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Avtalsbeteckning 
Ljusnarsberg_ 
20200722 

 

Kund (namn och postadress) 

Ljusnarbergs kommun 
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Tunstall AB 

Box 31044 

200 49 Malmö 

Organisationsnummer 

212000-1959 

Organisationsnummer 

556135-1197 

 
Leverantören och Kunden ingår härigenom avtal avseende avrop om leverans av produkter med eventuella tillhörande tjänster. Vid  
förekommande fall där motstridande uppgifter råder gäller inbördes ordning. 

 



Bilaga 1 till avtal Ljusnarsberg20200722 
 

Specifikation av produkter och tjänster 
 

1 Avtalets omfattning 
Ljusnarsbergs kommun, nedan kallad Kunden, och Tunstall AB, nedan kallad 

Leverantören, ingår härmed avtal om TES integrerade låsmodulen om 

uppdatering, utveckling, support och underhåll till befintlig systemlösningen TES 

med integrationer. Denna modul omfattas därmed i tecknat avtal för Drifttjänst. 

 

Avtalet löper 60 månader fr o m teknisk installation (leveransgodkänd i testmiljö 

inkl en låsenhet) och avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget om inte 

någon av parterna sagt upp avtalet senast 6 månader före avtalets 

huvudförfallodag. 

 

Övriga villkor gäller enligt grundavtal. 
 

  

2 Programvarumoduler 
I leveransen ingående programvarumoduler specificeras med årlig 

nyttjanderättsavgift som omfattas av utveckling, support och underhåll i bilaga 2 

till detta avtal, "Specifikation av programvarumoduler".  

 

 

3 Betalningsvillkor 
Första årets nyttjanderättsavgift beräknas proportionellt för antalet månader från 

datum för teknisk installation/leveransdag till kommande kalenderårsskifte. 

Därefter faktureras nyttjanderättsavgifter årsvis i förskott per den 1 januari. 

 

För konsultstöd och utbildning sker fakturering månadsvis i efterskott av 

Underleverantören. 

 

Samtliga kostnader för resor tillkommer vid konsultstöd. 

 

Expeditions, fakturerings- och påminnelseavgifter utgår ej. Mervärdesskatt 

tillkommer. Som fakturadatum gäller dag då fakturan kommer till Kunden, 

betalningsvillkor 30 dagar netto.  Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. 

 
 

4 Prisjustering 
Avtalet avser 2020 års priser. Därefter sker indexreglering den första januari varje 

år enligt SCB Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, 

SNI2007- kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).” 



Bilaga 2 till avtal Ljusnarsberg20200722 
 

Specifikation av programvarumoduler 
 

 
 
Artikelnummer 

 
 
Programvarumoduler 
 
 
 

Engångsavgift 
(SEK) 

Årlig 
nyttjanderätts- 

avgift omfattas av 
utveckling, support 

och underhåll 
(SEK) 

 TES Systemlösning    

  
Systemlösning uppdateras med: 
   

 TES Nyckelfritt 60 månaders avtal   
med 136 st CareLockAce låsenheter – nyckelfri 
hemtjänst integrerat till TES via mobiltelefon TES App 
(Android) med blå tand exkl installation och montering 
på dörr inkl 5 st extra batterier och 3 st batteriladdare  
Pris funktionshyra (inkl 1 st uppladdningsbart batteri 
per låsenhet)  89 760 

    

  
Tillkommande tjänst 
  

 
Pris  

(SEK) 

 Projektledning med 20 tim och installationstekniker 5-8 
tim, anges mer exakt då tid- och aktivitetsplan 
gemensamt planeras 
Pris införande 

 
 
 

35 000  

 Utbildningspaket i TES moduler för 
system/låsadministration 0,5 dag, montering lås 1 dag 
och TESApp 0,5 dag för personal.  
Pris 2 dagar 

 
 
 

25 000  

 Option   

 Montering kan erbjudas av Tunstall i samband med 
införandet 
Pris per lås/besök vid montering 

 
 

500  

 CareLock Gate för port/entré inkl 1 st uppladdningsbart 
batteri)  
Pris 1 st exkl montering  1 200 0 

 

Vid årsvis förlängning efter avtalets fem (5) år 
 
  

Årlig 
nyttjanderätts- 

avgift omfattas av 
utveckling, support 

och underhåll 
(SEK) 

 Vid årsvisa avrop fr o m år 6 går nyttjanderättsavgiften 
ner till 25 SEK per låsenhet och månad. 
Pris 136 st CareLockAce låsenheter  40 800 

 

Samtliga priser är angivna exklusive moms.  Angivna priser gäller exkl. 

eventuella kringkostnader såsom resor, restid, traktamente och logi. 

 



Bilaga 2 till avtal Ljusnarsberg20200722 
 

I det fall mobiltelefon ska användas ingår ej mobiltelefon i lämnade priser.   

  

Kunden äger rätt att avrop ytterligare befintliga moduler eller under avtalstiden 

nya utvecklade moduler kopplade till systemlösningen TES. Eller avrop av 

utökning av befintlig systemlösning inom andra verksamhetsområden än 

hemtjänsten. 

 

 

 

 

 

1 Tjänster – specifikation 

 

För tjänsterna gäller priserna t.o.m 2020-12-31 och därefter sker indexering. 

 

Aktiviteter/Tjänster  Pris (SEK) 

Teknikkonsult per timme 1 290 

Projektledning per timme 1 200 

Utbildning/verksamhetskonsult per timme 1 200 

Utbildningsdag, heldag  12 500 

 

Resor, traktamente och färdtid 

 

För tjänster som innehåller mantid tillämpas följande regler, priserna gäller t.o.m  

2020-12-31. 

 

 Kostnader för flyg, tåg etc. ersätts med motsvarande självkostnad och i 

överenskommelse med Kunden avgörs lämpligt färdmedel. 

 Bilersättning debiteras med 12:- per km 

 Traktamente utgår enligt statliga regler. 

 Kostnad för logi ersätts med självkostnad på hotell med normal standard 

 Färdtid ersätts med 902 kr per timme 


