Avtal

Diarienummer

avseende uppdrag för

POSTEN
FRIMÄRKEN
Parter
Posten Meddelande AB
nedan kallad Posten
Organisationsnr 556711-5695
Enhet

Posten Frimärken

Postadress

164 88 Kista

Kontaktperson
Telefonnummer
e-postadress

nedan kallad Uppdragstagaren
Organisationsnr
Bg-kontonummer
Enhet
Postadress
Kontaktperson
Telefonnummer
e-postadress

Mellan Posten Meddelande AB genom POSTEN FRIMÄRKEN och
......................................................................
......................................................................

träffas följande avtal.

Utgåvans tema namn
.....................................................................
.....................................................................

Detta avtal är upprättat i samråd med och godkänt av Föreningen Svenska Tecknare.
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UPPDRAGET
Posten anlitar uppdragstagaren att utföra
__________________________________________.
Posten förbehåller sig rätten att anlita flera uppdragstagare för motsvarande uppgift.
UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
Uppdragstagaren ansvarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt och för
att allt såväl eget framtaget som använt material som erfordras för sitt erhållna
uppdrags genomförande inte utgör intrång i annans rättigheter, så att Posten inte kan
drabbas av något krav från tredje man. I de fall Posten tillhandahåller material ansvarar
Posten för att annans rätt inte kränks av detta material (se förtydligande under punkt
5.1). I uppdragstagarens uppdrag ingår även att redovisa alla eventuella källor som
åberopas som faktaunderlag eller motsvarande.
Posten garanterar inte att förslag kommer att användas av Posten.
Fullständigt material till förslag t.ex. skissförslag samt slutligt förslag skall vara
avlämnat senast den:
__________________________________________
Vid eventuellt behov av omarbetning eller ändring av levererat material och slutligt
förslag skall parterna komma överens om ny leveranstid. Ersättning för omfattande
ändringar se punkt 4.2. Posten förbehåller sig rätten att slutligen godkänna förslaget
efter eventuella omarbetningar och trycktekniska anpassningar. Förslagen kommer efter
sin användning att förvaras hos Posten.
UPPHOVSRÄTT OCH ÄGANDERÄTT
Uppdragstagaren upplåter genom undertecknande av detta avtal till Posten
upphovsrätten i form av en i tid och rum obegränsad nyttjanderätt till framtagen skiss,
original, layout-utformning etc. som förlaga till frimärke.
Posten erhåller upphovsrätt, utan begränsningar i tid och rum, i form av rätt att
reproducera förlaga och frimärke i reklam- och marknadsföringssammanhang
oberoende av mediaformer för frimärken samt för posttjänster i allmänhet.
Posten erhåller upphovsrätt i form av reproduktionsrätt utan begränsning i tid och rum av
frimärket i samtliga Postens, såväl för närvarande som i framtiden, aktuella kommersiella
produkter.
Posten äger överlåta till annan att utnyttja frimärke i sammanhang som avses i punkt 3.2
ovan samt i andra typer av sammanhang såsom olika typer av samlingsverk. Posten äger
vidare överlåta till samarbetspartner vid enskild frimärksutgåva att utnyttja berört frimärke
i reklam- och marknadsföringssammanhang för den egna verksamheten oberoende av
existerande mediaformer inom ett (1) år från utgivningsdagen. För kommersiella
produkter, som bygger på frimärket, kan Posten ge tillstånd för egen del och samtidigt
hänvisa till uppdragstagaren för dennes tillstånd och i förekommande fall rätt till
ersättning.
För reproduktionsrätt enligt punkt 3.3 och 3.4 utgår särskilt arvode, överenskommet
mellan parterna och specificerat i separat avtal.
Posten äger rätt att göra sådana ändringar som behövs för förlagans användning som
frimärke (t.ex. ändra färg).
Allt material producerat efter Postens beställning ska Posten inneha en exklusiv i tid och
rum fri förfoganderätt till under tre (3) år efter utgivningen. Allt sådant material, t.ex.
illustrationer m.m., som tagits fram med anledning av detta uppdrag får under denna
period inte användas av annan än Posten utan skriftligt tillstånd från Posten. Även efter
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denna period ska Posten informeras om till vem bilden överlåts. Frimärket i sin helhet
med valör och Sverige blir genom detta avtal Postens oinskränkta egendom för all tid.
Posten förvärvar även en i tid och rum obegränsad rätt till frimärket och frimärket får inte
användas utan Postens skriftliga tillstånd.
3.8

3.9

Uppdragstagaren erhåller äganderätt till av Uppdragstagaren framtagen skiss, original,
layout-utformning etc. som förlaga till frimärke.
Posten erhåller äganderätt till kopia av sådan framtagen skiss, original, layoututformning etc. som Posten beställt och bekostat.
Utöver detta erhåller Posten äganderätt till:
………………………………………………………………………………………………………….
För det fall att någon av parterna häver avtalet/föranleder att avtalet upphör enligt punkt
11 erhåller Posten en i tid och rum obegränsad rätt till det fram till dess producerade
arbetet och materialet mot erläggande av skäligt vederlag enligt punkt 11.3.

3.10

Posten skall verka för att Uppdragstagaren namnges i den omfattning och på det sätt
god sed kräver i informationen om frimärksutgåvan. Posten ges tillstånd att använda
uppdragstagarens namn på Internet och i andra medier i samband med information om
och marknadsföring av frimärket.

4.
4.1

ERSÄTTNING OCH BETALNINGSSÄTT
kronor
Som ersättning för utfört uppdrag enligt punkt 2.3 utgår ersättning med
exklusive moms.
För det fall Posten beställer omfattande ändringar eller omarbetningar enligt punkterna
2.4 av förslag ersätts enligt överenskommelse i varje enskilt fall.
Vid originalleverans av slutligen godkänd förlaga samt utgivning som frimärke samt
överlåtelse av upphovsrätt och äganderätt enligt punkt 3 i detta avtal utgår slutlikvid om
kronor exklusive moms.
ytterligare

4.2
4.3

Totalt utgår ersättning med:

kronor exklusive moms.

5.
5.1

UPPDRAGSTAGARENS ANSVAR
Uppdragstagaren ansvarar för att resultatet av det utförda uppdraget inte kränker
annans rätt (upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt m.m.). I de fall Posten
tillhandahåller material ansvarar Posten för att annans rätt inte kränks av detta material.

6.
6.1

FORCE MAJEURE
Part är inte ansvarig för försenad eller utebliven prestation orsakad av händelser utanför
parts kontroll som utesluter parts möjlighet att fullgöra avtalad prestation.

7
7.1

SÄKERHET OCH SEKRETESS
Uppdragstagaren har inte rätt att utan Postens medgivande använda sig av eller ge
annan del av från Posten erhållet material, om inte detta är nödvändigt för att
uppdragstagaren skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.
Parterna är vidare överens om att innehållet i detta avtal inte utan särskild
överenskommelse får delges utomstående. Detta gäller under förutsättning att gällande
lag inte föreskriver annat.

7.2

Ramavtal inköp Tjänster.doc (2010-oktober)

3(5)

8
8.1

ÖVERLÅTELSE
Uppdragstagarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Postens
skriftliga medgivande överlåtas på annan.

9
9.1

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar i och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande ske i form av skriftliga
tilläggsavtal. Sådana skall vara behörigen undertecknade av Uppdragstagaren och
Posten.
Eventuell överenskommelse beträffande tillämpningen av avtalet och dess bilagor skall
för att vara gällande ske i skriftlig form och vara behörigen undertecknade av
Uppdragstagaren och Posten.

9.2

10
10.1

TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal eller del därav samt därmed
sammanhängande rättsförhållande skall i första hand lösas genom förhandling mellan
parterna. I andra hand skall tvisten avgöras av allmän domstol med tillämpning av
svensk lag.

11
11.1

HÄVNING OCH UPPDRAGETS UPPHÖRANDE
Om leverans eller delleverans försenas och detta inte beror på en händelse som anges i
punkt 6 (force majeure) eller på Posten är sådan försening alltid att anse som ett
väsentligt avtalsbrott. Posten äger därvid rätt att med omedelbar verkan häva hela eller
delar av avtalet.
Posten äger vidare rätt att skilja uppdragstagaren från uppdraget om denne brustit i
fullgörande av något annat väsentligt avtalsvillkor och inte inom rimlig tid vidtagit
rättelse.
Uppdragstagaren skall erhålla ersättning för utfört arbete i den mån Posten bedömer att
resultatet av arbetet har däremot svarande värde.
Uppdragstagaren äger frånträda avtalet om det väsentligen ändras, utökats eller om
Posten inte fullgör sina åliggande enligt detta avtal. Skälig ersättning ska härvid utgå för
utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.
Oavsett vem som föranleder upphörande av avtalet enligt denna punkt så har Posten
rätt att behålla allt utfört arbete och material som producerats av Uppdragstagaren fram
till dess att uppdraget avbryts.
Hävning av avtalet skall för att vara gällande ske skriftligen.

11.2

11.3
11.4

11.5

11.5
12
12.1

12.2

FAKTURERING OCH BETALNING
Faktura skall sändas till :
Posten Meddelande AB
Fack 610287
R016
106 54 Stockholm
I fältet ”Er referens” skall följande kostnadsställe anges:
Om annan fakturaadress anges vid beställningen skall Leverantören sända faktura till
denna adress.
Om beställningen anger ett ordernummer skall detta ordernummer alltid klart framgå av
fakturan. Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter Postens mottagande av korrekt
faktura.
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort och datum

Ort och datum

Posten Meddelande AB – Posten Frimärken
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