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Normalavtal om ADB-utrustning, praktisk vägledning m m
Statskontoret, Kommunförbundet och Landstingsförbundet har
gemensamt utarbetat ett normalavtal med kommentarer för
upphandling av ADB-utrustning med tillhörande programvara
och tjänster. I arbetet har även deltagit företrädare för
Kommundata AB och Utrustningsnämnden för universitet och
högskolor (UUH). Normalavtalet kallas SKL 88.
I syfte att lämna praktisk vägledning för datorupphandling har
utarbetats ytterligare två skrifter nämligen "Upphandling av
ADB-utrustning i kommuner och landsting - Råd och
synpunkter" samt "Upphandling av ADB-utrustning - Exempel
på kravspecifikationer".
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Innehållet i den första skriften framgår i stort av bifogade
innehållsförteckning.
Den andra skriften innehåller fem exempel på
kravspecifikationer nämligen; upphandling av ADB-stöd för
administration m m inom en kommunal musikskola,
upphandling av ADB-stöd för ord- och textbehandling inom en
administrativ enhet, utveckling eller större modifiering av ADBsystem, krav på extern datakommunikation samt
arbetsmiljökrav för bildskärmar och tangentbord.
SKL 88 har både vita och gröna sidor. På de gröna sidorna finns
avtalsvillkor som normalt inte skall behöva någon anpassning
vid den enskilda upphandlingen. På de vita sidorna intas de
bestämmelser och specifikationer, som särskilt överenskommes i
det enskilda fallet.
Den valda avtalskonstruktionen fordrar noggrannhet vid
avtalstecknandet. Varje avtalssida i ett träffat avtal bör förses
med signum.
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Ett exemplar av SKL 88 med kommentarer bifogas detta
cirkulär. Vidare bifogas ett exemplar av skriften "Upphandling
av

ADB-utrustning i kommuner och landsting - Råd och
synpunkter" de cirkulärexemplar som går till kommunstyrelsen.
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Beställning av det framtagna materialet kommer att kunna ske
hos Kommentus Gruppen AB, tfn 08-749 46 10, tills vidare
enligt de priser som framgår av bifogade beställningsblankett.
Den snabba utvecklingen inom datorområdet innebär att
avtalsformulär och skrifter om datorupphandling ofta kan
behöva revideras. Detta har också gjort att vi hittills tryckt
exemplen på kravspecifikationer i ett begränsat antal exemplar.
Med tanke på kommande revideringar av de nu utarbetade
handlingarna är vi mycket intresserade av synpunkter på det
framtagna materialet. Synpunkterna kan lämnas till Hans
Ekman, tfn 08-772 44 37, som också svarar på frågor om detta
cirkulär.
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