetala alla betalningar SKB fullgjort.

10.1 Leverantören ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla
ansvarsförsäkring med ett betryggande ansvarsbelopp med
hänsyn till arten och omfattningen av leveransen av Varan. På
begäran av SKB ska Leverantören kunna visa upp gällande
försäkringsbrev.

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING
SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING
AB
AB
SKB 2017

11

Intrång i tredje mans rätt
som Leverantören kan visa har blivit känd på annat sätt
än genom Avtalet eller som är allmänt känd eller som
Leverantören är skyldig att avslöja enligt beslut av domstol
eller annan myndighet.

11.1 Leverantören garanterar att varken Varan eller någon del av den
kränker någon immateriell rättighet tillhörande tredje man.
11.2 Leverantören ska hålla SKB skadeslös för kostnader och
skador, inklusive skäliga ombudsarvoden, till följd av anspråk,
talan eller process mot SKB baserad på att användning, eller
annat nyttjande av Varan utgör intrång i patent, upphovsrätt
eller annan immateriell rättighet, eller tillämpning därav, eller
otillåten användning av know-how, affärshemligheter eller
annan rättighet.

13.2 Leverantören får inte använda sig av SKB:s varumärken eller
på annat sätt referera till SKB i sin marknadsföring, utan
skriftligt medgivande i förväg från SKB.

11.3 Leverantören ska vidare utan dröjsmål på egen bekostnad
vidta sådana åtgärder att Varan kan användas av SKB eller, om
detta inte är möjligt, tillhandahålla annan likvärdig produkt
vars användning inte utgör intrång i tredje mans rätt.

14.1 SKB har rätt att utan angivande av skäl säga upp Avtalet
avseende ej levererade Varor, varvid Leverantören är berät
tigad till ersättning för levererade Varor och för i övrigt styrkt
nödvändig kostnad. Härutöver ska ingen ersättning utgå.

11.4 SKB har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande
om inte Leverantören åtgärdar immaterialrättsliga fel utan
dröjsmål efter det att Leverantören fick del av underrättelse
från SKB om att tredje man påstått intrång i immateriell rättig
het.

14.2 Vardera parten har rätt att skriftligen säga upp Avtalet till
omedelbart upphörande eller häva Avtalet om:
(a) den andra parten väsentligen bryter mot sina åtaganden
enligt Avtalet och inte inom fjorton (14) dagar efter
skriftlig anmodan har vidtagit rättelse; eller
(b) den andra parten försatts i konkurs, ställt in sina betal
ningar eller av annan orsak skäligen kan förmodas inte
kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

11.5 Utöver ersättning för belopp som SKB kan vara skyldigt att
betala till tredje man, ska Leverantören betala skadestånd till
SKB för all skada, inklusive indirekt skada, som är hänförlig
till immaterialrättsligt fel i Varan eller del därav.
12

Lagstiftning och ledningssystem

12.1 Leverantören ska följa gällande lagar, förordningar, före
skrifter och myndighetsbeslut.
12.2 SKB ska ha rätt att genom revisioner och uppföljningar
granska Leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem
och dess tillämpning hos såväl Leverantören som dennes
eventuella underleverantörer. Granskningen får även innefatta
tillverknings- och andra processer i övrigt , i den mån de kan
ha betydelse för kvaliteten på varor vars användning hos SKB
kan ha betydelse för säkerheten vid SKB:s kärntekniska
anläggningar.
12.3 Leverantören ska i alla avseenden samarbeta med SKB
i samband med revisioner och uppföljningar enligt 12.2
och tillhandahålla dokumentation och ställa personal till
förfogande enligt SKB:s begäran. Leverantören ska tillse att
eventuella underleverantörer samverkar på motsvarande sätt.
12.4 För det fall SKB:s planerade användning av Varorna kan ha
betydelse för säkerheten vid SKB:s kärntekniska anläggningar,
har SKB rätt att delge Strålsäkerhetsmyndigheten vad som
framkommer vid revisioner och uppföljningar enligt 12.2. För
det fall Strålsäkerhetsmyndigheten i enlighet med tillämplig
lag eller annan författning begär att få delta vid revisioner
och uppföljningar ska myndigheten ha rätt till detta. SKB ska
begära att myndigheten belägger uppgifter som framkommer
vid revision eller uppföljning med sekretess. Huruvida
sekretess kommer att tillämpas avgörs dock enligt gällande
regler om offentlighet och sekretess vid myndigheten.
13

Sekretess

13.1 Leverantören ska iaktta sekretess rörande all information som
rör Avtalet och dess fullgörande samt interna förhållanden
hos SKB. Leverantören ska genom sekretessförbindelse för
personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess
iakttas. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information
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Avbeställning och förtida upphörande

14.3 Vid uppsägning enligt 14.2 (a) har den part som säger upp
avtalet rätt till ersättning för den skada parten lidit. Indirekt
skada ska dock ersättas endast om den andra parten förfarit
grovt vårdslöst.
14.4 I 5.4 och 8.4 finns särskilda bestämmelser om omedelbar
uppsägning och hävning vid försening respektive fel.
15

Ansvar

15.1 Leverantören ansvarar för skada som Leverantören av
oaktsamhet orsakar SKB.
15.2 Leverantören ska hålla SKB skadeslöst för SKB:s eventuella
skadeståndsskyldighet mot tredje man, om sådan skadestånds
skyldighet orsakas av Varan eller av Leverantörens handling
eller underlåtenhet.
15.3 Ingen av parterna ska ansvara för indirekt skada som orsakas
den andra parten såvida inte ansvar för sådan skada uttryck
ligen föreskrivits i Avtalet. Denna begränsning av ansvaret
gäller dock inte om part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
16

Force Majeure

16.1 Vardera parten har rätt att tillfälligt upphöra med fullgörandet
av sina skyldigheter enligt Avtalet i den utsträckning fullgö
randet hindras av Force Majeure. Med Force Majeure avses
följande: Varje omständighet som parterna inte kan råda över,
såsom allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering,
annat tvingande myndighetsbeslut eller valutarestriktioner.
Nämnda omständigheter utgör Force Majeure endast om deras
inverkan på Avtalets fullgörande inte kunde förutses då Avtalet
ingicks.
16.2 För att en part ska ha rätt att göra gällande Force Majeure
ska denne skriftligen underrätta andra parten om att Force
Majeure inträffat. Underrättelsen ska ske utan dröjsmål efter
det att parten insåg eller bort inse att Force Majeure föreligger.
Fullgörelse av Avtalet ska återupptas så snart det inte längre
hindras av Force Majeure.

16.3 Om fullgörande av Avtalet till väsentlig del förhindras för
längre tid än tre månader på grund av Force Majeure åberopad
av Leverantören har SKB rätt att utan ersättningsskyldighet
säga upp Avtalet.
16.4 Sedan Force Majeure upphört ska den andra parten underrättas
härom.
17

Fortsatt giltighet

17.1 Leverantörens ansvar för fel i Varan enligt 8, bestämmelserna
om intrång i tredje mans rätt i 11, leverantörens sekretesskyldig
het enligt 13, samt bestämmelserna om ansvar i 15, om
överlåtelse i 18 och om tillämplig lag och tvist i 21, ska
fortsätta att gälla även om Avtalet i övrigt upphör.
18

Överlåtelse

18.1 Part får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt Avtalet till annan utan den andra partens skriftliga
medgivande.
19

Fullständig reglering

19.1 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor
som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden,
begränsningar och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av
innehållet i Avtalet.
20

Ändringar

20.1 Ändringar eller tillägg till Avtalet ska för att vara giltiga ske
skriftligen och vara undertecknade av båda parterna.
21

Tvist

21.1 Svensk rätt, med undantag av FN-konventionen angående
avtal om internationella köp av varor, ska tillämpas på Avtalet.
21.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt
avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det
omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det
omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska
Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av
tre skiljemän om det omtvistade värdet uppgår till mer än
1 miljon kronor. Det omtvistade värdet omfattar kärandens
yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts
i svaret över påkallelseskriften. Skiljeförfarandets säte ska
vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
21.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna
skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all
information som framkommer under förfarandet liksom beslut
eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet.
Information som omfattas av sekretess får inte i någon
form vidarebefordras till tredje man utan den andra partens
skriftliga samtycke.
21.4 Om Avtalet eller del av det överlåts till tredje part ska sådan
tredje part automatiskt vara bunden av villkoren i denna
skiljeklausul.
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