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Leverantörens namn: Front Advokater AB

Avtalsområde: Upphandlingsrätt och konkurrensrätt

Juristkategori Pris i SEK per timme

Senior jurist 1 388 kr

Jurist 1 110 kr

Junior jurist 833 kr

Senior Jurist
- har Juristexamen
- är ledamot av Sveriges advokatsamfund eller motsvarande medlemsorganisation inom CCBE, Rådet för advokatsamfund i Europa
- har minst 10 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete 
- har minst 7 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsområdet 

Jurist
- har Juristexamen
- är ledamot av Sveriges advokatsamfund eller motsvarande medlemsorganisation inom CCBE, Rådet för advokatsamfund i Europa *
- har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete 
- har minst 3 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsområdet
*Undantag kan göras från kravet på advokat om offererad jurist har erfarenhet från annan verksamhet än advokatbyrå,
eller det föreligger annat skäl till att juristen inte är advokat. Det är upp till Leverantören att styrka att juristen har motsvarande kompetens.

Junior jurist
- har Juristexamen              
- har minst 2 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
- har minst 1 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsområdet

I angivet timpris ska samtliga kostnader för genomförandet av ett uppdrag ingå, såsom t.ex.resor, restid, logi, traktamente, kopiering, datorstöd. I priset ska också ingå 
upprättande av s.k. advokatbrev/revisorsbrev. För resor som görs på uppdragsgivarens begäran tillkommer faktiska godkända reskostnader. 

Avtalspris, timarvode, är kopplat till den för uppdraget aktuella juristens kompetensnivå vid tiden för uppdraget.

Bilagan fyller i en bilaga per avtalsområde och bifogar anbudet. Leverantören ska fylla i timpris för senior jurist, därefter fylls timpriset för jurist och för junior jurist i 
automatiskt. Dessa timpriser styrs av angivet timpris för senior jurist; Pris för jurist blir 0,8 och för junior jurist blir 0,6 av offererat timpris för senior jurist.

Avtalspris, timarvode, är kopplat till den för uppdraget aktuella juristens kompetensnivå vid tiden för uppdraget, inte kompetensnivån vid anbudsinlämning.


