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PROVUPPSTÄLLNINGSAVTAL för medicinteknisk produkt/utrustning 
 
Detta avtal avser provuppställning av nedan beskriven utrustning under perioden from _______ tom _______ 
 
Upphandlingsnummer/motsvarande: ___________ 
 
 
PRODUKT/UTRUSTNING 
 

Benämning Fabrikat 

Modell/Typnummer Serienummer 

Specifikation av tillbehör etc. 

Avsedd användning 

Placering 
 

 
 
AVTALSPARTER 
 

 LEVERANTÖR KUND 
Organisationsnamn   

Organisationsnummer *   

Postadress   

Webbplats   

 
*) Organisationsnummer: 
• för aktiebolag uppge organisationsnummer 
• för handels- och kommanditbolag uppge dels bolagets organisationsnummer och dels deltagarnas organisations- eller personnummer 
• för enskild firma uppge personnummer. 
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FÖRDELNING AV KOSTNADER 
 
 
Kostnadsslag  Anmärkning 
Kostnader i samband med 
transporter, installation och 
nedmontering. 

�  Leverantör
�  Kund 

 

Underhålls- och 
servicekostnader 

�  Leverantör
�  Kund 

 

Driftskostnader och 
förbrukningsmaterial 

�  Leverantör
�  Kund 

 

 
 
 
GODKÄNNANDE FÖRE DRIFTTAGANDE 
 
Alla kontroller sker enligt leverantörens anvisningar.  
Specificera vid behov kontrollens omfattning, t.ex. om endast elsäkerhetskontroll utförts. 
 
Kontroll  Datum Namn Org.  Anmärkning Sign 
Funktion   �  Leverantör 

�  Kund 
  

Säkerhet   �  Leverantör 
�  Kund 

  

Bruksanvisning   �  Leverantör 
�  Kund 

  

Teknisk 
dokumentation 

  �  Leverantör 
�  Kund 

  

Utbildning   �  Leverantör 
�  Kund 

  

 
 
 
GODKÄNNANDE AV AVTAL 
 
För leverantören: 
 
 
_________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
_________________________________________ 
Underskrift 
 
 
_________________________________________ 
Befattning och namnförtydligande 

För kunden: 
 
 
_________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
_________________________________________ 
Underskrift 
 
 
_________________________________________ 
Befattning och namnförtydligande 
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ALLMÄNNA VILLKOR 
 
Avtal om provuppställning träffas mellan behöriga 
representanter för leverantör och kund.  
 
Provuppställningen ska inte övergå i köp, hyra, 
finansiell eller operationell leasing med mindre än att 
kunden genomför upphandling alternativt vid 
direktupphandling gör beställning. 
 
Ovan angiven provuppställningstid kan endast 
förlängas genom skriftlig överenskommelse mellan 
behöriga parter för leverantör och kund. 
 
Provuppställning av medicinteknisk utrustning får ej 
ske innan utrustningen säkerhetsgranskats enligt 
tillverkarens anvisningar och eventuella särskilda 
installationer godkänts av därtill behörig hos kunden. 
 
Provuppställning som kräver särskild installation eller 
ombyggnad får inte ske förrän ritning och 
ombyggnadsspecifikation godkänts av 
fastighetsägaren eller dennes ombud. 
 
Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall 
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk 
rätt. 
 
 
KUNDENS ÅTAGANDE 
 
Kunden ansvarar för att utrustningen handhas enligt 
av leverantören givna skriftliga instruktioner. 
 
Funktionsstörningar ska omedelbart anmälas till 
leverantören. Erforderliga reparationer, justeringar och 
ändringar får endast utföras av leverantören utsedd 
personal. 
 
Kunden har under provuppställningstiden 
nyttjanderätten till utrustningen enbart för avsedd 
användning. 
Denna rätt får inte överlåtas till tredje part. Ej heller 
får tredje part beredas tillfälle eller få tillåtelse att få 
insyn i utrustningens tekniska uppbyggnad. 
 
Kunden ska säkerställa att all relevant information 
som krävs för att leverantören ska kunna fullgöra sitt 
åtagande enligt detta avtal, överlämnas till 
leverantören utan onödigt dröjsmål. 
 

LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 
 
Leverantören ansvarar för att utrustningen uppfyller 
kraven i och inte strider mot gällande lagar, 
förordningar och normer samt alla övriga i Sverige 
tillämpade bestämmelser som rör utrustningen och att 
utrustningen uppfyller de krav som ställs avseende 
säkerhet och funktion vid leveranskontroll av 
motsvarande utrustning.  
Produkten skall vara CE-märkt enligt MDD. 
 
Leverantören ansvarar för att av honom bekostnad 
installation är fackmannamässigt utförd enligt 
gällande bestämmelser för elektricitet, gas, vätska och 
mekanisk hållfasthet. 
 
Leverantören tillhandahåller bruksanvisning samt 
erforderlig teknisk dokumentation. 
Leverantören ansvarar för fullgjord utbildning av 
hanterande personal i handhavande och funktion av 
utrustningen inklusive rengöring, sterilisering etc. så 
att utrustningen kan hanteras säkert och rationellt. 
 
Leverantören ansvarar för att skriftlig information 
lämnas före tecknandet av avtalet om eventuella 
kontroller, underhåll och service som måste utföras 
under provuppställningstiden för att garantera säker 
funktion. 
 
Leverantören har ansvar för utrustningen i enlighet 
med lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. 
 
Leverantören ansvarar för att utrustningen är fullt 
försäkrad för såväl skada som ansvar. 
 
Leverantören ansvarar för att efter avslutad 
provuppställningstid, svara för avveckling och 
återtagande av utrustningen. 
 
Leverantören ansvarar för att ansvarig medicinteknisk 
ingenjör / kontaktperson meddelas när produkten är 
återtagen eller provuppställningstiden förlängs. 
 
Leverantören ansvarar för alla kostnader som kan 
uppstå för intrång i patent-, upphovs, mönster och 
varumärkesrätt vad avser utrustningen. 
 
Leverantören ansvarar för att utrustningen ej strider 
mot bestämmelser i arbetsmiljölagen. 
 
Eventuell uppkoppling mot kundens IT-miljö skall ske 
i samråd med kunden. När provuppställningen är 
avslutad skall leverantören tillsammans med kunden 
tillse att den provuppställda produkten och dess 
tillhörande mjukvara är tömd på kundens information 
(t ex patientinformation) som ägs av kunden och att 
eventuell leverantörsspecifik mjukvara tas bort ur 
kundens IT-miljö 
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KONTAKTPERSONER 
 
 
Kontaktpersoner klinisk användning 
 

 LEVERANTÖR KUND 
Namn   

Befattning   

Telefon   

Telefax   

E-post   

 
 
Kontaktpersoner service och underhåll 
 

 LEVERANTÖR KUND 
Namn   

Befattning   

Telefon   

Telefax   

E-post   

 
 
Kontaktpersoner upphandling 
 

 LEVERANTÖR KUND 
Namn   

Befattning   

Telefon   

Telefax   

E-post   
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