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1 Inledning 

Definitioner som används i denna bilaga har den betydelse som 

anges i Bilaga 1c - Begrepp och definitioner. 

 

2 Garantiåtagande  

2.1 Bakgrund 
Bolag 1, org. nr. XXXXX-XXXX (”Bolag 1”), och Bolag 2, org. nr. 

XXXXX-XXXX (”Bolag 2”), hädanefter gemensamt ”1 och 2-

bolagen”, har såsom en grupp av leverantörer inkommit med anbud 

i Stockholms stads, org.nr 212000-0142 (”Staden”) upphandling av 

IT stöd för Planering och Bedömning, dnr. 220-1874/2017  

(”Upphandlingen”) och sedermera tilldelats kontraktet i nämnda 

Upphandling. 

 

1 och 2-bolagen har i sitt anbud bland annat åtagit att: 

 
a) om 1 och 2-bolagens anbud i Upphandlingen skulle antas, 

enligt villkoren för Upphandlingen formalisera samarbetet 

inom en gemensam associationsform (”Associationen”) där 
Associationen ska ingå avtalet ”Kommersiella villkor Dnr 
YYY-YYY/2017 (”Avtalet”) med Staden, och 

 
b) 1 och 2-bolagen ska säkerställa att ansvaret för 

Associationen ska vara sådant att samtliga villkor mellan 

Staden och Associationen kvarstår oförändrade jämfört med 
om Avtalet hade tecknats med gruppen av leverantörer.  

 

För att uppfylla sina åtaganden enligt punkten a) ovan, har 1 och 2-

bolagen därför nybildat en juridisk person med firmanamn ZZZZ 

och org. nr. XXXXX-XXXX (”Associationen”) att ingå Avtalet 

med Staden. För att uppfylla sina åtaganden enligt punkten b) ovan 

ställer 1 och 2-bolagen vidare ut denna garanti (”Garantin”) på 

följande villkor. Associationen ägs till [X] % av Bolag 1 och till [X]  

% av Bolag 2. 

2.2 Garantiåtagandet 
Bolag 1 och Bolag 2 garanterar till förmån för Staden härmed 

ovillkorligen, oåterkalleligen och såsom för egen skuld det rätta och 

fullständiga fullgörandet av samtliga av Associationens förpliktelser 

gentemot Staden enligt Avtalet. 
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Detta garantiåtagande omfattar ett primärt ansvar för såväl de 

naturaförpliktelser som ekonomiska förpliktelser som Associationen 

har mot Staden enligt Avtalet, och förpliktelserna garanteras 

solidariskt av Bolag 1 och Bolag 2. Garantiåtagandet kvarstår 

gentemot Staden oavsett eventuella ändrade ägarförhållanden i 

Associationen och är självständigt i förhållande till Associationens 

möjlighet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet.  

 

Denna Garanti gäller även för fullgörelse av sådana förpliktelser 

som kan komma att åligga Associationen med anledning av 

ändringar i eller tillägg till Avtalet, oavsett hur omfattande dessa är 

och även om Associationens förpliktelser utökas med anledning av 

sådana ändringar eller tillägg till Avtalet. 

 

Denna Garanti är i tillägg till och ska på intet sätt påverka andra 

existerande eller framtida garantier eller säkerheter till förmån för 

Staden. 

 

Till dess att Associationen helt och fullt infriat samtliga 

förpliktelser enligt Avtalet och om inte Staden meddelar något 

annat, ska 1 och 2-bolagen inte utnyttja någon av de rättigheter som 

de kan ha med anledning av denna Garanti (i) att erhålla ersättning 

från Associationen regressvis eller på annat sätt, (ii) att göra 

anspråk på Stadens rättigheter enligt Avtalet eller någon annan 

garanti, borgensförbindelse eller säkerhet ställd med anledning av 

Associationens förpliktelser under Avtalet, (iii) att föra talan mot 

Associationen med anledning av fullgörandet av förpliktelser under 

denna Garanti, (iv) att utöva rätt till kvittning i relation till 

Associationen och/eller (v) att hävda eventuell rätt i egenskap av 

borgenär i konkurrens med Staden. 

 

Garantin kan åberopas direkt av Staden, vilket bland annat innebär 

att Staden har rätt att kräva fullgörelse direkt av Bolag 1 och/eller 

Bolag 2 avseende Associationens samtliga förpliktelser enligt 

Avtalet, utan att först krävt Associationen.  

 

Om Staden bedömer att Associationen inte har uppfyllt en 

förpliktelse som omfattas av denna Garanti ska 1 och 2-bolagen, så 

snart som möjligt men senast fem (5) arbetsdagar efter skriftlig 

begäran, tillse att förpliktelsen utförs, alternativt, om Staden så 

begär, utge ersättning i enlighet med vad som åligger 

Associationen. Staden ska härvid ha rätt att, efter eget gottfinnande, 

begära en kombination av dessa två alternativ. 
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2.3 Ingen kvittningsrätt 
Samtliga belopp som utbetalas under denna Garanti skall ske till 

fullt belopp och någon kvittning av fordringar ska inte ske. 

2.4 Tillämplig lag mm 
Svensk materiell rätt utan beaktande av dess lagvalsregler ska 

tillämpas på denna Garanti. Denna garanti ska tolkas som en 

”proprieborgen” under svensk gällande rätt. 

2.5 Tvistelösningsförfarande  
Tvister som uppstår i anledning av denna Garanti ska, avgöras av 

domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. 

2.6 Meddelande 
Meddelanden i anledning av denna Garanti som skickas till av part 

nedan angiven eller senare meddelad adress, ska anses ha kommit 

mottagaren tillhanda om: 

 
a) överlämnat med bud/personlig leverans: vid överlämnandet, 

dock att meddelanden överlämnade efter kl. 17.00 lokal tid 
ska anses ha kommit mottagaren tillhanda närmast följande 
arbetsdag, och 

 
b) skickat med rekommenderat brev: tre (3) arbetsdagar efter 

att det rekommenderade brevet postats. 

 

 

 

 

Stockholms stad 

Adress : Stadshuset, 

Ragnar Östbergs 

Plan 1, 105 35 

Stockholm 

 

Postadress: Stadsledningskontoret, 

Avdelningen för digital utveckling 

105 35 Stockholm 

 

Telefon: 08-508 29 000  

 

BOLAG 1 AB 
Postadress:  
Att:  
Besöksadress: 

 

BOLAG 2 AB 
Postadress:  
Att:  
Besöksadress: 
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Telefon: +46  Telefon: +46   

 

Vardera parten äger rätt att med fem (5) arbetsdagars varsel ändra 

sin adress till vilken meddelanden ska adresseras genom att 

skriftligen meddela den andra parten sådan ändring. Meddelanden 

om ändrad adress eller kontaktperson ska avsändas i enlighet med 

bestämmelserna i detta avsnitt av Garantin. 

2.7 Giltighetstid 
Denna Garanti ska bli giltig för Bolag 1 respektive Bolag 2 då den 

har undertecknats av behöriga företrädare för det aktuella bolaget. 

Garantin ska således kunna äga giltighet enbart för det ena av 1 och 

2 -bolagen intill dess att den undertecknats av båda 1 och 2 -

bolagen.  

 

1 och 2 -bolagens åtagande enligt denna Garanti ska dock endast 

träda i kraft om Avtalet träder i kraft. För det fall Avtalet träder i 

kraft och därmed denna Garanti träder i kraft, ska 1 och 2 -bolagens 

åtaganden enligt Garantin gälla intill dess att samtliga av 

Associationens förpliktelser under Avtalet har fullgjorts (och i 

tillämpliga fall verifierats och godkänts av Staden). Garantin ska 

därmed gälla under hela Avtalets giltighetstid samt så långt tid 

därefter som eventuella kvarvarande skyldigheter föreligger under 

Avtalet, innefattande även eventuella förlängningsperioder som 

Staden äger rätt att påkalla enligt Avtalet, varefter Garantin 

automatiskt ska upphöra att gälla.  

 

Denna Garanti har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav 

Staden, Bolag 1 och Bolag 2 har tagit var sitt exemplar. 

 

 

     _________ 
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Ort och datum:  Ort och datum: 

 

 

 

BOLAG 1    BOLAG 2  

 

 

_________________  _________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

  

  

 

 

_________________  _________________ 

BEVITTNING   BEVITTNING 

 

 

_________________  __________________ 

(Namnförtydligande)  (Namnförtydligande) 

 

Bilaga 1 Registreringsbevis för BOLAG 1  

 

Bilaga 2 Registreringsbevis för BOLAG 2  

 

Bilaga 3 Samarbetsavtal 2018-XX-XX mellan BOLAG 1 och 

BOLAG 2  

 

Bilaga 4 Kopia av Associationens bolagsordning 

 

 


