STANDARDBETINGELSER FOR INNKJØP – OTERA AS
1.

Kontraktbetingelser

Med ”Standardbetingelser” menes disse standard avtalevilkår
som gjelder for Otera AS (heretter Otera eller Kjøper).Med
Kjøper forstås i forbindelse med Standardbetingelsene alle
virksomheter og selskaper hvor Otera er hel- eller deleier,
samt selskaper/prosjekter som forvaltes helt eller delvis av
Otera . Med Leveranse forstås alle kjøp av varer og/eller
tjenester foretatt av Kjøperen, med eventuelle endringer og
presiseringer som følger av eget avtaledokument mellom
partene. Med Leverandøren forstås den som er ansvarlig for
leveranse til Kjøper. Eventuelle krav/rettslige posisjoner som
Oteras oppdragsgiver gjør gjeldende mot Otera med bakgrunn
i kontraktsforholdet mellom Otera og oppdragsgiver, skal
Otera tilsvarende kunne fremme mot
underleverandør/entreprenør ("Back to back"), uavhengig av
eventuelle avvikende eller manglende reguleringer i
kontrakten mellom Otera og underleverandør/entreprenør
(nærværende bestemmelse har forrang).
2.

Tolkningsregler

Standardbetingelser for innkjøp i Otera er del av
avtaledokumentet.
3.

Ordrebekreftelse

Bestilling fra Kjøper skal bekreftes med ordrebekreftelse fra
Leverandør uten ugrunnet opphold. Bestilling med angitt kort
leveringsfrist skal prioriteres omgående og besvares med
ordrebekreftelse. Avvik fra bestillingen med hensyn til
tekniske spesifikasjoner og/eller vilkår for Leveransen krever
skriftlig samtykke fra Kjøper.
4.

Offentligrettslige forhold

Alle varer og tjenester levert til Otera skal tilfredsstille
gjeldende lover, forskrifter, tekniske krav og vedtekter for
omsetning av varer, tjenester og utstyr i Norge og EØSområdet (herunder CE-merking og FG-godkjenning).
Leverandøren skal etter mottatt forespørsel fra Otera, levere
tilbud med gyldig dokumentasjon for at Leveransen oppfyller
krav i henhold til ovennevnte regelverk, materialsertifikater,
prøveprotokoller, FDV dokumentasjon og annen relevant
dokumentasjon. Det skal leveres sluttdokumentasjon i
elektronisk format etter Oteras anvisning, samt i papirformat
sammen med Leveranse .
Dersom en vare ikke skulle oppfylle slike krav, eller
Leverandøren ikke fremskaffer dokumentasjon som nevnt i
tide, kan Otera holde Leverandøren objektivt ansvarlig for alle
kostnader som Kjøper, og evt. senere omsetningsledd måtte bli
påført som følge herav.
5.

Krav til leveransen

I de tilfeller der Leverandøren skal prosjektere og levere
komplett leveranse iht. de krav og funksjons-beskrivelser som
er angitt i tilbudsgrunnlaget og kontrakts-dokumentene for
øvrig, er Leverandøren ansvarlig for funksjonsoppnåelsen.
Leveransen skal passe for de formål som Otera og/eller Oteras
oppdragsgiver har med Leveransen, og som Leverandøren var
eller burde vært kjent med da kontrakten ble inngått. Valg av
løsninger, tjenester, materialer og/eller produkter skal være
tilpasset forholdet på stedet som Leverandøren burde vært
kjent og/- eller innforstått med.
Dersom det er avtalt at et spesifikt produkt, tjeneste, utførelse,
løsning eller materiale skal inngå i Leveransen, har
Leverandøren ingen valgrett med hensyn til alternative
leveranser.
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Leverandøren plikter før kontraktsinngåelse å kontrollere om
Oteras spesifikasjoner er egnet til å oppfylle de formål som
Otera og/eller Oteras oppdragsgiver har med Leveransen.
Leverandøren plikter å varsle Otera uten ugrunnet opphold
dersom Oteras spesifikasjoner ikke oppfyller formålet med
Leveransen. Ved unnlatt varsel skal Leverandøren holde Otera
skadesløs.
6.

Samordning og koordinering

Leverandøren plikter å samarbeide og samordne sin leveranse
med andre leverandører i den utstrekning Otera finner dette
nødvendig for levering av varer og tjenester. Leverandøren
plikter å stille på møter etter behov. Leverandøren kan ikke
påberope seg slik samordning og koordinering som grunnlag for
krav på fristforlengelse eller tilleggsvederlag.
7.

Tillegg, endringer, forsinkelse, merkostnader

Alle instrukser som medfører tillegg/endringer fra den avtalte
leveransen med hensyn til vederlag, omfang, kvalitet, o.l, skal
varsles skriftlig av Leverandøren uten ugrunnet opphold. Dersom
det ikke varsles skal Leverandøren holde Otera skadesløs.
Dersom Leverandøren som følge av instruksen vil kreve tillegg i
vederlag eller tid, skal dette kreves særskilt. I motsatt fall
bortfaller kravet på fristforlengelse/tilleggsvederlag.
Leverandøren har kun krav på tilleggsvederlag, dersom Otera
mottar tilsvarende fra sin oppdragsgiver.
For tilleggs- og endringsleveranser gjelder enhetsprisene oppgitt
i kontrakten for like og sammenlignbare leveranser. Dersom
tilleggs-/endringsleveransen gjelder annet materiell, varer eller
utstyr, plikter Leverandøren å fremsette et pristilbud til Otera der
prisene er på samme prisnivå som kontraktens priser.
Ved eventuelle tillegg og regningsarbeider gjelder Leverandørens
selvkost med påslag på 8 %. Regningsarbeider skal være skriftlig
bestilt før de kan utføres. Leverandøren skal ved
regningsarbeider ukentlig dokumentere medgått tid/materiell.
Oppgjør utbetales iht. dokumenterte utgifter.
Leverandøren skal straks varsle Otera om forsinkelse fra det
tidspunkt Leverandøren blir klar over eller burde bli over at
forsinkelser vil oppstå. Varselet skal gis sammen med en
redegjørelse for forsinkelsene. Leverandøren har krav på
fristforlengelse dersom forsinkelsen skyldes forhold fra Oteras
oppdragsgiver og/- eller Otera har ansvaret og risikoen for, og
dersom det er varslet om forholdet uten ugrunnet opphold etter
at Leverandøren ble eller burde ha blitt klar over forholdet.
Dersom Leverandøren ikke varsler i tide, blir leverandøren
ansvarlig for forsinkelsen som om forsinkelsen var
Leverandørens risiko. Oppstår det forsinkelse Leverandøren
har risikoen for, skal Leverandøren forsere sine arbeider for å
innhente forsinkelsen. Leverandøren blir ansvarlig for de tap
og kostnader Otera påføres som følge av forsinkelsen,
herunder alle tap og kostnader Otera påføres som følge av
misligholdssanksjoner Oteras oppdragsgiver gjør gjeldende
mot Otera. Leverandørens ansvar som følge av forsinkelse er
begrenset til Leverandørens kontraktsum med Otera. Dette
gjelder ikke dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet
eller forsett.
Ansvaret gjelder uavhengig av om Leverandøren er ansvarlig
for dagmulkt for samme forhold, men slik at allerede utbetalt
dagmulkt for samme forhold skal komme til fradrag ved
utbetaling av Oteras kostnader.
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8.

Betaling og fakturering

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold fra kontraktsinngåelsen utarbeide betalingsplan. Planen skal godkjennes av
Otera før fakturering. Otera er forpliktet til å betale fakturaer
innen 45 dager etter mottak av korrekt utfylt faktura.
Fakturaer og avdrag kan ikke kreves for andre materialer enn
de som er levert og montert, med mindre annet er avtalt.
Avtale om tidligere fakturering krever sikkerhetsstillelse i
form av selvskyldnerkausjon fra bank eller finansinstitusjon.
Faktura skal merkes med prosjektnummer eller annen avtalt
referanse og leveres med tilstrekkelig dokumentasjon til at
Otera skal kunne ta stilling til kravet. Fakturaen skal videre
angi hvorvidt betalingen er ordinært avdrag eller tilleggsbetaling. Det sendes en faktura per endring/tillegg.
9.

Leveringssted

Leveransen skal leveres på det sted som er angitt i kontrakten
eller senere avtalt leveringssted eller oppmøteplass.
Levering, risikoovergang og eiendomsrettens
overgang
10.

Levering av materiell/varer/tjenester/utstyr til prosjektet
anses for å ha skjedd når varene er ferdig losset og plassert på
anvist sted på anlegget/byggeplass mm. annet er avtalt i
avtaledokumentet. Dersom Leverandøren skal forestå
montering, skjer overlevering samtidig med Oteras
overlevering av egne arbeider til sin oppdragsgiver. Levering
er basert på Incorterms 2010 DDP levert på anleggssted på
bakken. Leverandøren er ansvarlig for at Kjøper signerer
fraktbrev ved levering. Leveransen blir Oteras eiendom ved
ankomst anleggssted /byggeplass.
11.

Retur eller annullering av kjøp

Ved retur og annullering av kjøp blir det ingen returgebyr å
betale for Otera når produktet returneres uskadd i original
emballasje.
12.

Mangler

Leverandøren er ansvarlig for ethvert tap, skade og kostnad
Otera påføres som skyldes mangler ved Leverandørens
leveranse, herunder alle tap og kostnader påført som følge av
misligholdssanksjoner som Oteras oppdragsgiver gjør
gjeldende. Otera står fritt til å levere tilbake varer og tjenester
som åpenbart ikke oppfyller de krav og forventninger som
leveransen var ment å omfatte.
13.

Reklamasjon

Reklamasjonsfristen begynner å løpe samtidig med Oteras
overlevering av hele byggeprosjektet til sin oppdragsgiver.
Otera er forpliktet til å reklamere over mangler innen rimelig
tid etter at Otera oppdaget manglene.
Otera kan ikke gjøre krav gjeldene mot Leverandøren senere
enn 5 år etter Oteras overlevering av anlegget/prosjektet.
For reklamasjon på utbedringsarbeider/omleveringer løper en
ytterligere reklamasjonsfrist på 1 år regnet fra ferdigstillelsen
av utbedringen/omleveringen.
Leverandørens ansvar ved mangler omfatter også kostnader
til remontering og montering av Leverandørens leveranse.
14.

Salgspant og andre heftelser

Leveransen skal være fri for heftelser av enhver form,
herunder salgspant. Brudd på denne bestemmelsen anses som
vesentlig mislighold som gir Otera rett til å heve avtalen.
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Leverandørens forhold til offentlige regler, lønns- og
arbeidsforhold
Leverandørens virksomhet skal i ethvert henseende være
lovlig. Leverandøren skal holde seg informert om, og rette seg
etter, de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtak
som gjelder for Leverandørens virksomhet til enhver tid.
Leveransen skal oppfylle vanlige standarder og anbefalinger
som gjelder for de forhold Leveransen omfatter.
Leverandørens og underleverandørers ansatte og innleide, i
kontrakter som gjelder kjøp av tjenester, skal ha lønns- og
arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjøringsloven og
tilhørende forskrifter, eller gjeldende landsomfattende
tariffavtale som gjelder for vedkommende bransje på det
stedet tjenestene utføres, samt overholde alle gjeldende krav
til SHA, HMS, kvalitetssikring, internkontroll og sikkerhet og
andre lov- og forskriftskrav vedrørende utførelsen av
Leveransen. Kjøper kan til enhver tid kreve fremlagt
dokumentasjon for at, eller på annen måte kontrollere om,
kravene er oppfylt. Leverandøren har gjort seg kjent med
tilvirkningsprosessen av varer kontrakten omfatter, og
garanterer at de er produsert med arbeidskraft i
overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og
ILO-konvensjon nr.138. Ved brudd på konvensjonene i
forbindelse med tilvirknings-prosessen plikter Leverandøren å
rette opp forholdene innen den fristen Kjøper setter.
Manglende retting innen fristen som er satt, og for øvrig ved
vesentlige brudd på konvensjonene, er å anse som vesentlig
kontraktsbrudd. Eventuelle mislighold skal umiddelbart
utbedres. Kjøper kan bortvise aktuelle foretak som ikke
oppfyller kravene fra sine lokaler med umiddelbar virkning til
forholdet er utbedret, eller kreve det aktuelle foretaket fjernet
fra oppfyllelse av Kontraktens forpliktelser som sådan med
umiddelbar virkning. Kjøper kan videre nekte mottak, samt
kreve umiddelbar fjerning av alle varer som er produsert i
strid med ovenstående. Kjøper skal holdes skadesløs for
ethvert krav som følge av brudd på ovennevnte, og har rett til
å holde tilbake vederlag som sikkerhet for eventuelle krav mot
Leverandøren som følge av brudd på ovennevnte.
Leverandøren plikter å videreføre tilsvarende bestemmelser
mot alle underentreprenører/kontraktsmedhjelpere.
Mislighold av herværende bestemmelse anses som vesentlig
mislighold.
15.

16.

HMS, Kvalitet, Etiske retningslinjer og Miljø

Otera har fokus på HMS, Miljø, Kvalitet og Etiske retningslinjer.
Krav og forventninger fra våre kunder vedr. dette vil også
gjelde for våre leverandører så sant de ikke går utover de
forpliktelser Otera kan påta seg etter egne retningslinjer. På
www.otera.no kan Leverandøren finne informasjon om dette
under Krav til Leverandør.
17.

Tvister

Avtalen er underlagt norsk rett og skal i sin helhet tolkes i
henhold til norsk rettsforståelse. Ved tvister om forståelsen av
disse betingelsene skal uenigheten søkes løst ved
forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem skal
tvisten avgjøres ved alminnelig rettergang etter norsk rett.
Avtalt verneting er Kristiansand tingrett. Ved internasjonal
leverandør er rett verneting Stockholm.
Force Majeure
Følgende fritakelsesgrunner anses som Force Majeure: Lokal eller
landsomfattende arbeidskonflikt, flom, krig, militæroppstand,
opprør, naturkatastrofer osv som hindrer en eller begge parter
i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten. Dette
gjelder både i norsk erstatningsrett og europeisk
erstatningsrett.
18.
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