Kontrakt Division Narsjukvard
1 Parter
Beställare

Leverantör

Norrbottens Läns Landsting,
Landstingsstyrelsen
Kontaktperson: Kristian Damlin
Mail: kristian.damlin@nll.se
Telefon: 072-201 45 55

Division Närsjukvård
Kontaktperson: Ylva Sundkvist
Mail: ylva.sundkvist@nll.se
Telefon: 070-647 51 50

2 Handlingars inbördes ordning
Följande handlingar utgör en integrerad del av detta kontrakt. Båda parter förbinder sig att
följa de från tid till annan gällande villkoren i detta kontrakt för Närsjukvården. Om
kontraktshandlingarna skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i den ordning de anges
nedan:
1.
2.
3.
4.
5.

Detta kontrakt
Skriftliga ändringar och tillägg till detta kontrakt
Uppdrag Division Närsjukvård
Ersättning Division Närsjukvård
Hälso- och sjukvårdens generella villkor

3 Kontraktsperiod
Detta kontrakt träder i kraft efter bägge parters undertecknande och gäller under perioden
2015-01-01–2015-12-31.
Om ingen av parterna säger upp kontraktet senast tre månader före dess utgång förlängs det
med ytterligare 12 månader. Den sammanlagda kontraktstiden kan uppgå till högst 36
månader.

4 Underleverantör
Leverantören har rätt att anlita underleverantör. Leverantören skall säkerställa att
underleverantören verkar i enlighet med detta kontrakt.

5 Tvist
Om oenighet uppstår inom ramen för detta avtal ska det i första hand lösas i samråd mellan
parterna. Vi lösandet av en tvist ska det alltid finnas en helhetssyn och hänsyn ska i första
hand tas till gällande regelverk.
Om inte parterna löser tvisten inom 30 dagar från det att part hänskjutit tvisten till sådant
forum äger vardera parten rätt att hänskjuta ärendet till landstingsdirektören för avgörande.

6 Kontaktperson
Vid byte av kontaktperson skall detta skyndsamt meddelas den andra parten.

7 Förändringar i kontraktet under kontraktsperioden
Beställaren kan komma att göra justeringar i uppdraget under perioden i de fall det är
motiverat utifrån krav från politiken, landstingsledning och/eller den statliga styrningen,
vilket ej varit kända vid tecknandet av kontraktet.

8 Undertecknande
Kontraktet är upprättat i två likalydande exemplar varav de båda parterna tagit var sitt
exemplar.
Överenskommelsen gäller under förutsättning att Landstingsstyrelsen fattar beslut om
detsamma och att beslutet vinner laga kraft.
För Beställaren

För Leverantören

Luleå __/__-2014

Luleå __/__-2014

Mats Brännström
Landstingsdirektör

Ylva Sundkvist
Divisionschef Närsjukvård

