ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV
KONSULTTJÄNSTER FRÅN SKYMAP
Gäller från och med 2020-03-10

1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan
kunden och SkyMap Innovations AB, 556918–6025,
Hjortvägen 8, 352 45 Växjö, nedan kallad konsulten,
vid köp av konsulttjänster.
2. TJÄNSTEN
Konsulten tillhandahåller konsulttjänster inom digital
mätteknik, såsom mätning med totalstation eller gps,
3D-scanning med drönare eller laser och behandling
av data, nedan kallat tjänsten.
3. AVTAL & AVTALSHANDLINGAR
Följande handlingar utgör och tolkas som del av,
samt benämns som, avtalet.
Avtalet.
Särskilda villkor, i förekommande fall.
Allmänna villkor avseende köp av konsulttjänster
från SkyMap, nedan kallat allmänna villkor.
ABK 09, Allmänna bestämmelser för
konsultuppdrag inom arkitekt och
ingenjörsverksamhet av år 2009, nedan kallat
ABK 09.
Uppdragets omfattning bestäms av avtalet. Avtalets
handlingar avses komplettera varandra och vara
ömsesidigt förklarande. Om det trots detta skulle
förekomma motstridigheter eller fall av bristande
konsekvens ska handlingarna gälla i den inbördes
prioritetsordning som de är förtecknade ovan.
4. SAMMANSTÄLLNING ÄNDRINGAR I ABK 09
ABK 09 ska vara tillämplig enligt dessa allmänna
villkor med de ändringar och tillägg angivna under
följande punkter i dessa allmänna villkor.
Punkt 3.
Avtalet och avtalshandlingarna
Punkt 6.
Ansvarsbegränsning
Punkt 7.
Parternas ombud och organisation
Punkt 9.
Betalning
Punkt 16.
Tvistelösning
Punkt 17.
Överlåtelse

b.

Konsulten får anlita underkonsult utan
beställarens medgivande.

8. RÄTT TILL TILLTRÄDE TILL ARBETSOMRÅDET
Konsulten har rätt till tillträde till arbetsområdet
under de tidpunkter parterna kommit överens. Om
konsulten inte ges sådant tillträde och detta leder till
försening har konsulten rätt till ersättning enligt
avtalat timpris, alternativt om arbetet utförs för ett
fast pris enligt timpris i enlighet med konsultens
standardprislista.
9. BETALNING
Med ändring av ABK 09 6 kap. § 3 sista stycket ska
följande gälla.
a. Konsulten har rätt att en gång per år förändra
priset för tjänsten. Prisförändring kan träda i kraft
tidigast en (1) månad efter att beställaren
aviserats.
Med ändring av ABK 09 6 kap. § 8 andra och tredje
stycket ska följande gälla.
a. Konsulten får fakturera en gång varannan vecka
motsvarande värdet av utfört arbete, om inte
parterna kommit överens om annat.
b. Fakturering och betalning av ändringar av
uppdraget ska ske varannan vecka, om inte
parterna kommit överens om annat.
Därtill gäller att
a. Konsultens standardprislista gäller om inget
annat avtalats.
b. Fakturor skickas som pdf-fil via e-post om inget
annat överenskommes.
c. Vid behov av omvänd moms åligger det
beställaren att meddela konsulten.
d. Konsulten har rätt att pantsätta eller överlåta
fordran enligt faktura, eller anvisa att beställaren
ska erlägga betalning till annat bolag än
konsulten.

5. OMFATTNING, ERSÄTTNING SAMT BESTÄLLNING
Beställaren beställer tjänsten genom godkännande
av avtalet utställt av konsulten. Information om
tjänstens omfattning samt ersättning framgår av
avtalet. Beställaren kan avropa ytterligare tjänster
under detta avtal genom godkännande av nytt avtal
från konsulten.

10. FULLSTÄNDIG REGLERING
Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av
samtliga frågor som avtalet berör. Avtalet ersätter
samtliga tidigare skriftliga eller muntliga
överenskommelser mellan parterna avseende de
frågor som avtalet berör. Ändringar och tillägg till
detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av
båda parter.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING
Med ändring av ABK 09 5 kap. § 1-5 ska följande gälla.
a. Konsulten är endast skyldig att ersätta skada om
skadan uppkommit på grund av konsultens grova
vårdslöshet eller uppsåt vid utförande av tjänsten.
b. Konsulten ska inte i något fall vara skyldig att
ersätta indirekt förlust.

11. BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Om någon bestämmelse i avtalet eller del därav är
ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet
är ogiltigt utan i stället ska avtalet eller aktuell
bestämmelse jämkas, i den mån ogiltigheten
väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation
enligt avtalet.

7. PARTERNAS OMBUD OCH ORGANISATION
Med ändring av ABK 09 3 kap. § 3 andra och tredje
stycket ska följande gälla.
a. Konsulten får byta ut sin personal och
projektorganisation som utför tjänsten utan
beställarens medgivande.

12. AVSTÅENDE/PREKLUSION
Underlåtenhet från en part att vid något tillfälle kräva
fullgörelse av en enskild bestämmelse i detta avtal
innebär inte att parten avstår från eller förlorar rätten
att senare begära någon bestämmelse i avtalet ska
följas.

13. SEKRETESS
Med konfidentiell information avses varje uppgift av
ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art
hänförlig till part eller till part närstående bolag
oavsett om uppgiften dokumenterats i skrift eller inte.
Som konfidentiell information ska dock inte betraktas
information som är allmänt känd eller kommit till
allmän kännedom på annat sätt än genom
mottagande parts brott mot detta avtal.
Parterna förbinder sig att inte helt eller delvis avslöja
innehållet i avtalet eller konfidentiell information som
erhållits i samband med detta avtal hänförlig till den
andre parten eller till tredje man om inte den andre
parten i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill
eller den part som avslöjar den konfidentiella
informationen har skyldighet att göra så enligt
tillämplig lag, verkställbar dom, bindande
myndighetsbeslut eller -föreskrift eller tillämpligt
regelverk för reglerad marknad.
Part får inte använda konfidentiell information för
annat ändamål än för genomförandet av detta avtal i
enlighet med dess bestämmelser. Part ska vidta alla
nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess
anställda eller uppdragstagare otillåtet sprider eller
använder konfidentiell information.
Denna sekretessförbindelse ska gälla utan
begränsning i tiden.
14. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)
Det är viktigt för SkyMap att personuppgifter
behandlas på ett säkert och lagligt sätt. SkyMap
registrerar personuppgifter och annan information i
den utsträckning det behövs för att kunna
tillhandahålla tjänsten och kunna skicka information.
SkyMap är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.
SkyMap har rätt att utföra behandling av
personuppgifter utanför EU och EES-området.
SkyMaps policy för hantering av personuppgifter finns
publicerad www.skymap.se/hantering-av-personuppgifter.
15. TILLÄMPLIG LAG
Detta avtal lyder under svensk lag.
16. TVISTELÖSNING
Med tillägg till ABK 09 9 kap. § 1 ska följande gälla.
a. Växjö tingsrätt är behörig att avgöra tvister i första
instans.
17. ÖVERLÅTELSE
Med ändring av ABK 09 3 kap. § 3 ska följande gälla.
a. Part ska inte ha rätt att överlåta detta avtal eller
några rättigheter eller skyldigheter enligt detta
avtal utan att först ha inhämtat den andre
partens skriftliga medgivande.
.

