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UPPDRAGSAVTAL 

1. BAKGRUND 

Svenska Expertcentralen AB, organisationsnummer 559128-9987, 

äger och driver en tjänst som kopplar ihop konsulter med expertis inom 

olika områden med myndigheter och andra juridiska personer som är i 

behov av sakkunnig rådgivning vid utformning av underlag vid 

upphandling i enlighet med gällande lagar om offentlig upphandling. 

Expertcentralen gör det möjligt för Kunderna att på ett enkelt sätt komma 

i kontakt med sakkunniga experter som kan medverka vid utformning av 

underlag vid upphandlingar.  

Kunden är i behov av expertis i enlighet med specificerat område och 

Expertcentralen har samarbete med sakkunnig Konsult inom nämnda 

område. Därför har Parterna ingått följande överenskommelse. 

2. HANTERING AV RÅDGIVNINGSUPPDRAG 

Expertcentralen förmedlar konsultkontakt med expertis i enlighet med 

önskat specificerat område. Uppdraget som expert inom visst område 

specificeras i separat bilaga. Expertcentralen tillhandahåller inte 

expertkunskap eller rådgivning i egen regi. All rådgivning utförs av 

Konsulten och Konsulten tar allt ansvar för sådan rådgivning. 

3. PRIS FÖR EXPERTCENTRALENS TJÄNST OCH KONSULTENS 

RÅDGIVNING  

Expertcentralens tjänst är kostnadsfri för Kunden. 

Konsultarvode för rådgivning bestäms av Konsulten. Expertcentralen 

förmedlar enbart uppdrag till Konsulter som tillämpar rimlig, transparant 

och väl redovisad prissättning.  

4. EXPERTCENTRALENS GARANTIER 

Expertcentralen förmedlar enbart uppdrag till Konsulter som uppfyller de 

krav på professionalitet och expertis som Expertcentralen ställer. Syftet 

med detta är att skapa trygghet för Kunden.  

Expertcentralen intygar att Konsulten vid tiden för ingående av 

samarbetsavtal dem emellan garanterat att Konsulten: 

a) har relevant kunskap och/eller utbildning samt relevant 

arbetserfarenhet inom sitt expertområde; 

b) har ändamålsenlig ansvarsförsäkring; 

c) är godkänd för F-skatt eller samarbetar med av Expertcentralen 

godkänd tjänst för fakturering för egenanställda;  
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d) har alla tillstånd och licenser och har fullgjort alla registreringar 

och anmälningar hos myndigheter som kan vara nödvändiga eller 

önskvärda i samband med utförandet av ett Uppdrag; och 

e) inte har några betalningsanmärkningar, inte har näringsförbud, 

inte förekommer i brottsregister eller har liknande belastningar. 

5. ANSVAR FÖR RÅDGIVNINGEN 

Expertcentralen tillhandahåller inga experttjänster och bedriver ingen 

rådgivning och har således inget ansvar för tillhandahållna tjänster eller 

rådgivning. Konsulten tar på sig allt ansvar för den rådgivning som 

utförs. Konsulten får inte friskriva sig från eller i oskälig utsträckning 

begränsa sådant ansvar.   

6. SEKRETESS  

Expertcentralen och Konsulten förbinder sig att inte för tredje man 

avslöja konfidentiell information, vilken Expertcentralen och Konsulten 

erhåller från Kunden eller som framkommer vid genomförandet av 

Uppdrag. Denna förbindelse gäller intill dess att konfidentiell information 

blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott från Konsultens sida mot 

innehållet i detta Avtal. 

Med "konfidentiell information" avses i detta Avtal varje upplysning - 

teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen 

dokumenterats eller icke, med undantag för: 

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom 

på annat sätt än genom brott från Expertcentralen och/eller 

Konsulten sida mot innehållet i detta Avtal; 

b) upplysning, som Expertcentralen och/eller Konsulten kan visa att 

de redan kände till innan de mottog den från Expertcentralen; och 

c) upplysning, som Expertcentralen och/eller Konsulten mottagit eller 

kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av 

sekretessplikt i förhållande till denne. 

I fall som avses under punkt c ovan har Expertcentralen och/eller 

Konsulten dock ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning 

även mottagits från Kunden enligt detta Avtal. 

Expertcentralen och Konsulten förbinder sig att säkerställa att anställda, 

konsulter och styrelseledamöter hos dem eller deras underkonsulter inte 

till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger 

därvid Expertcentralen och Konsulten att tillse att de anställda som kan 

antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur och 

anlitade underkonsulter är bundna att hemlighålla denna information i 

samma utsträckning som Expertcentralen och Konsulten enligt detta 

Avtal.  
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7. KONSULTENS SJÄLVSTÄNDIGHET I FÖRHÅLLANDE TILL 

EXPERTCENTRALEN 

Konsulten är en självständig part i förhållande till Expertcentralen och 

något anställningsförhållande föreligger inte. 

8. FULLSTÄNDIG REGLERING 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta 

Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som 

föregått detta Avtal ersätts av innehållet i detta Avtal, om inte annat 

särskilt framgår.  

9. TVISTER 

Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Avtal. 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

 

 

 


