Avtaledokument – Konsulentoppdrag

AVTALE
mellom

Bergen kommune v/Bymiljøetaten
som oppdragsgiver
og
(fyll inn navn på konsulent (firma))
som konsulent

for
FOR 070-2021
Prosjektleder strømforsyning Festplassen
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AVTALEDOKUMENT
Dette avtaledokument brukes avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8402 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid i kombinasjon med
Statsbyggs PRL-bok benyttes.
I Statsbyggs PRL-bok skal «Statsbygg» forstås som Bergen kommune
***
Mellom Bergen kommune som oppdragsgiver
Organisasjonsnr.: <sett inn>
Postadresse: <sett inn>
Besøksadresse: <sett inn>
Telefonnr.: <sett inn>

og <sett inn> som konsulent (”rådgiveren”)
Organisasjonsnr.: <sett inn>
Postadresse: <sett inn>
Telefonnr.: <sett inn>

er det inngått følgende avtale:
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1 KONTRAKTEN (NS 8402 PKT 3)
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:
1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og annet skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser, som er godkjent av
begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg 1 til dette avtaledokument og
opplistet nedenfor;
[dato og referansenummer]
3. Rådgiverens tilbud, datert [dato] og inntatt som vedlegg 2 til dette avtaledokument
4. Oppdragsgiverens
konkurransegrunnlag,
herunder
Statsbyggs
PRL-bok,
ytelsesbeskrivelse for rådgiveren og dokumenter inntatt i vedlegg 3 til dette
avtaledokument
5. NS 8402
Forekommer det i de ovennevnte dokumenter bestemmelser som strider mot hverandre skal
dokumentene gjelde i den oppstilte rekkefølge.

2 PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8402 PKT 4.1 OG
PKT 4.5)
Bergen kommunes representant er:
<sett inn>
Avtalt adresse for varsler og krav til Bergen kommune:
<sett inn>
All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer).
Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes som EHF-faktura til Bergen kommunes
fakturamottak, jf. vedlegg for mer informasjon.
Rådgiverens representant er:
.........................................................
Avtalt adresse for varsler og krav til rådgiveren:
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Adresse:
Telefon:

……………………………………
……………………………………

3 RÅDGIVERENS PLIKTER (NS 8402 PKT 6)
Nytt punkt 6.7 tilføres kontrakten:
6.7 Taushetsplikt, kontakt med media
Konsulenten har taushetsplikt om og forplikter å behandle konfindensielt den informasjonen
de får kjennskap til gjennom arbeidet for Bergen kommune. All kontakt med media skal
håndteres av oppdragsgiveren. Dersom rådgiveren ønsker å omtale arbeidet i media, eller
ønsker å publisere eller vise bilder eller annen informasjon om arbeidet til en tredjeperson,
skal oppdragsgiveren varsles og godkjenne delingen på forhånd.

4 HONORAR (NS 8402 PKT 12.3)
Rådgiveren skal utføre oppdraget honorert som medgått tid.
Avtalt timepris er NOK [tilbudt pris fra Mercell].

5 DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8402 PKT 8 OG PKT 9)
Ingen.

6 PERSONELL FOR UTFØRING AV OPPDRAGET (PRL-BOKA PKT 2.3)
Oppdraget skal utføres av følgende person(er):
Rolle
Prosjektkoordinator

Navn på ressurs
<Sett inn>

7 UNDERSKRIFT
Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder
hvert sitt.

....................... den .......... 20 ........

....................... den .......... 20 ........

Bergen
kommune

(Rådgiveren)
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Vedlegg:
1. Referater og annet skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser
2. Rådgiverens tilbud
3. Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag med vedlegg
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