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RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER  

 
Detta ramavtal, (”Ramavtalet”), har träffats mellan Tredje AP-fonden, (”AP3”) och  [firma 
leverantör] (”Juristbyrån”). 
 
1. Bakgrund 
1.1 AP3 har genomfört offentlig upphandling avseende juridiska tjänster för en fyraårsperiod, 

med möjlighet att efter tre år genomföra en ny upphandling. Sedan anbudstiden gått ut 
har [X antal] anbud inkommit. AP3 har beslutat att anta anbud från de anbudsgivare som 
framgår av tilldelningsbeslutet och ingå ramavtal med dessa. Detta Ramavtal gäller för de  
Specialistområden som framgår av Tilldelningsbeslutet. Avropsordning framgår av Bilaga 
C. 

 
1.2 Parterna är medvetna om att AP3s kommande behov av juridiskt biträde under 

avtalsperioden inte går att förutsäga vare sig till art eller till omfattning.  
 
2. Avtalet 
2.1 Utöver vad som anges i detta dokument finns bestämmelser i följande bilagor som utgör 

en del av Ramavtalet. För det fall ordalydelsen i detta dokument motsäger dess bilagor 
gäller detta dokument framför bilagorna. För det fall ordalydelsen i bilagorna motsäger 
varandra skall bilagorna gälla i nu nämnd ordning: 

 
Bilaga A: Förfrågningsunderlag 
Bilaga B: Anbud, inklusive priser och konsulter 
Bilaga C: Avropsordning 
Bilaga D: Tilldelningsbeslut 

 
3. Åtaganden 
3.1 AP3 avser att avropa juridiska tjänster när behov av biträde uppkommer. AP3 garanterar 

dock inte att avrop under avtalsperioden kommer att äga rum. 
 
3.2 Juristbyrån avser att tillhandahålla de juridiska tjänster som avropas av AP3 och som 

omfattas av Juristbyråns anbud enligt Bilaga B.  
 
3.3 Tjänsterna skall tillhandahållas av de konsulter som angivits i Bilaga B. Juristbyrån svarar 

för att konsulterna utför uppdragen med omsorg och i enlighet med parternas närmare 
överenskommelse från fall till fall. Juristbyrån har dock rätt att avböja ett av AP3 erbjudet 
uppdrag. 

 
3.4 Juristbyrån äger ej rätt att ensidigt ändra angivna konsulter i Bilaga B, utan detta skall 

kräva AP3 skriftliga godkännande.  
 



 

3.5 För det fall AP3 så begär eller om konsults anställning hos Juristbyrån upphör, skall 
Juristbyrån omgående tillse att en konsult med minst likvärdig erfarenhet och kompetens 
tillsätts som ersättare. I sådant fall skall även Juristbyrån, om AP3 så begär, säkerställa att 
ny konsult blir insatt i pågående uppdrag, utan extra kostnad för AP3. Om detta inte går 
att säkerställa har AP3 rätt att anlita nästa leverantör i avropsordningen. AP3 har även rätt 
att säga upp avtalet och genomföra en ny upphandling, om det finns mindre än två 
juristbyråer att avropa från.  

 
3.6 Juristbyrån är skyldig att under avtalstiden inneha branschmässig ansvarsförsäkring för sin 

verksamhet. Juristbyrån är vidare skyldig att meddela AP3 vid materiella förändringar av 
sin ansvarsförsäkring. 

 
3.7 Juristbyrån skall svara för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade 

kostnader för sin personal. Juristbyrån skall vara ensam arbetsgivare för den egna 
personalen och därigenom bära ensamt arbetsgivaransvar gentemot denna.  

 
3.8 Juristbyrån skall bedriva sin verksamhet i enlighet med vid var tid tillämpliga lagar, 

förordningar och föreskrifter. 
 
4. Brist eller dröjsmål 

För det fall det föreligger brist eller dröjsmål i det uppdrag som utförs av Juristbyrån, eller 
som utförs av Juristbyrån anlitad underleverantör enligt punkt 5 nedan, skall AP3 äga rätt 
att säga upp det aktuella uppdraget med omedelbar verkan och anlita annan leverantör för 
utförande av det uppsagda uppdraget. Vid sådan uppsägning av uppdrag skall Juristbyrån 
endast äga rätt till ersättning för utfört arbete under förutsättning att resultatet av arbetet 
har ett för AP3 motsvarande värde.   

 
5. Underleverantörer 
5.1 Juristbyrån får anlita underleverantör för utförande av tjänster inom ramen för ett 

uppdrag, under förutsättning att sådan underleverantör i förväg skriftligen godkänts av 
AP3. 

 
5.2 Vid anlitande av underleverantör ansvarar Juristbyrån gentemot AP3 så som för eget 

arbete. 
 
6. Avrop 
6.2 Vid avrop enligt detta Ramavtal skall AP3 ge Juristbyrån erforderliga instruktioner och 

information om det aktuella ärendet. Parterna skall komma överens om hur uppdraget 
skall utföras, såsom vilken tidsplan som skall gälla för ärendet m.m.  

 
6.3 AP3 äger även rätt att vid avrop ställa särskilt krav på Juristbyråns inställelsetid för det 

aktuella uppdraget, förutsatt att inställelsetiden är rimlig med hänsyn till omständigheterna 
i det enskilda fallet. Om Juristbyrån redan vid avropet gör den bedömningen att man inte 
kan tillgodose AP3s krav avseende inställelsetid, skall Juristbyrån omgående meddela 
detta till AP3. 

 
6.4 Om inte Juristbyrån svarat inom den av AP3 avkrävda inställelsetiden eller om Juristbyrån 

meddelat att man ej kan tillgodose AP3s krav avseende inställelsetid, skall AP3 vara fri att 
använda sig av annan leverantör för det aktuella uppdraget. AP3 har även rätt att vända 
sig till annan leverentör när det uppstår en intressekonflikt och när det inte föreligger en 
sund riskspridning i avropen. 



 

 
7. Priser och fakturering 
7.1 Juristbyrån skall tillhandahålla tjänsterna enligt de priser som angetts i Bilaga B. Betalning 

skall ske mot faktura vari specificeras, för varje arbetsmoment; antalet timmar, vilken 
konsult som arbetat samt en beskrivning av arbetsmomentet, eller annars enligt de 
faktureringsprinciper som anvisas av AP3.  

 
7.2 Det skall stå AP3 fritt att avropa tjänsten på löpande räkning eller till ett mellan parterna i 

förväg bestämt pris. 
 
8. Sekretess 
8.1 Förutom när laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, skall Juristbyrån iaktta 

sekretess avseende AP3s angelägenheter och får inte utan samtycke yppa något som 
Juristbyrån i sin verksamhet erfarit om AP3. Denna sekretesskyldighet skall gälla utan 
begränsning i tiden och oaktat detta Ramavtals avslutande. 

 
8.2 Juristbyrån är vidare skyldig att ålägga de konsulter inom Juristbyrån som anvisats att 

utföra uppdrag enligt detta Ramavtal, tystnadsplikt enligt punkt 8.1 ovan.  
 
8.3 För det fall Juristbyrån ges tillgång till sådan information som enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400)(sekretesslagen) är att betrakta som sekretesskyddad, skall 
Juristbyrån iaktta tillämpliga bestämmelser i nämnda lag. Juristbyrån bekräftar även att 
denna är medveten om att sekretesslagens regler enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen även 
gäller för personer som enligt uppdrag hos en myndighet, eller på liknande grund för det 
allmännas räkning deltar i myndighetens verksamhet, erhållit tillgång till sekretessbelagda 
uppgifter.  

 
8.4 För det fall AP3 så begär, skall Juristbyrån tillse att särskild sekretessförbindelse av 

den/de konsulter som skall utföra aktuellt uppdrag. 
 
9. Avtalstid 
9.1 Ramavtalet träder i kraft vid parternas undertecknande och är giltigt två med rätt för AP3 

att förlänga avtalet med två ettårsperioder. AP3 har rätt att genomföra en förnyad 
upphandling och säga upp avtalet i förväg under de förutsättningar som anges i 
Förfrågningsunderlaget.   

 
9.2 Endera parten äger rätt att häva Ramavtalet om den andra parten i väsentligt hänseende 

brutit mot sina åtaganden, begärts i konkurs, ansökt om ackord eller träffat 
ackorduppgörelse. AP3 äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Juristbyrån 
blir föremål för omständigheter enligt LOU Kap 10 § 1och/eller 2.   

 
10. Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till Ramavtalet skall för att vara bindande upprättas skriftligen 
och vara behörigen undertecknade av båda parter.  

 
11. Tvistelösning  

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, i första instans Stockholms tingsrätt.  

 
 
 



 

 
 _________________________________________ 
 
 
 
Detta Ramavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Ort:   Ort: 
 
Datum:   Datum:  
 
 
Tredje AP-fonden  [firma leverantör] 
 
 
....................................…...  .............................................. 
 
 
 
....................................…...  .............................................. 
 
  



 

 


