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Projektavtal
Nedanstående ”Parter” har denna dag ingått detta Avtal inklusive dess bilagor (“Avtalet/-et”):
Akademiska Föreningen (“Kunden”)
Org. Nr: 845000-7441
SANDGATAN 2
223 50 Lund
E-Post: koordinator@studentlund.se
Tel: 073 - 685 68 83

Lunicore Studentkonsult AB (“Lunicore”)
Org. Nr: 556680-9389
Sandgatan 2
223 50 Lund, Sweden
E-post: info@lunicore.se
Tel: +46 780 03 63

1. Bakgrund
Lunicore erbjuder konsulttjänster inom affärsområdena IT och Management. Lunicore är ett konsultföretag som drivs
av studenter från Lunds universitet. Konsulterna är studenter som befinner sig i slutskedet av sin utbildning. Tack
vare att Lunicores konsulter är studenter, kan Lunicore erbjuda prisvärda konsulttjänster. Dessutom ges Lunicores
kunder en unik möjlighet att knyta personlig kontakt med framstående studenter.
2. Avtalet
Detta avtal reglerar det uppdrag avseende konsulttjänster som Lunicore och Kunden har överenskommit att Lunicore
ska genomföra på uppdrag av Kunden. Avtalet ska utgöras av detta dokument (”Huvuddokumentet”) samt nedan
angivna bilagor. Vid motstridigheter äger Huvuddokumentet företräde framför de övriga bilagorna till detta Avtal. Vid
motstridigheter i innehållet i bilagorna ska den bilaga med lägst nummer äga företräde framför den andra.
3. Uppdragets art och omfattning
Lunicore åtar sig att åt Kunden utföra det uppdrag (”Uppdraget”), vilket närmare beskrivs i det följande.
Uppdragets art och omfattning ses i bilaga 1, (”Förstudie Applikation”).
4. Uppdragets genomförande
Parterna skall samarbeta och samråda vid Uppdragets genomförande. Kunden svarar för riktigheten av
tillhandahållet material. Lunicore skall i största möjliga mån utföra Uppdraget i enlighet med överenskommen
tidsplan, specifikation och i enlighet med av Kunden givna direktiv.
Kunden skall aktivt verka för att Uppdraget kan genomföras på avsett sätt och på utsatt tid. Kunden skall härvid
bland annat utan dröjsmål granska och bedöma resultat och rapporter som tillhandahålls av Lunicore.
Lunicore har rätt till erforderlig förlängning av uppdragstiden om Uppdragets genomförande försenas på grund av
omständigheter som Lunicore inte har kontroll över och som således inte innefattar fel eller försummelse i
Uppdragets genomförande. Om någondera Parten finner att försening kan komma att inträffa eller framstår som
sannolik skall denne ofördröjligen meddela den andra Parten orsaken härtill. Parten skall även ange den
tidsförskjutning som förseningen kan komma att medföra.
Lunicore skall föra tidrapporter över det arbete Lunicore nedlägger i Uppdraget samt tillse att tidrapporterna delges
Kunden månadsvis.
5. Uppdragets avslutande
Uppdraget är avslutat då Lunicore avlagt slutrapport eller på annat sätt meddelat att Uppdraget är avslutat, eller då
Uppdraget enligt Projektförslaget anses avslutat, eller då Parterna i övrigt skriftligen överenskommit att Uppdraget
är avslutat. Uppdraget löper på tillsvidarebasis.
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6. Betalning
Ersättning till Lunicore utgår på löpande räkning med timarvode om 535 kronor (exkl moms). I Projektförslaget ska
det framgå det antal timmar som Uppdraget uppskattningsvis kommer att ta i anspråk. Vid ändring i Projektförslaget
förbehåller sig Lunicore rätten att ensidigt ändra uppskattad tidsåtgång. Lunicore har då en skyldighet att informera
Kunden om ny uppskattad tidsåtgång när Lunicore får skäl att anta att tidsåtgången kommer att överskridas. Kunden
ansvarar även för ersättning för övriga eventuella kostnader och utlägg som Lunicore pådrar sig i samband med
genomförandet av Uppdraget. Vid utnyttjande av bil utgår ersättning med 40 kr per mil.
Fakturering sker månadsvis för nedlagd tid enligt faktura. Betalning ska göras inom 30 dagar efter fakturadatum. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Därutöver har Lunicore rätt att kräva ersättning för de
kostnader som uppkommer på grund av dröjsmålet. Hit räknas ersättning för betalningspåminnelse och inkassokrav.
7. Ansvar för Uppdragets utförande samt avhjälpande av fel
Om Lunicore brustit i sina skyldigheter enligt punkten 2 ovan skall Lunicore beredas möjlighet att utan särskilt
dröjsmål avhjälpa felet på egen bekostnad.
Lunicore ansvarar endast för skada som påtalats omedelbart efter det att skadan upptäckts. Lunicore ansvarar aldrig
för skada som inte påtalats inom tre månader efter Uppdragets avslutande enligt punkten 3 ovan.
Vid bedömning av Lunicores utförande av Uppdraget ska beaktas att Lunicore är ett företag som drivs av studenter
och som tillhandahåller konsulter som är under utbildning, enligt vad som anges under punkten 1 ovan.
8. Ansvar
Lunicore ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot Kunden för ren förmögenhetsskada som Lunicore
eller uthyrd personal vållat Kunden på grund av felaktigt utfört arbete eller försummelse i utförandet av Uppdraget
eller på grund av försening. Lunicore ansvarar emellertid inte för skada som uppkommer på grund av sådan försening
som medför rätt till förlängning av Uppdraget enl. punkten 2 i detta Avtal. Lunicores ansvar är begränsat till
maximalt tjugo procent (20 %) av Uppdragets omfattning.
Lunicore ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats genom försummelse av Lunicore eller dennes
anställda. Skadeståndsbeloppet är maximalt tjugo procent (20 %) av Uppdragets omfattning.
9. Sekretess
Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information vilken erhålls inom ramen för Uppdraget.
Med ”konfidentiell information” avses i detta Avtal varje upplysning, teknisk, kommersiell eller av annan art –
oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för
Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från
Parts sida mot innehållet i detta Avtal
Upplysning som Part kan visa att denne redan kände till innan denne mottog upplysningen från den andra
Parten
Upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av
sekretessplikt i förhållande till denne. Dock har Part ej rätt att avslöja för utomstående att samma
upplysning även mottagits från den andre Parten enligt detta Avtal.
Sekretessen kan upphävas genom skriftlig överenskommelse mellan Parterna.
10. Förtida upphörande
Part får skriftligen säga upp Avtalet till upphörande i de fall som anges nedan. Avtalet anses avslutat femton dagar
efter det att skriftlig uppsägning avgivits till den andra Parten under den adress som angivits ovan, eller på annan
adress som Part skriftligen meddelat den andra Parten. Kunden har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet
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om Lunicore i väsentlig mån inte uppfyllt sina förpliktelser enligt Avtalet och rättelse inte vidtagits inom
femton dagar efter att ha mottagit skriftlig anmodan härom, eller
om Lunicore blivit försatt i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, till rätten ingett ansökan om
rekonstruktion enligt lag om företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd och inte heller kan ställa
betryggande säkerhet för Avtalets rätta fullgörande.
Lunicore skall dock alltid erhålla ersättning för utfört arbete och styrkt kostnad, i den mån resultatet av arbetet har
motsvarande värde för Kunden. Lunicore har rätt att häva Avtalet
om Kunden i väsentlig mån inte uppfyllt sina förpliktelser enligt Avtalet och rättelse inte vidtagits inom
femton dagar efter delfående av skriftlig anmodan härom, eller
om Kunden blivit försatt i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, till rätten ingett ansökan om
rekonstruktion enligt lag om företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd och inte heller kan ställa
betryggande säkerhet för Avtalets rätta fullgörande.
Lunicore skall härvid erhålla ersättning för utfört arbete, styrkt kostnad och den förlust som åsamkats denne på
grund av Avtalets förtida upphörande.
Upphör Avtalet i förtid är Lunicore skyldig att senast då denne erhållit betalning redovisa och överlämna resultatet av
utfört arbete. Upphör Avtalet som följd av Kundens hävning föreligger denna skyldighet omedelbart efter Avtalets
upphörande. Kunden skall då ersätta Lunicore för utfört arbete och styrkta kostnader.
11. Befrielsegrunder
Part är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har
sin grund i omständighet, som Part inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört
skall förpliktelsen fullgöras enligt Avtalet.
Som befrielsegrundande omständighet skall bland annat anses det fall att Lunicore på grund av sjukdom eller
personalavgång inte har möjlighet att fullgöra Uppdraget.
Om Lunicore önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan skall Lunicore, utan oskäligt dröjsmål, skriftligen
underrätta Kunden härom för att få åberopa omständigheten.
Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Lunicore rätt att under angivna omständigheter häva
Avtalet om fullgörande av förpliktelse försenats med mer än tre månader.
Vad som anges i denna punkt medför inte rätt för Kunden att undgå ansvar för utebliven betalning av arbete som har
Kunden har beställt och som Lunicore har utfört och fakturerat.
12. Reklamation och preskription
Part skall skriftligen reklamera andra Partens kontraktsbrott senast sju dagar efter att kontraktsbrottet upptäckts
eller borde ha upptäckts. Sker inte reklamation i rätt tid och på i Avtalet föreskrivet sätt förlorar Parten rätten att
åberopa kontraktsbrottet.
Reklamation ska ställas till den andra Partens postadress enligt Bolagsverkets register.
13. Överlåtelse av Avtalet
Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den
andra Partens skriftliga medgivande.
14. Ändringar i Avtalet
Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och godkända av behörig
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företrädare för Uppdragstagare och Uppdragsgivare.
15. Kontaktpersoner
Följande kontaktpersoner ska ansvara för det löpande samarbetet under Avtalet och som sådana vara behöriga att
representera respektive Part i alla frågor som rör Uppdraget och Avtalet. Byte av kontaktperson ska skriftligen
meddelas och bekräftas av den andra Parten.
Kunden

Lunicore

Kontaktperson: Kewin Erichsen
Adress enligt ovan
E-Post: koordinator@studentlund.se
Tel: 073 - 685 68 83

Kontaktperson: Tomas Harryson
Adress enligt ovan
E-post: tomas.harryson@lunicore.se
Tel: +46 709 369 280

16. Referens
Lunicore tillåts använda Kundens logotyp på sin hemsida och i andra marknadsföringssammanhang samt använda
Kunden som referens.
17. Framtida rekrytering av konsulter
För det fall att Kunden önskar rekrytera en eller flera av de i Uppdraget berörda konsulterna från Lunicore inom en
tidsperiod av 12 månader från inledandet av Uppdraget, utgår en avgift om 39 000 kr exklusive moms.
Betalning ska ske senast 30 dagar från det datum då rekryteringen har skett.
18. Fullständig reglering
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller
muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor.
19. Avtalstid
Avtalet gäller från och med dagen för Parternas undertecknande fram tills Uppdraget anses slutfört enligt punkten 3.
20. Tvist
Istället för punkt 23 i de Allmänna villkoren ska följande reglering gälla. Tvister angående tolkning eller tillämpning
av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras i allmän domstol, varvid Lunds tingsrätt
ska vara exklusivt behörig domstol i första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på detta Avtal.
Detta Avtal har upprättats i två exemplar varav respektive Part tagit var sitt.

Kewin Erichsen
Akademiska Föreningen, 845000-7441
Ort och datum:

Anna Horvath, VD
Lunicore Studentkonsult AB, 556680-9389
Ort och datum: Lund, 2016-09-05

Sida 4 av 5

2016-09-05

Bilagor
1. Förstudie Applikation
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