ALLMÄNNA REGLER
Rekommenderade av Eventmarket Svenska AB
1. Definitioner
Som uppdragsgivare avses den person - juridisk eller fysisk - som är betalningsskyldig
för uppdraget. Är statliga eller kommunala myndigheter eller förvaltningar
uppdragsgivare avses som uppdragsgivare Statsverket respektive kommunen i dess
helhet. Uppdragstagare kallas här nedan uppdragstagare.
2. Avbeställning
Om uppdragsgivaren återtager uppdragstagarens uppdrag såvitt avser icke
genomförda delar skall ersättning utgå. Uppdragsgivaren äger vidare häva uppdraget
om uppdragstagaren:
a) brutit mot avtalet; b) väsentligt misskött uppdraget; c) är på obestånd.
Uppdragstagaren äger rätt att frånträda uppdraget om:
a) uppdraget väsentligen ändras eller utökas; b) uppdragsgivaren inte fullgjort sina
åligganden enligt avtal; c) uppdragsgivaren vidhåller begäran av innebörd att
uppdragstagaren skall efterge kraven på god yrkessed.
3. Ersättning
Ersättning för åtaganden i enlighet med uppdraget skall utgå till uppdragstagaren för
utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad. Om återtagande sker från
uppdragsgivarens sida senare än fyra veckor före genomförandedatum skall
uppdragsgivaren ersätta uppdragstagaren med 75% av avtalad kostnad och vid
frånträdande senare än två veckor före genomförandedatum med 100% av avtalad
kostnad.
Om hävning sker från uppdragsgivaren skall uppdragstagaren ändock erhålla
ersättning för utfört arbete, resa och traktamentskostnader samt utlägg i den mån
resultatet av arbetet har häremot svarande värde.
Om avtalet upphör av anledning varöver uppdragsgivaren kunnat råda, skall han
dessutom utge ersättning för förlust som åsamkas uppdragstagaren i anledning
härav.
Om frånträde sker från uppdragstagarens sida skall uppdragsgivare även utge
ersättning för förlust som åsamkats uppdragstagaren till följd av att han frånträder
uppdraget.
Förlust innefattar även utebliven vinst, dvs det positiva kontraktsintresset.

4. Prisändringar
Om kostnad för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor eller
tjänster skulle öka till följd av skatter, devalvering, väsentlig valutakursförändring,
myndigheters beslut eller därmed jämförliga omständigheter, är uppdragstagaren
berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Uppdragstagaren
skall omgående informera uppdragsgivaren om prisläget.
5. Upphovsrätt
Upphovsrätten för detta uppdrag tillhör uppdragstagaren. Skulle detta koncept helt
eller delvis komma att användas i något annat sammanhang eller utan
uppdragstagarens medverkan äger uppdragstagaren rätten att debitera idéarvode.
6. Force majeure
Arbetskonflikt eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över
såsom eldsvåda, krig så ock väsentliga inskränkningar i leveranser och andra
omständigheter utanför parternas kontroll som inträffar sedan avtalet slutits och
som hindrar uppdragets fullgörande utgör befrielsegrund från skyldighet att utge
skadestånd.
Part förlorar rätten att åberopa befrielsegrund om part inte utan oskäligt uppehåll
efter det att han insåg eller bort inse att sådana omständigheter som kan åberopas
som befrielsegrund föreligger, skriftligen underrättar andra parten om att sådana
omständigheter inträffat. Sedan befrielsegrund upphört skall andra parten underrättas
härom samt om möjligt informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder
kommer att vidtas.
7. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Oberoende av regeln om skiljemän får part vid allmän domstol
anhängiggöra talan som uppenbarligen inte avser högre belopp än tio prisbasbelopp.
Med basbelopp avses basbelopp vid tidpunkten för talans anhängiggörande.
Den omständigheten att tvist hänskjutits till rättsligt avgörande berättigar inte
uppdragsgivaren att innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten eller
underlåta att i övrigt fullgöra sina åligganden.
Oberoende av skiljeklausul äger part hos allmän domstol eller myndighet
anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran avseende beställningen.

