AVTALE
MELLOM
FINNUT CONSULT AS
Orgnr: 981 539 885
OG
KAUTOKEINO KOMMUNE
Orgnr: 963 376 030

1. Bakgrunn
Mellom Finnut Consult AS, heretter Finnut og Kautokeino kommune inngås med dette avtale
om levering av software løsninger til E-handelsplattform for Kautokeino kommune.
Løsningene leveres via Tricom Aps i Danmark. Bilagene 1-3 er del av denne avtale.
2. Innhold og omfang
Løsningene er en fellesbetegnelse for løsningene som leveres av Tricom. Disse består av
innkjøpsportalen Tricommerce, Tricommerce innkjøpsanalyse og Tricom Supplier portal.
Tricom har rett til å oppdatere og vedlikeholde Tricoms løsninger, herunder endre og
annullere eksisterende funksjonalitet. Tricom kan derimot ikke legge ned funksjoner eller
løsninger som er i bruk av kundene på en aktiv kontrakt.
Finnut er distributør av løsningene overfor kommunen og ansvarlig for innledende opplæring
i kommunen. Tricom bistår Finnut med implementering i den grad Tricom finner det
nødvendig. Kommunen er gjennom denne avtale med Finnut dekket og underlagt de
betingelser og vilkår som følger av Tricoms forretningsbetingelser og support og
vedlikeholdsregulering. Det vises til bilag 2 og 3 som er del av denne avtalen. Dersom
kommunen avviker fra betingelsene til Tricom er kommunen selv ansvarlig for dekning.
Eventuell opplevd svikt i løsningene som leveres av Tricom reguleres av bilag 3. Finnut sitt
ansvar ovenfor kommunen er på samme måte begrenset til det ansvar Tricom har ovenfor
Finnut.
Finnut er ansvarlig for 1. linje support til kommunen, Tricom ivaretar 2. linje support. Finnut
vil oversette de løsninger, materiale og annet som er nødvendig for at kommunen skal
kunne nyttiggjøre seg av tjenestene tilfredsstillende.
Kommunen aksepterer at leverandøren Tricom gis fulle rettigheter til følgende:
-

Kunde – leverandørdata som opparbeides i Tricoms løsninger for de kunder Finnut
knytter til Tricoms tjenester og løsninger.

-

Dataene er kundens. Bruk av anonymiserte data på tvers av kunder til
statistikkformål, markedsformål etc kan benyttes.

-

Al kildekode, uansett om det er egen kildekode eller kildekode utviklet for spesielt til
kunder, herunder justeringer eller tilpasninger som foretas som følge av ordinært
salg eller kunderelatert arbeide tilhører Tricom med mindre det foreligger særskilt
skriftlig avtale om annet.

-

Å velge driftsplattform og driftssted under hensyn til det enkelte lands lover med
henhold til oppbevaring av data i det område avtalen dekker.

3. Betaling
Finnut fakturerer kommunen i tråd med vilkårene satt i bilag 1 som er del av denne avtale.
4. Varighet – oppsigelse.
Avtalen trer i kraft når den er underskrevet av begge parter. Avtalen inngås med en varighet
på 4 år, med rett til fornyelse for ett år av gangen hvis begge parter er enige om dette.
Avtalen kan sies opp senest 6 måneder før avtaleperiodens utløp, ellers fornyes avtalen
automatisk for ett nytt år.
Avtalen kan overføres til annen part fra Finnut ved salg, fusjon eller fisjon av Finnut. Det
samme gjelder for leverandør av tjenestene – Tricom. Kommunen aksepterer dette forutsatt
at løsningene og betingelsene for levering til kommunen videreføres hos det nye selskapet.
Eventuelle endringer må således aksepteres fra kommunens side. Ved uakseptable endringer
kan avtalen sies opp av kommunen, ved oppsigelse som følge av dette løper en
oppsigelsestid på 6 måneder.
5. Fortrolighet
Begge parter skal bevare fortrolige opplysninger som man bliver kjent med fra den annen
part i forbindelse med avtalen. Det gjelder også opplysninger om leverandøren – Tricom. Det
kan ikke under noen omstendighet videreformidles til tredjepart eller brukes til andre formål
enn gjennomføring av avtalen. Annen bruk krever særskilt skriftlig samtykke.
Dette gjelder ikke for opplysninger som er alminnelig tilgjengelig for offentlighetene, oppnås
av en part i god tro fra tredjeperson eller utvikles av en part uten bruk av den andres part
fortrolige opplysninger eller som utleveres for oppfyllelse av lovpålagte forpliktelser.
6. Mislighold
Ved mislighold av en parts plikter etter avtalen kan den annen part kreve at den
misligholdende part retter misligholdet så snart som mulig. Den annen part kan også kreve
erstatning for sitt direkte tap som følge av misligholdet. Erstatningen er oppad begrenset til
summen som utgjør ett års vederlag.
I tillegg til å kreve erstatning kan en part heve avtalen med umiddelbar virkning hvis den
annen part ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen og dette medfører vesentlig
kontraktsbrudd.

Den som hever avtalen, må melde fra om dette innen rimelig tid etter at vedkommende fikk
eller burde ha fått kjennskap til forholdet som gir rett til å heve avtalen og til at det kunne gi
adgang til å heve avtalen. Ellers tapes retten til å heve. Dette gjelder likevel ikke hvis den
annen part har opptrådt grovt uaktsomt eller forøvrig i strid med redelighet og god tro.
Ingen av partene i avtalen er ansvarlig for manglende oppfyllelse som følge av begivenheter
som er utenfor partens rimelige kontroll (force majure). Vedvarer situasjonen i 90 dager eller
mer gis begge parter rett til å gå fra avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part og
uten ansvar for den part som er påvirket av begivenheten.
7. Tvisteløsning.
Avtalen er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår en tvist mellom partene om
gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av avtalen, og tvisten ikke kan løses ved
forhandlinger, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Øst-Finnmark tingrett
vedtas som verneting.

Denne avtale med dens bilag er utarbeidet i to – 2 eksemplarer. Ett – 1 – til hver part.
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