SAMARBETSAVTAL
SVENSKA EXPERTCENTRALEN AB, organisationsnummer 5591289987, Adress, Revingegatan 4B, 223 57 Lund (nedan
”Expertcentralen”);
1.

BAKGRUND
Expertcentralen 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.
Expertcentralen är intresserad av att förmedla uppdrag från Kunder till
Konsulten och Konsulten är intresserad av att bistå Kunderna med
sakkunskap och expertis i samband med upprättande av underlag vid
upphandlingar. Därför har Parterna ingått följande överenskommelse.

2.

HANTERING AV RÅDGIVNINGSUPPDRAG
Expertcentralen förmedlar uppdrag mellan kunden och Konsulten
Expertcentralen tillhandahåller inte expertkunskap eller rådgivning i egen
regi. All rådgivning utförs av Konsulten och Konsulten tar allt ansvar för
sådan rådgivning.
Expertcentralen förmedlar enbart uppdrag till Konsulter som uppfyller de
krav på sakkunskap och expertis som Expertcentralen ställer. Syftet med
detta är att skapa trygghet för Kunden.

3.

PRIS FÖR RÅDGIVNING
Konsulten väljer själv hur prissättning av Uppdrag ska ske. För det fall
Konsulten behöver rådgivning avseende prisbild och prissättning kan
Expertcentralen på Konsultens begäran bistå Konsulten med riktlinjer
och rekommendationer.

4.

EXPERTCENTRALENS
ERSÄTTNING

ERSÄTTNING

OCH

BETALNING

AV

Expertcentralen har rätt att av Konsulten få en ersättning om tjugo (20)
procent av det arvode som Konsulten debiterar Kunden för Uppdrag som
förmedlats via Expertcentralen och kompletterande och tillkommande
beställningar som Konsulten mottar från Kunden inom en period om ett
(1) år från den dag då Expertcentralen förmedlade ett Uppdrag från
Kunden till Konsulten.
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Konsulten ska löpande och senast den femte arbetsdagen i varje
kalendermånad på av Expertcentralen anvisat sätt redovisa vilket arbete
som har utförts under den förgående kalendermånaden och som ger
Expertcentralen rätt till ersättning enligt punkten ovan.
Baserat på Redovisningen fakturerar Expertcentralen Kunden i enlighet
med överenskommit pris. Konsulten fakturerar Expertcentralen med
avdrag för den ersättning som Expertcentralen har rätt till. Betalningstid
för Fakturan är trettio (30) kalenderdagar från fakturadatum. Konsulten
åtar sig att inte vara i dröjsmål med betalning av Fakturan. Vid försenad
betalning utgår dröjsmålsränta enligt 3 § Räntelagen.
5.

KONSULTENS GARANTIER
Konsulten garanterar och intygar att Konsulten:
a) har relevant kunskap och/eller utbildning
arbetserfarenhet inom sitt expertområde;

samt

relevant

b) har ändamålsenlig ansvarsförsäkring;
c) är godkänd för F-skatt eller samarbetar med av Expertcentralen
godkänd tjänst för fakturering för egenanställda;
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.
6.

ANTAL UPPDRAG
Expertcentralens målsättning, men inte skyldighet, är att över tid kunna
förmedla det antal Uppdrag till Konsulten som Konsulten efterfrågar.

7.

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.
I händelse av att Expertcentralen lider ekonomisk skada på grund av
rådgivning kopplat till Uppdrag, Kund eller Konsult ska Konsulten ifråga
omedelbart och till fullo ersätta Expertcentralen för sådan skada. Denna
bestämmelse gäller även efter att övriga delar av detta Avtal upphört att
gälla.
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8.

UNDERKONSULT
Konsulten har inte rätt att anlita underkonsult utan att först inhämta
Expertcentralens skriftliga godkännande.
Konsulten svarar för av underkonsult utfört arbete som för sitt eget.

9.

REGELEFTERLEVNAD
Konsulten åtar sig att fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt från tid till
annan gällande lagar, författningar, föreskrifter, myndighetsinstruktioner
(exempelvis men inte begränsat till behandling av personuppgifter eller
redovisning och betalning av skatter) och policys och instruktioner från
Expertcentralen.
I händelse av att Konsulten skulle bryta mot punkten ovan och
Expertcentralen på grund av detta drabbas av någon kostnad eller skada
med anledning av avtalsbrottet åtar sig Konsulten att ersätta
Expertcentralen för sådana kostnader eller skador.

10.

SEKRETESS
Konsulten förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell
information, vilken Konsulten erhåller från Expertcentralen 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 Konsulten sida mot innehållet i
detta Avtal;

b)

upplysning, som Konsulten kan visa att hen redan kände till innan
hen mottog den från Expertcentralen; och

c)

upplysning, som 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 Konsulten dock ej rätt att avslöja
för utomstående att samma upplysning även mottagits från
Expertcentralen enligt detta Avtal.
Konsulten förbinder sig att säkerställa att anställda, konsulter och
styrelseledamöter hos Konsulten eller dennes underkonsulter inte till
utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid
Konsulten att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med
information av konfidentiell natur och anlitade underkonsulter är bundna
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att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Konsulten
enligt detta Avtal.
Konsulten åtar sig att följa av Expertcentralen meddelade föreskrifter om
informationshantering. Konsulten ska på betryggande sätt hantera
konfidentiell information och databärande media.
Brott mot denna bestämmelse föreligger även om uppsåt eller
oaktsamhet ej kan påvisas.
11.

HÄVNING AV DETTA AVTAL
Expertcentralen har rätt att med omedelbar verkan häva detta Avtal om
Konsulten bryter mot väsentlig bestämmelse i detta Avtal alternativt
försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, ansöker om
företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas ha
kommit på obestånd.
Oavsett om detta Avtal hävs eller ej, ska Konsulten gottgöra skada som
Expertcentralen åsamkats till följd av avtalsbrott.

12.

KONSULTENS SJÄLVSTÄNDIGHET
EXPERTCENTRALEN

I

FÖRHÅLLANDE

TILL

Konsulten är en självständig part i förhållande till Expertcentralen och
något anställningsförhållande mellan Konsulten och Expertcentralen ska
inte uppstå genom detta Avtal. Konsulten ansvarar för att ansvar eller
kostnad såsom för anställd inte uppkommer för Expertcentralen i något
avseende, till exempel men inte begränsat till preliminärskatt eller sociala
avgifter. Konsulten ska hålla Expertcentralen skadeslöst för det fall
Expertcentralen åläggs sådant ansvar, oavsett om det sker under eller
efter detta Avtals upphörande.
Parterna är ense om att en förutsättning för detta Avtal är att Konsulten
vid varje tidpunkt är godkänd för F-skatt eller att all fakturering sker via
av Expertcentralen godkänd tjänst för fakturering för egenanställda.
13.

ÄNDRINGAR OCH MEDDELANDEN
Ändringar i eller tillägg till detta Avtal är endast giltiga om de upprättats
skriftligen och undertecknats av båda Parter.
Meddelanden från Part i anledning av detta Avtal ska sändas per epost
eller rekommenderat brev till ovan angivna adresser, eller till sådan
adress som Part sedermera skriftligen anmält till den andra Parten, och
ska anses ha kommit adressaten tillhanda senast tre (3) arbetsdagar
från avsändandet.

14.

AVTALSTID
Detta Avtal gäller från och med Avtalsdagen, med en ömsesidig
uppsägningstid om tre (3) månader.
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15.

ÄNDRINGAR I DETTA AVTAL
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara
skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna.

16.

PASSIVITET
Parts underlåtenhet att utnyttja rättighet enligt detta Avtal eller
underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta Avtal ska
inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

17.

PARTERNAS SAMARBETE
Konsulten får inte utan Expertcentralens skriftliga tillstånd hänvisa till
Parternas samarbete enligt detta Avtal, använda Expertcentralens namn
i sin marknadsföring eller på annat sätt göra hänvisning som
sammankopplar Expertcentralen och Konsulten.
Konsulten förbinder sig genom tillträdande av detta avtal att inte under
avtalets giltighetstid samt under en tid om två (2) år efter avtalets
upphörande själv marknadsföra sina experttjänster inom angivet
expertområde utan att först ha erhållit Expertcentralens skriftliga
tillåtelse.

18.

FULLSTÄNDIG REGLERING
Detta Avtal jämte bilagor 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.

19.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig,
ska detta inte innebära att detta Avtal i dess helhet är ogiltigt. Istället ska,
i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller
prestation enligt detta Avtal, skälig jämkning i detta Avtal ske.

20.

TVISTER
Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Avtal.
Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol.
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