Ramavtal IUC Syd AB

Ramavtal
Parter
Uppdragsgivare:

Uppdragstagare:

IUC SYD AB (556101-2153)
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
i det följande IUC Syd AB

i det följande Konsulten

Detta avtal anger de villkor som skall gälla mellan parterna vid utförande av de tjänster
som beskrivs i detta Avtal. Avtalet omfattar detta ramavtal och allmänna villkor för
konsulttjänster till IUC Syd AB.
§ 1 Uppdraget
Konsulten åtar sig att under avtalsperioden tillhandahålla konsulter i de avtalade
områdena. Uppdraget skall utföras av namngiven konsult. Ersättare får inte sättas in utan
godkännande från IUC Syd AB.
§ 2 Konsultens ersättning
Konsulten har rä tt till ersä ttning med avtalat belopp enl offert X.
§ 3 Konsultens rättsliga förhållande till IUC Syd AB
Konsulten är uppdragstagare gentemot IUC Syd AB. Konsulten äger rättsligen icke binda
IUC Syd AB genom avtal om inköp av förnödenhet eller tjänst.
§ 4 Ansvar
Konsulten skall inneha ansvarsförsäkring avseende uppdrag som omfattas av detta avtal.
Konsulten svarar fullt ut för sakskador som vållats av egen personal eller uppdragstagare
som anlitats för uppdragets utförande av Konsulten.
IUC Syd AB äger häva avtalet om Konsulten inte lojalt medverkar till uppdragets
fullgörande, såvida denna försummelse inte är att betrakta såsom ringa. Vid hävning på
denna grund är Konsulten skyldig att ersätta IUC Syd AB den skada som vållats IUC Syd AB
eller IUC Syd ABs uppdragsgivare.
§ 5 Ändringar
Ändringar och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda
parter för att vara gällande.
§ 6 Meddelanden
Meddelanden parterna emellan enligt detta avtal skall ske genom e-post (med
mottagsbekräftelse).
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§ 7 Avtalstid
Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller till 2021-02-28 med möjlighet till
förlängning till 2023-02-28
Kontaktperson för IUC Syd AB är:
Linda Håkansson
linda.hakansson@iucsyd.se
Tele: 076-1060083
Kontaktperson för konsultbolaget är:
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

För IUC Syd AB

För Konsulten

Camilla Dahlin
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG TILL IUC Syd AB
§ 1 Giltighet
I den mån annat ej överenskommits med avseende på visst uppdrag skall dessa
bestämmelser äga tillämpning vid uppdrag som utförs till IUC Syd AB. Dessa allmänna
villkor utgör en bilaga till Konsultavtalet som har ingåtts mellan IUC Syd AB och Konsulten
och är en integrerad del av avtalet.
§ 2 Riktlinjer för arbetets utförande
Konsulten förbinder sig att utföra det arbete som specificeras av IUC Syd AB och följa de
riktlinjer som konsulten och IUC Syd AB kommer överens om. Redovisning och
dokumentation utförs enligt anvisningar från IUC Syd AB.
§ 3 Personal
IUC Syd AB AB skall godkänna den personal som konsulten använder för arbetets
utförande. I det fall konsulten önskar byta personal skall detta i förhand godkännas av IUC
Syd AB. Om konsulten inte kan hitta lämplig personal för uppdragets utförande upphör
avtalet att gälla med omedelbar verkan.
§ 4 Konsultens skyldigheter och arbetstider
Konsulten är skyldig att utföra Tjänsterna i enlighet med avtalet och IUC Syd AB:s
instruktioner och med den skicklighet som kan förväntas av en professionell konsult i
branschen.
Konsultens ordinarie arbetstid bestäms av aktuellt uppdrags förutsättningar. Normalt
utföres arbetet på dagtid.
§ 5 Ersättning
Ersättning till konsulten utgår enligt överenskommet pris. Detta ersättningsbelopp
inbegriper kostnaderna för pension, semestrar och andra liknande förmåner. IUC Syd AB
skall utöver överenskommen ersättning erlägga därpå belöpande mervärdeskatt.
Prisjustering skall överenskommas mellan IUC Syd AB och konsulten innan en
prisjustering träder i kraft.
§ 6 Betalning
Betalning sker månadsvis per 30 dagar netto efter fakturans mottagande.
Konsulten kan fakturera upparbetat/redovisat arbete efter varje månads utgång.
Om betalning ej erläggs inom 30 dagar, äger konsulten uttaga dröjsmålsränta med gällande
diskonto plus sex procent efter förfallodag.
§ 7 Äganderätt och nyttjanderätt
IUC Syd AB förbehåller sig äganderätten till allt material och alla resultat som framkommer
vid tjänstens utförande (”Resultaten”). All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt eller
annan immateriell rätt hänförlig till Resultaten utgör IUC Syd AB:s egendom. När
konsulten arbetar med metoder och hjälpmedel som tillhandahålls av IUC Syd AB äger
konsulten ej rätt att använda dessa metoder och hjälpmedel i andra projekt utan IUC Syd
AB:s skriftliga tillstånd och får ej heller sprida dessa till tredje part.
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§ 8 Sekretess
Konsulten får inte till tredje man utan IUC Syd AB:s godkännande lämna ut handlingar eller
på annat sätt återge uppgifter och konfidentiell information vilken konsulten erhållit från
IUC Syd AB eller från företag som är föremål för uppdragets utförande, i annan
utsträckning än vad som erfordras för uppdragets genomförande. Konsulten skall genom
tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sedvanlig
sekretess iakttas. Sekretess skyldigheten gäller inte för sådan information som är allmänt
känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot
innehållet i detta avtal.
§ 9 Force Majeure
Om fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt avtalet förhindras av strejk (såväl
avtalsenlig som avtalsstridig), annan arbetskonflikt, åska, eldsvåda, fel i teleförbindelser
eller annan kommunikation, lagbud eller annan omständighet som part inte skäligen kunde
förväntas ha räknat med och följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sina åtaganden på grund
av omständigheter som har angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför
tidsförskjutning och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett
om orsaken till förseningen inträffat före eller efter den avtalade leveransdagen. Om
avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av
ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen
frånträda avtalet.
§ 10 Ansvar för skada
Konsulten ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som hen vållat IUC Syd AB
genom försummelse på sin sida. Konsultens skadeståndsansvar omfattar endast ersättning
för direkt skada till följd av konsultens försummelse. Konsultens ansvar omfattar således ej
indirekta skador såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst.
§ 11 Försäkringar
Konsulten ska ha gällande ansvarsförsäkring till betryggande belopp.
§ 12 Uppsägning av avtal
Parternas avtal kan sägas upp av vardera parten med iakttagande av en uppsägningstid om
en månad. Sådan uppsägning skall vara skriftlig.
§ 13 Tvist
Tvister angående tolkning eller tillämpning av de avtalen med därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän.
För detta avtal tillämpas svensk lag.
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