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Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser 
rammeavtalen gjelder og oversikt over de 
oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under 
rammeavtalen  
 

Avtalens punkt 1.1 Formål og omfang 
En oversikt over eventuelle andre oppdragsgivere enn Kunden som kan tildele kontrakter 
under rammeavtalen og en overordnet beskrivelse av de varer og/eller tjenester som skal 
anskaffes under rammeavtalen fremgår av Forutsetningsdokumentet, og tas inn her etter 
valg av Leverandør. 
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Bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor 
rammeavtalen 
 

 
Tildeling av kontrakt under rammeavtale med én leverandør, tildeles på bakgrunn av 
kontraktsvilkårene i rammeavtalen og relevant(e) tildelingskontrakt(er), eventuelt supplert 
med vilkår som fastsatt ved utfylling av tilbudet (i medhold av bestemmelsen(e) i forskrift om 
offentlige anskaffelser om rammeavtale med én leverandør). 
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Bilag 3: Avtalevilkår for kontrakter som kan tildeles 
innenfor rammeavtalen med utfylte bilag 
 

 
Kryss av for relevant(e) avtale(r): 
 

 
 Avtale Utgiver Versjon Valgt(e) 

tildelings-
kontrakt(er) 

SSA-K Kjøpsavtalen, avtale om kjøp av programvare og utstyr  Difi juli 2015 [ X   ] 

SSA-D Driftsavtalen (tilpasset) avtale om kjøp av IT-tjenester  Difi juli 2015 [    X ] 

SSA-B Bistandsavtalen, avtale om bistand fra Konsulent Difi juli 2015 [    X ] 

SSA-O Oppdragsavtalen, avtale om utrednings- og 
utviklingsoppdrag fra Konsulent  

Difi juli 2015 [     X] 
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Bilag 4: Administrative bestemmelser 
 

Avtalens punkt 1.3 Varighet og oppsigelse – opsjon på forlengelse 

Rammeavtalen trer i kraft den dato den er undertegnet av partene og løper i deretter i 3 (tre) 
år. Rammeavtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen, i inntil 3 (tre) år, med 
mindre den sies opp av Kunden med 6 (seks) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. 

Avtalens punkt 1.4 Partenes representanter  
Bemyndiget representant for partene og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell 
utskiftning av disse, spesifiseres nærmere her.  
 

Avtalens punkt 5.1 Samarbeid  
Dersom det er avtalt øvrige bestemmelser om partenes samarbeid, skal dette fremkomme 
her.  
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Bilag 5: Pris og prisbestemmelser 
 

Avtalens punkt 6.1 Priser 
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens 
ytelser, herunder priser for delleveranser fremkommer i Forutsetningsdokumentet og 
prisskjemaet som er vedlegg til dette bilaget. 
 
Det åpnes for årlig justering av priser på utstyr ved endringer i Eurokurs større enn 15 % opp 
eller ned. Eurokurs ved tilbudsfrist legges til grunn ved beregning av valutasvingning. Første 
justering kan gjennomføres 12 måneder etter kontraktsignering. 
 
Alle priser og nærmere betalingsbetingelser for Leverandørens ytelser skal fremkomme i den 
enkelte tildelingskontrakt med bilag (ref. bilag 3). 
 
Eventuelle andre prisreguleringer, herunder indeksregulering i denne rammeavtalens pkt. 6.2 
og underliggende tildelingskontrakter, kan ikke gjøres gjeldende. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


