
AVTALE

OM KJØP AV JURIDISKE TJENESTER

Mellom

Staten v/Forsvarsdepartementet (FD)

er inngått følgende avtale om advokatoppdrag:

1 [NN] påtar seg å utføre oppdrag som advokat/prosessfullmektig for FD i
forbindelse med kvalitetssikring, strategiutvikling, prosessledelse,
forhandlinger og kontraktsinngåelser i forbindelse med prosjekt fremtidig
kampflykapasitet. Prosjekt fremtidig kampflykapasitet innebærer en mulig
anskaffelse av nye kampfly for det norske Forsvaret. Utførelsen av oppdraget
skal skje i tett samarbeid med prosjektgruppen og øvrige juridiske ressurser
som FD har avsatt til prosjektet.

2. For oppdraget gjelder de krav, prosedyrer og spesifikasjoner som er angitt i
konkurransegrunnlag av 7. september 2007, og som i sin helhet anses
akseptert av [NN]. Videre gjelder de forpliktelser som [NN] har påtatt seg
gjennom sitt tilbud av [dd.mm.åååå]. Konkurransegrunnlaget og tilbudet inngår
som en integrert del av denne avtalen. Ved eventuell motstrid mellom
dokumenter er dokumentrangen fastsatt i konkurransegrunnlaget, punkt 1.7.
Det vises for øvrig til FDs alminnelige kontraktsvilkår for konsulenttjenester.

3. Oppdraget forventes å ha et omfang på cirka 300-1.000 timer per kalenderår,
avhengig av FDs vurdering av behov for bistand og utviklingen i prosjekt
fremtidig kampflykapasitet. Oppdragets varighet forventes å strekke seg over
tre år.

Det må påregnes at omfanget og oppdragets lengde kan variere avhengig av
utviklingen i prosjekt fremtidig kampflykapasitet, også ut over det som er angitt
ovenfor.



4. Arbeidet med oppdraget forutsettes igangsatt straks kontrakt er undertegnet.
Fremdrift er viktig, og [NN] forplikter seg til å prioritere oppdraget, og til enhver
tid yte den best mulige bistand.

Prinsipielle og praktiske spørsmål av betydning for løsningen av oppdraget
forutsettes løpende tatt opp og avklart med oppdragsgiver.

Den løpende kontakt som saksbehandlingen nødvendiggjør skal primært finne
sted mellom [...]  i [NN] og seniorrådgiver Bertil Møller Fyrileiv i
Forsvarsdepartementet.  FD kan når som helst kreve informasjon om status i
saksbehandling og innsyn i [NN] s saksmapper som omfattes av oppdraget.

De nærmere retningslinjer for oppdraget fastsettes av FD etter dialog med
[NN].

5. Oppdraget honoreres i henhold til priser og prismekanismer som er angitt i
[...].  Prisene er ikke gjenstand for indeksregulering.

Fakturering skal skje månedsvis.

Det forusettes ført løpende timelister knyttet til person over type arbeid og
medgått tid. Tidsbruk skal dokumenteres.  Timelister vedlegges faktura,
sammen med spesifikasjon og dokumentasjon av eventuelle påløpte utgifter.
Eventuelle reiseutgifter beregnes etter statens satser.

6. [NN] forplikter seg til ikke å påta seg oppdrag mot staten på det rettsområdet
som er dekket av denne avtale.  Dersom de advokater som utfører oppdrag
under denne avtalen påtar seg større prosessoppdrag mot staten på andre
rettsområder,  skal dette meddeles FD.

7. Avtalen  undertegnes i to eksemplarer; ett til hver av partene.

Oslo, [dd.mm] 2007 Oslo, [dd.mm] 2007

For staten ved Forsvarsdepartementet For [NN]

[navn] [navn]
[tittel] [tittel]


