Generelle oppdragsbetingelser

Godtgjørelse:

Disse oppdragsbetingelser supplerer Adiles
skriftlige estimater eller øvrig avtale og utgjør
en del av oppdragsavtalen.

Honorar

Vår arbeidsform:
Generelt

Vårt honorar avregnes på følgende måte:
(a)
(b)
(c)

Våre oppdrag utføres i nært samarbeid med
kunden og dennes ansatte.

Det belastes for faktisk medgått tid.
Fakturering skjer etter timeliste.
Timesatser er pr 1.1.2018 –
kr 1.280,- (eks. mva.)
Timesatsene justeres ved hvert
årsskifte i h.h.t. konsumpris indeks eller
øvrig markedstilpasning for IKT
næringen.

Kundens innsats

Utlegg

Det forutsettes at kunden sørger for tilgang til
nødvendig data, tallmateriale og andre
opplysninger. Nøkkelpersonell og andre ansatte
må være tilgjengelig for at vi kan utføre
oppdraget på best mulig måte.

Kostnader relatert til oppdraget skal dekkes
etter dokumenterte utlegg (selvkost) Kostnader
i forbindelse med avtalte reiser, godtgjøres
i.h.h.t. Statens satser, og skal dokumenteres.

Endring i oppdrag
Dersom det er ønskelig eller nødvendig å foreta
endringer i oppdraget som er av en slik
karakter at de ikke dekkes av inneværende
avtale, må det inngås en ny avtale. For
endringsavtalen gjelder de samme
retningslinjer for utarbeidelse av partenes
rettigheter og plikter som for inneværende
avtale.

Avbrudd i oppdrag
Om forutsetningene for oppdragets
gjennomføring ikke lenger er til stede, står
begge parter fritt med hensyn til å avbryte
oppdraget. I slike tilfeller påhviler det begge
parter å bidra aktivt til en naturlig avslutning på
allerede utført arbeid, med sikte på at det skal
føre til best mulig praktiske resultater.
Ved avbrutt oppdrag skal kunde betale honorar
for anvendt tid på oppdraget.

Taushetsplikt
Våre medarbeidere har taushetsplikt hva angår
alle de opplysninger av konfidensiell natur som
den enkelte måtte få under arbeid hos kunde.

Betaling
Det forutsettes kontant betaling innen 14 dager
fra fakturadato med mindre annet er avtalt.
Har betaling ikke funnet sted før forfall, og
berettiget innsigelse ikke er gjort, beregnes
1,5% rente pr. påbegynte måned til betaling
skjer.

Mislighold
Avtalen kan heves i sin helhet ved vesentlig
mislighold av en parts forpliktelser i henhold til
den inngåtte avtalen. Manglende betaling gir
hevingsrett. Hvis hevingsretten benyttes, må
hver part sørge for at den annen part stilles
skadesløs.

Ansvar
Partene har intet ansvar for økonomiske følger
av uforutsette eller ekstraordinære
omstendigheter. Eksempler på slike
omstendigheter er offentlige
reguleringer/bestemmelser og andre eksterne
forhold partene ikke har råderett over.
Partene kan kun pålegges et erstatningsansvar
for økonomiske tap som er en direkte følge av
at parten forsettlig eller grovt uaktsomt har
handlet i strid med klart definerte
forutsetninger i den inngåtte avtale.
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