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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10.  
 

 
AU ADMINISTRATIVA FÖRSKRIFTER 

 
AUA ALLMÄN ORIENTERING 

 
AUA.12 Beställare 

Avtalspart för ramavtal: 

Newsec Property Asset Management Sweden AB (Newsec), systerbolag samt vid beställning 
angiven fastighetsägare/ byggherre. 

Vid varje beställning enligt ramavtal som upprättas av Newsec gäller som 
beställarpart den i beställningen angivna fastighetsägaren. 

 
AUA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 

Oscar Nevala 0708-19 69 55 
E-post: oscar.nevala@newsec.se 

 
AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget 

Beställare: Fastighetsägare/bolag. 
Förvaltningsentreprenör: Newsec Property Asset Management Sweden AB   

 

Newsec är enligt avtal med Beställare, förvaltningsentreprenör för fastigheterna och 
kan komma att, beroende på avtalsutformning, utföra såväl Administrativ som Teknisk 
förvaltning.  
 
Newsec skall i förhållande till Leverantören representera Beställaren i alla frågor som omfattas 
av de uppdrag som blir ett resultat av denna upphandling. Newsec är dock inte ansvarig för 
fullgörande av Beställarens betalningsskyldighet i eventuellt blivande uppdrag. 

 
 Newsec upphandlar för våra Beställare en mängd olika tjänster.  

 
  Upphandling kan ske på olika sätt, ramavtal eller i konkurrens. 

För ramavtal gäller dessa administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor.  
 

AUB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

 
AUB.11 Upphandlingsförfarande 

Denna förfrågan är riktad till ett begränsat antal Leverantörer. Inbjudna Leverantörer har 
bedömts ha förmåga och kunskap att uppfylla de ställda kraven. Slutlig prövning av förmåga 
kommer att ske på grundval av i anbudet redovisad organisation och övriga uppgifter. 
 
De företag som sammantaget bedöms erbjuda beställaren de bästa villkoren kommer ifråga för 
tecknande av ramavtal. 

 

AUB.12 Uppdragsform 
Ramavtal kommer att upprättas mellan Leverantör och Newsec Property Asset Management 
Sweden AB. Ramavtalet skall gälla under perioden 2020-07-01 till 2022-06-30 med möjlighet 
till förlängning 12 månader i taget om det inte sägs upp av någon av parterna.  
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Beställning enligt ramavtal kommer att ske av respektive Centrumledare, Centrumchef eller 
Förvaltare eller Projektledare.  

 
AUB.14 Ersättningsform för uppdrag 

Ersättningsform kan vara olika  

• Enligt anbud 

• Fast pris 

• Budgetpris 

• Överenskommelse vid varje enskild beställning mellan Beställare och Leverantör 

 

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen 

Tecknande av ramavtal innebär inte exklusivitet men Beställaren har för avsikt att 
ramavtal alltid ska användas, där så är möjligt. 

Vid större upphandlingar, som enligt Beställarens Inköpspolicy kräver upphandling i 
konkurrens, skall ramavtalsupphandlade Leverantörer, i tillämpliga fall, få 
anbudsförfrågan. 

 
AUB.2 Förfrågningsunderlag 
 
AUB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Följande handlingar utgör förfrågningsunderlaget: 
 

1. ABK 09. (Bifogas ej)   
2. Förfrågningsunderlag 
3. Inbjudningsbrev 
4. Dessa Administrativa föreskrifter daterade 2020-02-17 
5. Övriga handlingar 

- Bilaga 1. Newsec Property Asset Managements Hållbarhetspolicy  
- Bilaga 2. Newsec Property Asset Managements Kvalitetskrav 
- Bilaga 3. Newsec Property Asset Managements Leverantörskrav  
- Bilaga 4. Newsec Property Asset Managements Uppförandekod 
- Bilaga 5. Newsec Property Asset Managements Cad-manual 
- Bilaga 6. Newsec Property Asset Managements Personuppgiftsansvar 
   

AUB.3 Anbudsgivning 

 
AUB.31 Anbudets form och innehåll 

Anbud kan lämnas för en eller flera orter och tjänstekategorier.  
 

AUB.32 Anbudstidens utgång 
 Anbud skall vara beställaren tillhanda senast enligt inbjudningsbrev. 

 
AUB.33 Anbudets giltighetstid 
 Anbudsgivare är bunden till sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. 

 
AUB.34 Adressering 
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AUB.5 Anbudsprövning 

 
AUB.51 Prövning av anbudsgivare 
 Newsec kommer endast anta anbudsgivare som redovisar följande dokument i nedan 

dokumenterad ordning.  
 

• Bilaga 1. Bolagets registreringsbevis 

• Bilaga 2. Bolagets F-skattsedel  

• Bilaga 3. Bolagets av Skatteverkets ifyllda blankett SKV 4820, (max två månader gammal), 

• Bilaga 4. Bolagets bevis om konsultansvarsförsäkring 

• Bilaga 5. Bolagets kvalitetsledningssystem, motsvarande SS EN ISO 9001 

• Bilaga 6. Bolagets miljöledningssystem, motsvarande SS EN ISO 14001 

• Bilaga 7. Bolagets finansiella status, (Senaste årsredovisning)  

• Bilaga 8. Konsultens uppdragsorganisation och ansvarsfördelning 

• Bilaga 9. Referenser inom Newsec AM samt externa referenser     

 
AUB.52 Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud 
 Anbud kommer att utvärderas enligt följande kriterier utan inbördes rangordning 
 

• Konsultens kunskaper och erfarenhet 

• Kunskap och erfarenhet hos namngivna personer 

• Bolagets system och erfarenhet av kvalitetsledningssystem 

• Bolagets system och erfarenheter av miljöledningssystem 

• Timarvode 

• Tillgänglighet 

• Referenser inom Newsec AM 

• Externa referenser 

 

 
AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER 

 
AUC.1 Omfattning 

Tjänsteområden avser följande fackområden: 
Arkitekt, bygg, energi & Miljö, el-tele-data, statiker, brand och VVS  

 
Uppdragen kan avse följande konsulttjänster:  

• Utredningar 

• Kalkyler 

• Förstudie/Programarbete 

• Projektering 

• Projektledning 

• Energikartläggning 

• Miljöcertifieringar 
 

 Omfattningen bestäms slutligen i beställning enligt ramavtal.  

  
AUC.11 Kontraktshandlingar 
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AUC.111 Sammanställning över ändringar i ABK 09 

AUC.624 Fakturering 
AUC.64  Avbeställning  
AUC.7 Rätt till uppdragsresultatet 
AUC.8 Hävning 

 
AUC.151 Beställarens informationsansvarige 

För kontakter med massmedia ansvarar beställarens VD eller av beställaren utsedd person. 

 
AUC.2 Genomförande 

 
AUC.21 Beställarens krav på sekretess 

Konsulten förbinder sig att för utomstående inte avslöja konfidentiell information rörande 
beställaren och dess verksamhet, hyresgäster och samarbetspartners. Med "konfidentiell 
information" förstås i denna bestämmelse varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av annan art 
- oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir 
allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom 
Konsultens brott mot denna bestämmelse. 
Konsulten skall tillse att anställda och styrelseledamöter hos Konsulten samt av Konsulten 
anlitade underkonsulter och Konsulter iakttar denna sekretessbestämmelse. 

 
AUC.22 Kvalitets- och miljöstyrning 

 
AUC.221 Kvalitetsledning 

Konsulten skall ha ett fungerande kvalitetsledningssystem .  
Kvalitetssystemet skall motsvara ISO 9000 serien.  

 
AUC.222 Miljöledning 

Konsulten skall ha ett fungerande miljöledningssystem.   
Kvalitetssystemet skall motsvara ISO 14000 serien.  

 
AUC.2232 Konsultens plan för kvalitets- och miljöstyrning 
 Konsulten skall upprätta en plan för kvalitets- och miljöstyrning och genomföra sina åtaganden 

enligt planen.  
  
Av planen skall Konsultens rutiner för egenkontroll framgå. Dokumentation av utförd 
egenkontroll skall löpande finnas tillgänglig.  
 
Uppföljning skall redovisas vid möten enligt AUC.33. 

 
AUC.224 Kvalitets- och miljörevision 

Beställaren skall ha rätt att ta del av Konsulternas interna kvalitetsrevisioner i den mån dessa 
berör uppdraget. 

 
AUC.23 Tillstånd 

Av beställaren inhämtade tillstånd och utförda anmälningar anges i beställning enligt 
ramavtal för projekt/uppdrag. 
 
Konsulten skall löpande redovisa sina myndighetskontakter för beställaren och kommer 
att ansvara för att inhämta övriga av de yttranden, godkännanden och tillstånd som 
krävs för projektet. 

 
AUC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter 
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AUC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 

Beställaren medverkar till att ta fram uppgifter om fastigheterna samt medverkar vid tillträde till 
respektive fastighet. 
 

AUC.25 Kostnadsstyrning 
Konsulten skall utföra sitt uppdrag så att projektet kan hållas inom fastställd projektbudget. 
 
Oavsett om Konsulten själv har upprättat projektbudgeten eller fått den av beställaren  
är Konsulten skyldig att vidta alla de åtgärder som krävs för att däri fastställda kostnadsramar 
skall kunna innehållas.   
 
Förslag till alternativa genomföranden skall alltid innehålla redovisning av samtliga tids- och 
kostnadskonsekvenser för projektet.  

 
AUC.3 Organisation 

 
AUC.32 Konsultens uppdragsorganisation 

Förlag på uppdragsorganisation skall lämnas i anbud. Slutlig organisation utformas och i 
samråd med beställaren vid varje enskild beställning och skall godkännas av densamme. 
 
Konsulten är medveten om att av företaget anställd eller i uppdraget engagerad 
person via beställarens försorg kan komma att utsättas för granskning avseende  
sin lämplighet att genomföra uppdraget. Finner beställaren vid sådan granskning 
att personen är olämplig äger beställaren rätt att omgående stänga av personen utan särskild 
ersättning för Konsulten.   

 
AUC.33 Möten 

Omfattning av möten som skall genomföras anges i varje enskild beställning mot ramavtal. 

 
AUC.35 Underkonsulter 

Endast av Beställaren godkända underkonsulter får anlitas. 
 
För det fall arbetet utförs av icke godkänd underkonsult äger Konsulten inte rätt till ersättning 
för arbetet, om inte beställaren i efterhand godkänner utfört arbete. 

 
AUC.36 Uppgifter om sidokonsultuppdrag och andra arbeten 

Sidokonsultuppdrag och andra arbeten anges i beställning enligt ramavtal per uppdrag/projekt.  

 
AUC.37 Samordning 

Konsulten ansvar för att samordna egna arbeten med övriga Konsulter 

 
AUC.3741 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-P) 
                          Konsulten kan komma att utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 

(BAS-P) i projekt som avropas under ramavtalet. 
 

 
AUC.4 Tider 

 
AUC.41 Tidplan 

Konsulten skall upprätta förslag på samordnad tidplan vid beställning enligt ramavtal. Slutlig 
tidplan fastställs gemensamt mellan parterna.  
 
Konsulten skall fortlöpande redovisa hur arbetet framskrider i förhållande till aktuell tidplan. 
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Gemensamma genomgångar mellan Beställare och Konsulten skall genomföras enligt 
beställning enligt ramavtal. 
 
Eventuella hinder och störningar skall ofördröjligen skriftligen meddelas.  

 
AUC.42 Uppdragsstart 

Uppdragsstart för projekt/uppdrag anges i beställning enligt ramavtal.  

 
AUC.43 Deltider 

Eventuella deltider för projekt/uppdrag anges i beställning enligt ramavtal.  

 
AUC.44 Färdigställandetid 

Färdigställandetid för projekt/uppdrag anges i beställning enligt ramavtal.  

 
AUC.5 Ansvar 

 
AUC.53 Konsultens skadeståndsskyldighet 

Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat  
till 120 prisbasbelopp. I detta belopp skall dock inte följande räknas in: 

• person- och sakskada 

• vite eller skadestånd för försening 

  
AUC.54 Försäkring 

Konsulten skall ha konsultansvarsförsäkring enligt ABK 09 kap 5 § 10. 
Konsulten skall bifoga bevis om sådan försäkring i samband med anbud. Konsulten 
skall vidmakthålla försäkringen under uppdrags- och ansvarstiden. Beställaren kan 
komma att begära bevis om sådan försäkring även vid beställning enligt ramavtal.   

 
AUC.6 Ekonomi 
 Skattekontroll (Revision och blankett SKV 4820) av upphandlade företag kommer att utföras. 

Revision kännetecknas av ett nära samarbete mellan upphandlande myndigheter/företag och 
Skatteverket. Skatteverket ställer upp med en kvalificerad kontaktperson och lämnar på 
begäran ut offentliga uppgifter ur skatteregistren om de anbudsgivande företagens 
skattestatus. Syftet med revisionen är att säkerställa att upphandlad konsult följer sina 
skyldigheter vad gäller skatter och avgifter. Ersättning för detta arbete utgår inte. 

  
AUC.61 Ersättning 

 
AUC.611 Rörligt arvode 

Ersättning utgår med rörligt arvode och med överenskomna timarvoden. 
 
I timarvodet ingår samtliga kostnader som fordras för att Konsulten skall kunna fullgöra sitt 
uppdrag inkluderat eventuella övertidstillägg, försäkringar samt påslag för administration och 
vinst. Resor ingår inom angivet område. 
 
Timarvode exklusive mervärdesskatt för respektive Konsult skall anges i anbud. 
 
Vid begäran skall Konsulten upprätta budget för respektive uppdrag vid beställning enligt 
ramavtal för respektive projekt/uppdrag. Vid sådan beställning enligt ramavtal anges om 
budgeten skall utgöra takpris för uppdraget och därmed högsta möjliga ersättning för 
Konsultens kontraktsåtagande.  
 
Konsulten skall skriftligen löpande överlämna kostnadsrapporter och omgående skriftligen 
anmäla risk för budgetöverskridanden som skall innehålla en motivering av vilka ändringar och 
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tilläggsarbeten som jämfört med det ursprungliga kontraktsåtagandet som kan påverka 
budgeten.   

 
AUC.614 Ersättning för ändringar 

Ersättning för arbete utöver kontraktsåtagandet utgår endast om beställaren skriftligen har 
beställt ändringar eller tilläggsarbeten. Konsulten skall skriftligen meddela beställaren för 
godkännande innan ändringar och tilläggsarbeten påbörjas. 

 
Om det föreligger oenighet mellan Beställaren och Konsulten om sådan ersättning åligger det 
Konsulten att visa att det påstådda tillkommande arbetet inte ingick i det ursprungliga 
kontraktsåtagandet. 

  
AUC.615 Särskild ersättning 

Särskild ersättning betalas endast för underkonsult och kostnader enligt ABK 09 kap 6 § 5 
punkt d. Kopiering skall ske hos av beställaren utsedd kopieringsleverantör och på beställarens 
bekostnad.  

 
Påslag på särskild ersättning skall anges i anbud.  

 
AUC.617 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Fast pris under avtalstiden. Skall ej indexregleras. Vid eventuell förlängning indexeras timpriser 
enligt Faktorsprisindex för konsulttjänster – K84.  
Första möjliga indexreglering sker 2022-07-01. Indexering av timpriser skall godkännas av 
avtalsansvarig hos B.  
 

AUC.62 Betalning 
Beställaren är inte skyldig att erlägga betalning innan Konsulten har överlämnat 
handlingar enligt beställning enligt ramavtal.  
 
Konsulten har inte rätt att överlåta fordran på beställaren till factoringföretag eller någon annan, 
utan beställarens skriftliga godkännande. 

 
AUC.622 Betalningsplan 

Konsulten skall upprätta prestationsbunden betalningsplan i samband med beställning enligt 
ramavtal. Betalningsplanen skall godkännas av beställaren. 
 

AUC.623 Förskott 
Förskott utbetalas inte. 

 
AUC.624 Fakturering 

Leverantören skall kunna skicka elektroniska fakturor vid begäran. Båda parter skall 
sträva efter att e-fakturering alltid gäller i den mån det är möjligt.  
Faktureringsadress och fakturamärkning anges i beställningsskrivelse. Felaktigt märkt 
faktura returneras utan särskilt meddelande från beställaren och skall därmed anses 
reklamerad. 
 
Fakturor attesteras av Newsec Asset Management AB, och betalning görs av 
respektive fastighetsägare. Betalningsvillkoret skall vara 30 dagar på faktura. 
 
Faktura lämnas i original och fakturering får ej ske innan skriftlig beställning gjorts. 
På fakturan skall även anges överenskommen ersättning och totalt upparbetat arvode. 
 
Med ändring av ABK 09 skall, för faktura som inkommer under tid för semester mellan 1 juli och 
15 augusti och vid årsskifte mellan 20 december och 10 januari, betalningsvillkoret vara 45 dagar.   
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AUC.64 Avbeställning  

Med ändring av ABK 09 kap 6 § 13 tredje stycket skall Konsulten vid avbeställning inte ha rätt 
till ersättning för utebliven vinst.  

 
AUC.7 Rätt till uppdragsresultatet  

Om inte annat avtalats har beställaren med ändring av ABK 09 full äganderätt till samtliga 
handlingar samt rätt att använda upprättade datafiler. Beställaren är inte skyldig att ersätta 
Konsulten utöver avtalsenlig betalning för uppdraget. 

 
Om kontraktet bryts i förtid har beställaren, utan särskild ersättning och oavsett orsak till att 
kontraktet sägs upp, sålunda exklusiv rätt till uppdragsresultat även i framtida projekt.  

 
Datafiler skall efter avslutat uppdrag finnas på av beställaren angiven plats fysisk eller 
elektronisk, alternativt överlämnas till beställare/ Newsec Asset Management. Överlämnandet 
sker via anmodat media.  

 
 

AUC.8 Hävning 
Beställaren har, utöver vad som anges i ABK 09 kap 8 § 1, rätt att med omedelbar verkan 
häva kontraktet och få ersättning för skada om  

 

• Konsulten gör sig skyldig till brott mot författning, norm eller föreskrift 

• Konsulten gör sig skyldig till brott mot kontraktsbestämmelser, varvid brott mot 
bestämmelser som avser hälsa och säkerhet eller byggarbetsmiljö i övrigt alltid anses 
särskilt graverande  

• Konsulten eller av Konsulten anlitad underkonsult under uppdragstiden häftar i skuld för 
skatter eller sociala avgifter  

• Konsulten gör sig skyldig till brott avseende ovan angiven sekretessbestämmelse 

• Konsulten utan skriftligt medgivande från beställaren överlåter avtalet på annan oavsett 
vilken betydelse detta har för beställaren 

• Konsulten genomgår en ägarförändring som inte kan accepteras av beställaren.  

 
AUC.9 Tvistelösning 

Tvist skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag i Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

 
 
  

 


