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Konsulentbistand opprettelse av ny ephorte 
base på eksisternde miljø, DGI- Regionrådet 

Gardermoregionen 
  

 
Disse betingelsene gjelder for leveranse av konsulentbistand fra EVRY AS.   
Bistanden utføres etter spesifikasjoner fra kunden og under kundens ledelse og kontroll. 
  

Kunde nr.:  Prosjekt nr.:  Ref. nr:  

   

DGI EVRY AS 

Ida Rogstad Snarøyveien 30 A 

 Postboks 4 

 1330 Fornebu 

Telefon: 456 07 413 Telefon: 06500 

 
 

Kontaktperson 
kunde: 

Ida Rogstad 
Digitaliseringsrådgiver 
Sak/arkiv, Tjenesteutvikling 
 

Kontaktperson 
EVRY: 

Tone Fjeller 

E-post: Ida.Rogstad@DGI.NO E-post: tone.fjeller@evry.com   

Telefon: 456 07 413 Telefon: 93 00 57 26 

 
 

Oppdragssted: Over linje Konsulent: Etter nærmere avtale 

Tidspunkt fra/til: Etter nærmere avtale E-post:  

Antall timer: Estimert til Telefon:  

 
 
  
  

mailto:tone.fjeller@evry.com
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Konsulentbistand Enhetspris 
Estimert 
tidsbehov 

Prisoverslag 
Konsulent 

Teknisk bistand:Opprettelse av 1 ny tom ephorte 
base på eksisterende miljø hos DGI.  

  
 

 

Kr.1590 pr. time 
 16-24t 

  
 

Teknisk installasjonsdokumentasjon Kr.1590 pr. time 8  

Produksjonssetting Kr.1590 pr. time 4  

Faglig bistand: 

• Rutiner 

• Oppsett og konfigurering i administrator 

• Dokumentflyt 

• Dokumentmaler 
 

 
 

Kr 1.590 pr. time 24-32t   

Prosjektledelse Kr 1.590 pr. time 12-16t   

SUM  64- 84t 
Kr. 101 760,--kr. 

133 560,- 

  
Forutsetninger: 

• Det er ingen koblinger/integrasjoner. Med det mener vi 
Digitalforsendelse, ePost integrasjon og andre fagsystemer etc.   

  
Timepris kr. 1.590,- eks.mva.  
 

  

Konsulentbistand faktureres etter medgått tid, men minimum for hver påbegynte time. Andre 
utgifter faktureres etter bestemmelsene under ”Generelle betingelser” pkt. 1. Alle priser eks.mva. 
 
Prisen er gyldig i 45 dager etter tilbudsdato. Det tas forbehold om at endringer i estimatene, som 
følge av tekniske endringer i løsningen, kan forekomme. 
 
 
FYLLES UT AV KUNDE:     

Teknisk kontakt 
hos kunde: 

 
Faglig kontakt 
hos kunde: 

 

E-post:  E-post:   

Telefon:  Telefon:  

    

 Underskrift kunde:   Underskrift EVRY AS: 

  
  

  

  

Med blokkbokstaver:   Med blokkbokstaver: 

    Tone Fjeller 

   Dato:  18. desember 2018 
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Generelle betingelser – konsulentbistand 
1. Bistanden og ytelser 
Leverandøren skal yte bistand som er nærmere beskrevet over. Arbeidet skal utføres i samarbeid 
med Kunden, som har ansvar for resultatet. Arbeidet blir utført under Kundens ansvar, ledelse og 
kontroll. Kunden skal skaffe den nødvendige informasjon for utførelse av oppgaven. Arbeidsplass 
med nødvendig utstyr, mulighet for tilkobling til Internett/ekstern tilgang, kontorlokaler og -
fasiliteter m.v. skaffes til veie av Kunden, som også skal yte den assistanse og det samarbeid som er 
nødvendig for at Leverandøren skal kunne yte bistand. Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal 
overholdes. Dersom det skal leveres annet enn konsulentbistand, er dette angitt i denne 
ordreseddelen. Leverandøren har ikke ansvar for tredjepartsprodukter (herunder programvare) som 
leveres etter Avtalen, herunder for feil, mangler eller funksjonalitet ved tredjepartsprodukter. 
Leverandøren har kun ansvar for grensesnittet på sin del av ytelsen, og er ikke ansvarlig for feil, 
mangler eller annet som måtte oppstå som følge av grensesnittet på tredjepartsprodukter (herunder 
programvare fra tredjeparter) eller ytelser fra tredjeparter som ikke er underleverandører av 
Leverandøren. Leverandøren har ikke et Single Point of Contact (SPOC) ansvar, om dette ikke er 
eksplisitt avtalt og Leverandøren mottar vederlag for slikt ansvar. De ressurser/personer som leveres 
Kunden kan erstattes av Leverandøren med ressurser/personer med tilsvarende eller bedre 
kompetanse med skriftlig varsel minimum 10 arbeidsdager før utbytting. Eventuell opplæring/-
kompetanseoverføring skal bekostes av Leverandøren. Skifte av ressurser/personell kan skje med 
kortere frist for forhold som ikke er innenfor Leverandørens myndighet eller kontroll som 
arbeidsgiver.  
 
2. Fakturering og betaling 
Leverandørens bistand blir fakturert etter medgått tid til de timepriser som er angitt over. Alle beløp 
er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Andre utgifter i forbindelse med utførelsen 
blir fakturert etter påløpte kostnader. Time- eller beløpsanslaget i denne ordreseddel er ikke å 
betrakte som fast pris eller på annen måte bindende dersom dette ikke er eksplisitt angitt. 
Fakturering skjer etterskuddsvis pr måned. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem 
til faktureringstidspunktet, samt dekning av eventuelle utgifter påløpt i samme tidsrom. Betaling skal 
skje per 21 kalenderdager fra fakturadato. 
Reisetid faktureres med 50 % av avtalt timepris ved en reiseavstand på mer enn 30 km fra 
Leverandørens kontoradresse for hele reisetiden. Reise- og diettkostnader dekkes etter Statens 
gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt.  
Ved pålagt arbeid utenfor normal arbeidstid (etter kl. 16.00) tilkommer det et tillegg på 50 % av 
avtalt timepris. Ved arbeid etter kl 20.00 og på helgedager/helligdager, tilkommer det et tillegg på 
100 % av avtalt timepris. Prisene for ytelser basert på timer under Avtalen reguleres årlig ut i fra 
Statistisk Sentralbyrås Tjenesteprisindeks for Datakonsulenttjenester. Prisene i ytelser som ikke 
baseres på timer beregnes ut fra endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Kunden 
skal ikke ta i bruk programvare fra tredjepart som er videreforhandlet av Leverandøren før 
vederlaget for programvaren er fakturert. 
 
3. Ansvarsbegrensning 
Leverandøren er ansvarlig for at ethvert medium, bl.a. disketter, tape eller lignende som blir overført 
til Kunden, eller som Leverandøren bruker i sitt arbeid for Kunden, er kontrollert å være fri for 
datavirus. Kunden er på tilsvarende måte ansvarlig for ikke å påføre noe av Leverandørens materiale 
datavirus. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for virusinfisert utstyr og/eller programvare 
hos Kunden som ikke påviselig kan tilbakeføres til Leverandøren. 
Dersom én av partene påføres tap som følge av den andre parts uaktsomme handlinger, kan den 
skadelidende part kreve det dokumenterte tap erstattet. Erstatning for indirekte tap kan ikke under 
noen omstendighet kreves. Som indirekte tap anses blant annet tap av fortjeneste av enhver art, tap 
av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Samlet erstatning 
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er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende 50 % av de betalinger som er 
foretatt under Avtalen de siste 12 måneder. Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke ved grov 
uaktsomhet eller forsett. 
 
4. Mangler og reklamasjon 
Ved mislighold fra én av partene, må den andre part reklamere skriftlig innen rimelig tid overfor den 
andre part. Reklamasjon overfor eventuelle mangler ved bistanden må avgis skriftlig til Leverandøren 
innen rimelig tid og senest nitti dager fra bistanden er utført.  
Den misligholdende part skal utbedre misligholdet innen rimelig tid etter mottatt reklamasjon. Skjer 
ikke slik utbedring, kan den andre part kreve prisavslag. Ved vesentlig mislighold kan den andre part 
heve Avtalen med øyeblikkelig virkning etter skriftlig varsel og eventuelt kreve erstatning. Ved 
manglende betaling av Leverandørens fakturaer kan Leverandøren stanse bistanden etter varsel til 
Kunden, og heve Avtalen ved manglende betaling ut over 30 dager etter betalingsfrist.  
 
5. Rettigheter til resultatene 
Kunden får en uinnskrenket rett til å benytte resultatene av Leverandørens bistand etter Avtalen i 
egen virksomhet. Rettighetene går over til Kunden ved betaling av fullt vederlag for bistanden. 
Tilgang til kildekode forutsetter egen avtale mellom partene.  Opphavsretten, patentretten og andre 
industrielle rettigheter til resultater som er en følge av bistanden og i dokumentasjon, programvare, 
prosedyrer mv. som benyttes i forbindelse med bistanden forblir Leverandørens. 
 
6. Konfidensialitet  
Partene skal iaktta taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til materiale eller opplys-
ninger om den andre parts økonomiske eller tekniske forhold eller øvrige forretningsforhold som 
etter en forsiktig og lojal vurdering må antas er av betydning å holde konfidensielt av hensyn til den 
andre part. Taushetsplikten gjelder uavhengig av om opplysninger vedrører den andre parts 
forretningsforbindelser eller ansatte. 
Partene plikter å ta de forholdsregler som etter forholdene fremstår som nødvendige for å sikre at 
materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med denne bestemmelse, og at det 
ikke skjer utilsiktet spredning av nevnte. Dersom en av partene er i tvil om et forhold er omfattet av 
konfidensialitetsplikten, skal parten på forhånd forelegge dette for den andre part til avgjørelse. 
Konfidensialitetsplikten etter dette punkt er ikke til hinder for at opplysning gis til en annen i 
forbindelse med oppfyllelsen av plikter avtalt mellom partene etter Avtalen, dersom dette er 
nødvendig for å oppfylle Avtalens forpliktelser. 
Konfidensialitetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i 
forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, og partene plikter å informere disse om 
konfidensialitetsplikten.  
Konfidensialitetsplikten etter dette punkt gjelder uten tidsbegrensning, også etter Avtalens opphør.  
 
 
 
7. Ansettelsesforbud 
Kunden forplikter seg til ikke aktivt å rekruttere Leverandørens personell som arbeider eller er 
tiltenkt arbeid i forbindelse med ytelsene. Rekrutteringsbegrensningen gjelder hele 
kontraktsperioden, samt 12 måneder etter at leveransen er avsluttet. 
 
8. Force Majeure 
Dersom det oppstår ekstraordinære forhold utenfor partenes kontroll, som må regnes som force 
majeure, og som gjør det umulig eller urimelig vanskelig for partene å oppfylle sine forpliktelser etter 
Avtalen, skal den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge de ekstraordinære forholdene 
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vedvarer. Ingen misligholdsbeføyelser skal få anvendelses i denne perioden. Dog kan partene 
avslutte kontrakten dersom de ekstraordinære forholdene varer lenger enn 90 dager. 
Force majeure skal i denne Avtalen bety forhold utenfor en parts kontroll som denne ikke burde ha 
forutsett da Avtalen ble inngått og som denne heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller 
avverge virkningen av. 
 
9. Avbestilling. Varighet 
Ved avbestilling av konsulentbistanden mindre enn fem arbeidsdager før avtalt starttidspunkt, 
belastes Kunden 50 % av avtalt pris for den bestilte tjeneste. Ved avbestilling én arbeidsdag før 
starttidspunkt belastes Kunden med 100 %. 
Avtalen gjelder inntil bistanden er utført, men kan sies opp av Kunden med 30 dagers skriftlig varsel 
dersom Kunden betaler avtalt vederlag for bistand som er utført og betaling for avbestilling som 
nevnt ovenfor.  
Leverandøren kan si opp Avtalen med tre måneders skriftlig varsel dersom Kunden endrer bistandens 
innhold eller omfang vesentlig, eller dersom Leverandøren ikke får anledning til eller kan erstatte 
ressurser til Kunden med alternative ressurser etter punkt 1 ovenfor.  
 
10. Endringer. Overdragelse 
Endringer til Avtalen etter avtaleinngåelse skal gjøres skriftlig og underskrevet av bemyndigede 
personer hos partene.  
Rettigheter eller plikter etter Avtalen kan overdras til tredjepart etter den andre parts samtykke. Slikt 
samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leverandøren kan imidlertid fritt overdra Avtalen til 
annet selskap i samme konsern som Leverandøren.  
 
11. Evaluering 
Etter utført bistand plikter Leverandøren å sende Kunden et evalueringsskjema. Det vil være i begge 
parters interesse at Kunden benytter seg av denne mulighet til å påvirke kvaliteten av Leverandørens 
ytelser. 
 
12. Lovvalg og tvisteløsning 
Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningene av denne Avtalen skal 
dette søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen én måned, kan hver av 
partene bringe tvisten inn for norske domstoler for endelig avgjørelse.  
Krav overstigende MNOK 5 skal imidlertid avgjøres ved voldgift etter Voldgiftsloven av 2004. Alle 
deler av sakens behandling, herunder dommen, skal være konfidensiell. 
Oslo avtales som verneting. 
 


