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Art. 1 Definisjoner  

a "Selskapet" betyr Gassco AS. 

b "Godtgjørelse" betyr totalsummen som skal 
betales til Leverandøren i henhold til Kontrakten slik 
den summen økes eller reduseres i henhold til 
bestemmelsene i Kontrakten. 

c "Kontrakten" betyr disse kontrakts bestemmelser 
og Kontrakt skjemaet med eventuelle vedlegg. I 
tilfelle motstrid mellom kontrakts dokumentenes 
bestemmelser, skal Kontrakt skjemaet ha forrang 
foran kontrakts bestemmelsene, og deretter 
eventuelle vedlegg i den rekkefølge de er listet opp i 
Kontrakt skjemaet. 

d "Leverandør" betyr den leverandør hvis navn er 
angitt på Kontrakt skjemaet.  

e "Kontrakt skjemaet" betyr de særskilte vilkårene 
i denne Kontrakten. 

f "Force majeure" betyr en hendelse som ligger 
utenfor den berørte parts kontroll, forutsatt at 
vedkommende part ikke med rimelighet kunne 
forventes å forutse hendelsen ved 
kontraktsinngåelsen eller forhindret eller unngått 
hendelsen eller konsekvensene av denne. 

g "Arbeidet" betyr alt arbeid som Leverandøren skal 
utføre eller besørge utført i henhold til denne 
Kontrakten. 

Art. 2 Partenes representanter 

2.1 Før Arbeidet igangsettes skal hver av partene 
utpeke en representant med fullmakt til å opptre på 
vedkommende parts vegne i alle saker som 
vedrører Kontrakten. Hver part kan ved skriftlig 
varsel til den annen part, skifte ut sin representant. 

Art. 3 Leverandørens plikter – hovedregler 

3.1 Leverandøren skal utføre Arbeidet grundig og 
profesjonelt i henhold til Kontrakten. 

3.2 Leverandøren skal holde seg informert om og 
overholde: 

a gjeldende lover og forskrifter, herunder arbeids- og 
oppholdstillatelser, rapporter om 
arbeidsforhold/skatt, avgifter, dispensasjoner for 
innleie av personell, 

b krav og pålegg fra offentlige myndigheter, 

c gjeldende lønns- og tariffavtaler. 

d drive virksomheten i tråd med Gasscos Etiske 
retningslinjer for leverandører. Prosedyre AP20-
GA.PR-02.287 Rev 1 

3.3 Leverandøren skal innhente og opprettholde de 
godkjenninger og tillatelser som er nødvendig for 
utførelsen av Arbeidet, og som Leverandøren skal 
eller kan innhente. 

3.4 Selskapet skal i god tid innhente og opprettholde 
alle andre godkjenninger og tillatelser.  På 
oppfordring fra Selskapet skal Leverandøren bistå 
med å innhente de godkjenninger og tillatelser i 
forbindelse med Arbeidet som bare kan innhentes i 
Selskapets navn. 

3.5 Selskapet kan kreve at Leverandøren leverer til 
Selskapet den informasjon om utførelsen av 
Arbeidet som Selskapet må legge fram for offentlige 
myndigheter. 

3.6 Leverandøren skal søke etter feil og 
uoverensstemmelser (“feil”) i tegninger og 
spesifikasjoner som han mottar fra Selskapet. 

3.7 Leverandøren skal uten unødig opphold varsle 
Selskapet om alle “feil” som oppdages. 

3.8 Dersom Leverandøren ikke varsler Selskapet om 
“feil” som han har oppdaget eller burde ha 
oppdaget, skal alle direkte ekstrakostnader som 
følger derav, bæres av Leverandøren. 

Art. 4 Underleverandører 

4.1 Leverandøren skal ikke inngå kontrakt om 
underleveranser for noen del av Arbeidet uten 
forutgående godkjenning fra Selskapet.   

4.2 Leverandøren har ansvar for oppfyllelsen av 
kontrakter om underleveranser i henhold til 
Kontrakten. 

Art. 5 Personell 

5.1 På oppfordring fra Selskapet skal Leverandøren 
legge fram opplysninger om kvalifikasjonene til det 
personell han har satt til å utføre Arbeidet. 

5.2 Selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne alt 
personell som utfører Arbeidet i henhold til 
Kontrakten.  I tillegg kan Selskapet, med gyldig 
begrunnelse, kreve at tidligere godkjent personell 
nektes å utføre Arbeid i henhold til Kontrakten. 

5.3 Leverandøren skal for egen regning erstatte 
personell som opptrer ukorrekt eller er uskikket til å 
utføre sine oppgaver. 

5.4 Leverandøren skal for egen regning sikre at 
personell som utfører Arbeid offshore tidligere har 
bestått sikkerhetskurs og helsekontroller i henhold 
til gjeldende lover og forskrifter, med mindre 
offentlige myndigheter har gitt dispensasjon fra 
disse lovene og forskriftene. 

Art. 6 Kvalitetssikring 
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6.1 Leverandøren skal ha et implementert og 
dokumentert kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 
2000 eller relevante deler av dette. 

6.2 Selskapets representant og personell som 
vedkommende har godkjent, skal ha rett til å foreta 
kvalitetsrevisjoner og -kontroller av Leverandørens 
og eventuelle underleverandørers kvalitetssystem. 

Art. 7 Kontraktens tidsplan – forsinket framdrift 

7.1 Leverandøren skal utføre Arbeidet i henhold til 
Kontraktens tidsplan. 

7.2 Dersom Leverandøren finner grunn til å tro at 
Arbeidet ikke kan utføres i samsvar med 
Kontraktens tidsplan, skal han umiddelbart varsle 
Selskapet om dette. Han skal varsle Selskapet om: 

a årsaken til forsinkelsen, 

b estimert innvirkning på Kontraktens tidsplan og 
Arbeidet, 

c hvilke tiltak Leverandøren anser egnet for å unngå, 
begrense eller ta igjen forsinkelsen. 

7.3 Dersom de tiltak Leverandøren foreslår eller 
gjennomfører ikke er tilstrekkelig til å unngå eller ta 
igjen forsinkelsen, kan Selskapet kreve at 
Leverandøren iverksetter slike andre tiltak som 
Selskapet mener er nødvendige.  Hvis forsinkelsen 
skyldes omstendigheter som Leverandøren ikke er 
ansvarlig for, kan Selskapet bare kreve at slike 
tiltak gjennomføres i henhold til bestemmelsene i 
Art. 8. 

Art. 8 Endringsarbeid 

8.1 Selskapet har rett til å bestille de endringer i 
Arbeidet som det finner ønskelig, og som samlet 
ikke overskrider det partene rimelig kunne ha 
forventet da Kontrakten ble undertegnet. 

8.2 Dersom lover eller forskrifter som vedtas etter at 
Kontrakten er undertegnet gjør det nødvendig med 
endringer av Arbeidet eller utførelsen av dette, og 
dette påvirker Leverandørens kostnader eller 
framdriften, har begge parter rett til å kreve at 
Godtgjørelsen eller andre deler av Kontrakten 
endres for å gjenspeile virkningen av slike lover 
eller forskrifter. 

8.3 Endringer i Arbeidet som skyldes omstendigheter 
som Leverandøren er ansvarlig for, skal ikke 
medføre endringer i Godtgjørelsen eller andre deler 
av Kontrakten til fordel for Leverandøren. 

Art. 9 Konsekvenser av endringsarbeid 

9.1 Alle Leverandørens forpliktelser i henhold til 
Kontrakten gjelder også endringsarbeid.  

9.2 Betaling av endringsarbeid skal fastsettes etter 
følgende prinsipper: 

a Ved bruk av gjeldende satser for Arbeidet som 
finnes i Kontrakten,  

b Hvis ingen direkte sammenlignbare satser er oppgitt 
i Kontrakten, skal godtgjørelsen avtales partene 
imellom på grunnlag av det generelle prisnivået i 
Kontrakten. 

Art. 10 Utstedelse av endringsordrer 

10.1 Alle krav om endringer av Arbeidet i henhold til 
bestemmelsene i Art. 8 og Art. 9 skal framsettes 
skriftlig. 

10.2 Leverandøren skal gjennomføre endringsarbeid uten 
unødig opphold, selv om det ennå ikke er avtalt 
hvilken innvirkning endringsarbeidet har på 
Kontrakten. 

Art. 11 Oppsigelse 

11.1 Selskapet kan si opp Kontrakten ved 30 dagers 
skriftlig varsel til Leverandøren. Selskapet skal 
betale Leverandøren utestående godtgjørelse for de 
deler av Arbeidet som allerede er utført.  

11.2 Selskapet kan også si opp Kontrakten med mindre 
enn 30 dagers varsel. Ved slik oppsigelse skal 
Selskapet betale: 

a Leverandørens utestående saldo for den del av 
Arbeidet som allerede er utført, 

b alle nødvendige kanselleringsgebyrer og 
administrasjonskostnader som Leverandøren pådrar 
seg i forbindelse med oppsigelsen. 

Art. 12 Levering og ferdigstillelse av Arbeidet 

På oppfordring fra Leverandøren skal Selskapet 
utstede en ferdigattest til Leverandøren når 
Arbeidet, med unntak av garantiarbeid, er fullført i 
henhold til Kontrakten. 

Art. 13 Betaling, fakturering og revisjon 

13.1 Følgende retningslinjer skal gjelde for fakturering: 

a Leverandøren kan fakturere Selskapet etter at 
Selskapet har godkjent timelister eller lignende. 

b Før den 10. i hver måned og så lenge Kontrakten 
løper, skal Leverandøren fakturere Selskapet for 
den delen av Arbeidet som er utført i foregående 
måned.  Fakturaer skal sendes til den adressen som 
er oppgitt i Kontrakten. 

c Faktura skal merkes med Kontrakts nummer og skal 
ledsages av den dokumentasjon som er nødvendig 
for å underbygge fakturabeløpet. 
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d Selskapet skal betale godkjent faktura innen 30 
dager etter mottak. 

e Selskapet har rett til å holde tilbake betaling av 
udokumenterte eller omstridte fakturabeløp. I tilfelle 
det i ettertid fastslås at Selskapet hadde plikt til å 
betale det omstridte beløpet, skal Selskapet, 
dersom Leverandøren krever dette, betale renter på 
beløpet beregnet ut fra den årlige 
tremånedersrenten kunngjort av Norges Bank 
dersom beløpet er i norske kroner, eller av British 
Bankers Association dersom beløpet er i en annen 
valuta. 

f Det kan foretas motregning for alle beløp Selskapet 
har utestående hos Leverandøren, forutsatt at 
Selskapet har rett til å foreta slik motregning i 
henhold til gjeldende lovgivning. 

13.2 Selskapet har rett til å foreta revisjon av alle 
utbetalinger som er foretatt for vederlagspliktig 
arbeid i Leverandørens lokaler.  Selskapet skal i 
kontortiden gis tilgang til alle timelister, 
registreringer og annen dokumentasjon, herunder 
originalfakturaer og underliggende dokumentasjon 
fra underleverandører i den grad de relaterer seg til 
slikt vederlagspliktig arbeid, i tillegg til alle 
regnskapsbøker som inneholder slike opplysninger. 

Selskapet har rett til å foreta revisjon i hele 
Kontraktsperioden og i inntil 2 år etter utløpet av 
det året Kontrakten utløper eller heves. 

Betaling skal ikke ha innvirkning på Selskapets rett 
til å foreta revisjon. Dersom krav viser seg å være 
feilaktige, skal et nytt regnskap utarbeides, enten 
dette er til Leverandørens fordel eller ulempe. 

Art. 14 Satser 

Med mindre annet er fastsatt i Kontrakt skjemaet, 
er alle kostnader knyttet til utførelsen av Arbeidet 
inkludert i satsene. Alle satser skal være faste så 
lenge Kontrakten løper.  

Art. 15 Eiendomsrett 

Selskapet skal fortløpende overta eiendomsretten til 
Arbeidet etter hvert som Arbeidet utføres. 

Art. 16 Leverandørens garanti 

16.1 Leverandøren garanterer for utførelsen av Arbeidet.  
Han garanterer også at eventuelle materialer som 
benyttes i Arbeidet, er nye, og at Arbeidet som 
utføres av Leverandøren er egnet til det formål og 
den bruk som det i henhold til Kontrakten er ment 
for. 

16.2 Leverandørens erstatningsansvar i henhold til 
ovenstående punkt fastsettes i samsvar med 
bestemmelsene i Art. 18 . 

16.3 Garantiperioden skal starte når Selskapet har 
utstedt en ferdigattest i samsvar med Art. 12 og 

utløper ett år etter utstedelsen.  Dersom 
Leverandøren skulle unnlate å be om utstedelse av 
ferdigattest, skal garantiperioden starte fra 
forfallsdato på sist mottatte faktura. 

Art. 17 Forsinkelser fra Leverandørens side 

17.1 Forsinkelser er når Arbeidet ikke er kontraktsmessig 
fullført i henhold til Kontraktens tidsplan. 

17.2 Dersom Arbeidet blir forsinket i forhold til 
milepælene fastsatt i Kontrakten, skal Leverandøren 
betale dagbot til Selskapet. 

Dagboten er på 0,35 % av Godtgjørelsen pr. dag, 
minimum NOK 2.000,- eller tilsvarende beløp i EUR 
eller annen valuta.  

Leverandørens samlede ansvar for dagbøter i 
henhold til denne artikkel er imidlertid begrenset til 
35 % av Godtgjørelsen. 

17.3 Selskapet kan heve Kontrakten med henvisning til 
forsinkelser i henhold til bestemmelsene i Art. 19 . 

Art. 18 Leverandørens ansvar for mangler og 
garantiansvar 

18.1 Dersom det utførte Arbeidet ved levering til 
Selskapet har mangler eller det oppdages mangler 
som Leverandøren har ansvar for i henhold til 
garantien, er Leverandøren ansvarlig for mangelen 
og skal utbedre denne så raskt som mulig for egen 
regning. Leverandøren skal varsle Selskapet om 
hvilke tiltak han har til hensikt å iverksette og når 
utbedringen vil finne sted. Selskapet skal uten 
unødig opphold gjøre Leverandøren kjent med sitt 
syn på utbedringsplanene.  Selskapet skal ikke uten 
rimelig grunn hindre Leverandøren i å utføre den 
planlagte utbedringen. 

18.2 Hvis Leverandøren ikke kan utbedre mangelen innen 
rimelig tid etter varselet fra Selskapet, har 
Selskapet rett til å utbedre mangelen eller hyre inn 
tredjemann til å gjøre dette.  I slike tilfeller skal 
Leverandøren betale de nødvendige kostnadene ved 
utbedringen.  

Hvis Selskapet nekter å tillate Leverandøren å 
utføre utbedringsarbeidet, skal Leverandøren betale 
Selskapet et beløp tilsvarende de kostnader 
Leverandøren ville hatt dersom Leverandøren hadde 
utført utbedringsarbeidet. 

18.3 I tillegg kan Selskapet kreve erstatning for mangler 
i henhold til loven. 

Selskapet har rett til å heve Kontrakten på grunn av 
mangler, jfr. bestemmelsene i Art. 19 . 

Art. 19 Heving pga. Leverandørens mislighold 

19.1 Selskapet har rett til å heve Kontrakten med 
umiddelbar virkning ved å varsle Leverandøren 
dersom: 
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a Leverandøren begjæres konkurs, stopper sine 
betalinger eller  

b Leverandøren oppfyller ikke sine forpliktelser i 
henhold til denne avtalen etter 

c Kjøper har rett til maksimal dagbot i henhold til Art. 
17. 

19.2 Når Kontrakten heves, har Selskapet rett til å overta 
materialer, artikler som Selskapet har framskaffet, 
kontrakter med underleverandører, dokumenter og 
andre rettigheter fra Leverandøren som er 
nødvendige for at Selskapet skal kunne ferdigstille 
Arbeidet selv eller med hjelp av andre.   

19.3 Når Kontrakten heves, kan Selskapet kreve 
erstatning for mangler og annet mislighold i henhold 
til loven. 

Art. 20 Force majeure 

20.1 Ingen av partene skal betraktes å ha brutt 
Kontrakten dersom gjeldende part kan godtgjøre at 
manglende oppfyllelse av kontraktsvilkårene skyldes 
Force majeure. 

20.2 Den part som påberoper seg Force majeure, skal 
uten unødig opphold varsle den annen part om 
Force majeure-situasjonen. 

20.3 I tilfelle Force majeure, skal hver av partene dekke 
egne kostnader som måtte oppstå som følge av 
Force majeure-situasjonen. 

20.4 Dersom en Force majeure-situasjon varer uavbrutt i 
60 dager eller mer, eller det er klart at den vil 
komme til å gjøre det, skal hver av partene ha rett 
til å si opp Kontrakten ved skriftlig varsel til den 
annen part.  

Art. 21 Erstatningsansvar og skadesløsholdelse 

21.1 Begge parter skal gjensidig holde den annen part 
skadesløs for ethvert krav i forbindelse med: 

a dødsfall eller personskade på egne ansatte, 

b tap av eller skade på egen eiendom, 

c alle følgetap, herunder men ikke er begrenset til 
inntektstap, tap av overskudd og produksjonstap 
som oppstår på grunn av eller i forbindelse med 
Arbeidet også om forsett eller uaktsomhet i noen 
form fra noen av partenes side har bidratt til 
situasjonen. 

21.2 Leverandøren skal holde Selskapet skadesløst i 
forbindelse med eventuelle krav som gjelder 
ubetalte skyldige skatter og avgifter for personell 
som arbeider under Kontrakten. 

Art. 22 Forsikring 

22.1 Leverandøren skal for egen regning og så lenge 
Kontrakten løper ha ansvarsforsikring som dekker 
hans ansvar i henhold til Kontrakten.  Leverandøren 
skal påse at hans forsikringsselskap frasier seg 
enhver rett til inntreden i Selskapets rettigheter så 
lenge Kontrakten løper. Leverandøren skal påse at 
forsikringen gir Selskapet rett til å forholde seg 
direkte til forsikringsselskapet i forbindelse med 
krav som Leverandøren i henhold til Kontrakten er 
ansvarlig for. I tillegg skal forsikringspolisen 
inneholde en klausul som fastslår 
forsikringsselskapets plikt til å varsle Selskapet 
dersom forsikringen sies opp eller av annen grunn 
skulle opphøre å gjelde Selskapet skal ha rett til å 
godkjenne alle bestemmelser i polisen og forsikrede 
beløp. 

Art. 23 Rettigheter til dokumenter og      
dataprogrammer 

Dokumenter, data, resultater, beregninger, 
tegninger, skisser rapporter osv. som er utarbeidet i 
forbindelse med Arbeidet skal være Selskapets 
eiendom. 

Alt materiell framskaffet av Selskapet til bruk av 
Leverandøren i henhold til Kontrakten, skal ved 
Kontraktens utløp returneres, med mindre annet er 
avtalt mellom Selskapet og Leverandøren. 

Dokumenter og dataprogrammer som Leverandøren 
har framskaffet for Selskapet og som Leverandøren 
hadde i sin besittelse før Kontrakten ble inngått, 
skal være Leverandørens eiendom. Selskapet har 
imidlertid rett til å bruke slike dokumenter, 
dataprogrammer og kopier av disse i forbindelse 
med drift, reparasjoner og vedlikehold av Arbeidet. 

Art. 24 Oppfinnelser og ny teknologi 

Leverandøren skal melde fra til Selskapet om 
eventuelle oppfinnelser eller ny teknologi som 
utarbeides som har sitt utspring i Leverandørens 
utførelse av Arbeidet. 

Alle rettigheter til, eierskap til eller interesse i slike 
oppfinnelser og/eller ny teknologi skal være 
Selskapets eiendom. 

Leverandøren samtykker til at han og hans ansatte 
skal utarbeide alle dokumenter og gjennomføre alle 
tiltak som er nødvendig for å sikre Selskapet 
eiendomsretten til slike oppfinnelser og/eller ny 
teknologi.  Selskapet skal imidlertid betale 
Leverandøren for alle rimelige kostnader i 
forbindelse med slik bistand. 

Art. 25 Konfidensiell informasjon 

All informasjon som utveksles mellom eller på 
annen måte gjøres tilgjengelig for partene i løpet av 
Arbeidet, skal behandles konfidensielt og skal ikke 
bringes videre til tredjemann uten skriftlig samtykke 
fra den annen part med mindre partene kan 
dokumentere at slik informasjon er mottatt fra 
tredjemann som er rettmessig eier av 
informasjonen, eller at informasjonen er offentlig 
kjent. 
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Leverandøren skal ikke offentliggjøre informasjon 
om Arbeidet eller Kontrakten uten skriftlig samtykke 
fra Selskapet.  

Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at 
Kontrakten er hevet eller har utløpt. 

Art. 26 Overdragelse av Kontrakten osv. 

Ingen av partene kan overdra rettighetene eller 
forpliktelsene som følger av Kontrakten til 
tredjemann uten den annen parts skriftlige 
samtykke. 

Art. 27 Varsler 

Alle varsler, krav og andre typer meldinger som skal 
gis i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, skal 
gis skriftlig til vedkommende parts representant på 
den adresse som er oppgitt på Kontrakt skjemaet, 
eller som endret ved skriftlig melding. 

Art. 28 Norsk lov og tvisteløsning 

28.1 Kontrakten er underlagt og skal tolkes i henhold til 
norsk lov. 

28.2 Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse 
med eller som et resultat av denne Avtalen og som 
ikke kan løses ved i minnelighet, skal avgjøres ved 
voldgift i Haugesund i henhold til reglene i lov om 
voldgift (14. mai 2004). Partene er enige om at 
voldgiftsforhandlingene og voldgiftsdommen ikke er 
offentlig, med mindre annet avtales. 
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	d drive virksomheten i tråd med Gasscos Etiske retningslinjer for leverandører. Prosedyre AP20-GA.PR-02.287 Rev 1

	3.3 Leverandøren skal innhente og opprettholde de godkjenninger og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av Arbeidet, og som Leverandøren skal eller kan innhente.
	3.4 Selskapet skal i god tid innhente og opprettholde alle andre godkjenninger og tillatelser.  På oppfordring fra Selskapet skal Leverandøren bistå med å innhente de godkjenninger og tillatelser i forbindelse med Arbeidet som bare kan innhentes i Sel...
	3.5 Selskapet kan kreve at Leverandøren leverer til Selskapet den informasjon om utførelsen av Arbeidet som Selskapet må legge fram for offentlige myndigheter.
	3.6 Leverandøren skal søke etter feil og uoverensstemmelser (“feil”) i tegninger og spesifikasjoner som han mottar fra Selskapet.
	3.7 Leverandøren skal uten unødig opphold varsle Selskapet om alle “feil” som oppdages.
	3.8 Dersom Leverandøren ikke varsler Selskapet om “feil” som han har oppdaget eller burde ha oppdaget, skal alle direkte ekstrakostnader som følger derav, bæres av Leverandøren.

	Art. 4 Underleverandører
	4.1 Leverandøren skal ikke inngå kontrakt om underleveranser for noen del av Arbeidet uten forutgående godkjenning fra Selskapet.
	4.2 Leverandøren har ansvar for oppfyllelsen av kontrakter om underleveranser i henhold til Kontrakten.

	Art. 5 Personell
	5.1 På oppfordring fra Selskapet skal Leverandøren legge fram opplysninger om kvalifikasjonene til det personell han har satt til å utføre Arbeidet.
	5.2 Selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne alt personell som utfører Arbeidet i henhold til Kontrakten.  I tillegg kan Selskapet, med gyldig begrunnelse, kreve at tidligere godkjent personell nektes å utføre Arbeid i henhold til Kontrakten.
	5.3 Leverandøren skal for egen regning erstatte personell som opptrer ukorrekt eller er uskikket til å utføre sine oppgaver.
	5.4 Leverandøren skal for egen regning sikre at personell som utfører Arbeid offshore tidligere har bestått sikkerhetskurs og helsekontroller i henhold til gjeldende lover og forskrifter, med mindre offentlige myndigheter har gitt dispensasjon fra dis...

	Art. 6 Kvalitetssikring
	6.1 Leverandøren skal ha et implementert og dokumentert kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 2000 eller relevante deler av dette.
	6.2 Selskapets representant og personell som vedkommende har godkjent, skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjoner og -kontroller av Leverandørens og eventuelle underleverandørers kvalitetssystem.

	Art. 7 Kontraktens tidsplan – forsinket framdrift
	7.1 Leverandøren skal utføre Arbeidet i henhold til Kontraktens tidsplan.
	7.2 Dersom Leverandøren finner grunn til å tro at Arbeidet ikke kan utføres i samsvar med Kontraktens tidsplan, skal han umiddelbart varsle Selskapet om dette. Han skal varsle Selskapet om:
	a årsaken til forsinkelsen,
	b estimert innvirkning på Kontraktens tidsplan og Arbeidet,
	c hvilke tiltak Leverandøren anser egnet for å unngå, begrense eller ta igjen forsinkelsen.

	7.3 Dersom de tiltak Leverandøren foreslår eller gjennomfører ikke er tilstrekkelig til å unngå eller ta igjen forsinkelsen, kan Selskapet kreve at Leverandøren iverksetter slike andre tiltak som Selskapet mener er nødvendige.  Hvis forsinkelsen skyld...

	Art. 8 Endringsarbeid
	8.1 Selskapet har rett til å bestille de endringer i Arbeidet som det finner ønskelig, og som samlet ikke overskrider det partene rimelig kunne ha forventet da Kontrakten ble undertegnet.
	8.2 Dersom lover eller forskrifter som vedtas etter at Kontrakten er undertegnet gjør det nødvendig med endringer av Arbeidet eller utførelsen av dette, og dette påvirker Leverandørens kostnader eller framdriften, har begge parter rett til å kreve at ...
	8.3 Endringer i Arbeidet som skyldes omstendigheter som Leverandøren er ansvarlig for, skal ikke medføre endringer i Godtgjørelsen eller andre deler av Kontrakten til fordel for Leverandøren.

	Art. 9 Konsekvenser av endringsarbeid
	9.1 Alle Leverandørens forpliktelser i henhold til Kontrakten gjelder også endringsarbeid.
	9.2 Betaling av endringsarbeid skal fastsettes etter følgende prinsipper:
	a Ved bruk av gjeldende satser for Arbeidet som finnes i Kontrakten,
	b Hvis ingen direkte sammenlignbare satser er oppgitt i Kontrakten, skal godtgjørelsen avtales partene imellom på grunnlag av det generelle prisnivået i Kontrakten.


	Art. 10 Utstedelse av endringsordrer
	10.1 Alle krav om endringer av Arbeidet i henhold til bestemmelsene i Art. 8 og Art. 9 skal framsettes skriftlig.
	10.2 Leverandøren skal gjennomføre endringsarbeid uten unødig opphold, selv om det ennå ikke er avtalt hvilken innvirkning endringsarbeidet har på Kontrakten.

	Art. 11 Oppsigelse
	11.1 Selskapet kan si opp Kontrakten ved 30 dagers skriftlig varsel til Leverandøren. Selskapet skal betale Leverandøren utestående godtgjørelse for de deler av Arbeidet som allerede er utført.
	11.2 Selskapet kan også si opp Kontrakten med mindre enn 30 dagers varsel. Ved slik oppsigelse skal Selskapet betale:
	a Leverandørens utestående saldo for den del av Arbeidet som allerede er utført,
	b alle nødvendige kanselleringsgebyrer og administrasjonskostnader som Leverandøren pådrar seg i forbindelse med oppsigelsen.


	Art. 12 Levering og ferdigstillelse av Arbeidet
	På oppfordring fra Leverandøren skal Selskapet utstede en ferdigattest til Leverandøren når Arbeidet, med unntak av garantiarbeid, er fullført i henhold til Kontrakten.

	Art. 13 Betaling, fakturering og revisjon
	13.1 Følgende retningslinjer skal gjelde for fakturering:
	a Leverandøren kan fakturere Selskapet etter at Selskapet har godkjent timelister eller lignende.
	b Før den 10. i hver måned og så lenge Kontrakten løper, skal Leverandøren fakturere Selskapet for den delen av Arbeidet som er utført i foregående måned.  Fakturaer skal sendes til den adressen som er oppgitt i Kontrakten.
	c Faktura skal merkes med Kontrakts nummer og skal ledsages av den dokumentasjon som er nødvendig for å underbygge fakturabeløpet.
	d Selskapet skal betale godkjent faktura innen 30 dager etter mottak.
	e Selskapet har rett til å holde tilbake betaling av udokumenterte eller omstridte fakturabeløp. I tilfelle det i ettertid fastslås at Selskapet hadde plikt til å betale det omstridte beløpet, skal Selskapet, dersom Leverandøren krever dette, betale r...
	f Det kan foretas motregning for alle beløp Selskapet har utestående hos Leverandøren, forutsatt at Selskapet har rett til å foreta slik motregning i henhold til gjeldende lovgivning.

	13.2 Selskapet har rett til å foreta revisjon av alle utbetalinger som er foretatt for vederlagspliktig arbeid i Leverandørens lokaler.  Selskapet skal i kontortiden gis tilgang til alle timelister, registreringer og annen dokumentasjon, herunder orig...
	Selskapet har rett til å foreta revisjon i hele Kontraktsperioden og i inntil 2 år etter utløpet av det året Kontrakten utløper eller heves.
	Betaling skal ikke ha innvirkning på Selskapets rett til å foreta revisjon. Dersom krav viser seg å være feilaktige, skal et nytt regnskap utarbeides, enten dette er til Leverandørens fordel eller ulempe.


	Art. 14 Satser
	Med mindre annet er fastsatt i Kontrakt skjemaet, er alle kostnader knyttet til utførelsen av Arbeidet inkludert i satsene. Alle satser skal være faste så lenge Kontrakten løper.

	Art. 15 Eiendomsrett
	Selskapet skal fortløpende overta eiendomsretten til Arbeidet etter hvert som Arbeidet utføres.

	Art. 16 Leverandørens garanti
	16.1 Leverandøren garanterer for utførelsen av Arbeidet.  Han garanterer også at eventuelle materialer som benyttes i Arbeidet, er nye, og at Arbeidet som utføres av Leverandøren er egnet til det formål og den bruk som det i henhold til Kontrakten er ...
	16.2 Leverandørens erstatningsansvar i henhold til ovenstående punkt fastsettes i samsvar med bestemmelsene i Art. 18 .
	16.3 Garantiperioden skal starte når Selskapet har utstedt en ferdigattest i samsvar med Art. 12 og utløper ett år etter utstedelsen.  Dersom Leverandøren skulle unnlate å be om utstedelse av ferdigattest, skal garantiperioden starte fra forfallsdato ...

	Art. 17 Forsinkelser fra Leverandørens side
	17.1 Forsinkelser er når Arbeidet ikke er kontraktsmessig fullført i henhold til Kontraktens tidsplan.
	17.2 Dersom Arbeidet blir forsinket i forhold til milepælene fastsatt i Kontrakten, skal Leverandøren betale dagbot til Selskapet.
	Dagboten er på 0,35 % av Godtgjørelsen pr. dag, minimum NOK 2.000,- eller tilsvarende beløp i EUR eller annen valuta.
	Leverandørens samlede ansvar for dagbøter i henhold til denne artikkel er imidlertid begrenset til 35 % av Godtgjørelsen.

	17.3 Selskapet kan heve Kontrakten med henvisning til forsinkelser i henhold til bestemmelsene i Art. 19 .

	Art. 18 Leverandørens ansvar for mangler og garantiansvar
	18.1 Dersom det utførte Arbeidet ved levering til Selskapet har mangler eller det oppdages mangler som Leverandøren har ansvar for i henhold til garantien, er Leverandøren ansvarlig for mangelen og skal utbedre denne så raskt som mulig for egen regnin...
	18.2 Hvis Leverandøren ikke kan utbedre mangelen innen rimelig tid etter varselet fra Selskapet, har Selskapet rett til å utbedre mangelen eller hyre inn tredjemann til å gjøre dette.  I slike tilfeller skal Leverandøren betale de nødvendige kostnaden...
	Hvis Selskapet nekter å tillate Leverandøren å utføre utbedringsarbeidet, skal Leverandøren betale Selskapet et beløp tilsvarende de kostnader Leverandøren ville hatt dersom Leverandøren hadde utført utbedringsarbeidet.

	18.3 I tillegg kan Selskapet kreve erstatning for mangler i henhold til loven.
	Selskapet har rett til å heve Kontrakten på grunn av mangler, jfr. bestemmelsene i Art. 19 .


	Art. 19 Heving pga. Leverandørens mislighold
	19.1 Selskapet har rett til å heve Kontrakten med umiddelbar virkning ved å varsle Leverandøren dersom:
	a Leverandøren begjæres konkurs, stopper sine betalinger eller
	b Leverandøren oppfyller ikke sine forpliktelser i henhold til denne avtalen etter
	c Kjøper har rett til maksimal dagbot i henhold til Art. 17.

	19.2 Når Kontrakten heves, har Selskapet rett til å overta materialer, artikler som Selskapet har framskaffet, kontrakter med underleverandører, dokumenter og andre rettigheter fra Leverandøren som er nødvendige for at Selskapet skal kunne ferdigstill...
	19.3 Når Kontrakten heves, kan Selskapet kreve erstatning for mangler og annet mislighold i henhold til loven.

	Art. 20 Force majeure
	20.1 Ingen av partene skal betraktes å ha brutt Kontrakten dersom gjeldende part kan godtgjøre at manglende oppfyllelse av kontraktsvilkårene skyldes Force majeure.
	20.2 Den part som påberoper seg Force majeure, skal uten unødig opphold varsle den annen part om Force majeure-situasjonen.
	20.3 I tilfelle Force majeure, skal hver av partene dekke egne kostnader som måtte oppstå som følge av Force majeure-situasjonen.
	20.4 Dersom en Force majeure-situasjon varer uavbrutt i 60 dager eller mer, eller det er klart at den vil komme til å gjøre det, skal hver av partene ha rett til å si opp Kontrakten ved skriftlig varsel til den annen part.

	Art. 21 Erstatningsansvar og skadesløsholdelse
	21.1 Begge parter skal gjensidig holde den annen part skadesløs for ethvert krav i forbindelse med:
	a dødsfall eller personskade på egne ansatte,
	b tap av eller skade på egen eiendom,
	c alle følgetap, herunder men ikke er begrenset til inntektstap, tap av overskudd og produksjonstap som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Arbeidet også om forsett eller uaktsomhet i noen form fra noen av partenes side har bidratt til situasj...

	21.2 Leverandøren skal holde Selskapet skadesløst i forbindelse med eventuelle krav som gjelder ubetalte skyldige skatter og avgifter for personell som arbeider under Kontrakten.

	Art. 22 Forsikring
	22.1 Leverandøren skal for egen regning og så lenge Kontrakten løper ha ansvarsforsikring som dekker hans ansvar i henhold til Kontrakten.  Leverandøren skal påse at hans forsikringsselskap frasier seg enhver rett til inntreden i Selskapets rettighete...

	Art. 23 Rettigheter til dokumenter og      dataprogrammer
	Dokumenter, data, resultater, beregninger, tegninger, skisser rapporter osv. som er utarbeidet i forbindelse med Arbeidet skal være Selskapets eiendom.
	Alt materiell framskaffet av Selskapet til bruk av Leverandøren i henhold til Kontrakten, skal ved Kontraktens utløp returneres, med mindre annet er avtalt mellom Selskapet og Leverandøren.
	Dokumenter og dataprogrammer som Leverandøren har framskaffet for Selskapet og som Leverandøren hadde i sin besittelse før Kontrakten ble inngått, skal være Leverandørens eiendom. Selskapet har imidlertid rett til å bruke slike dokumenter, dataprogram...

	Art. 24 Oppfinnelser og ny teknologi
	Leverandøren skal melde fra til Selskapet om eventuelle oppfinnelser eller ny teknologi som utarbeides som har sitt utspring i Leverandørens utførelse av Arbeidet.
	Alle rettigheter til, eierskap til eller interesse i slike oppfinnelser og/eller ny teknologi skal være Selskapets eiendom.
	Leverandøren samtykker til at han og hans ansatte skal utarbeide alle dokumenter og gjennomføre alle tiltak som er nødvendig for å sikre Selskapet eiendomsretten til slike oppfinnelser og/eller ny teknologi.  Selskapet skal imidlertid betale Leverandø...

	Art. 25 Konfidensiell informasjon
	All informasjon som utveksles mellom eller på annen måte gjøres tilgjengelig for partene i løpet av Arbeidet, skal behandles konfidensielt og skal ikke bringes videre til tredjemann uten skriftlig samtykke fra den annen part med mindre partene kan dok...
	Leverandøren skal ikke offentliggjøre informasjon om Arbeidet eller Kontrakten uten skriftlig samtykke fra Selskapet.
	Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at Kontrakten er hevet eller har utløpt.

	Art. 26 Overdragelse av Kontrakten osv.
	Ingen av partene kan overdra rettighetene eller forpliktelsene som følger av Kontrakten til tredjemann uten den annen parts skriftlige samtykke.

	Art. 27 Varsler
	Alle varsler, krav og andre typer meldinger som skal gis i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, skal gis skriftlig til vedkommende parts representant på den adresse som er oppgitt på Kontrakt skjemaet, eller som endret ved skriftlig melding.

	Art. 28 Norsk lov og tvisteløsning
	28.1 Kontrakten er underlagt og skal tolkes i henhold til norsk lov.
	28.2 Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av denne Avtalen og som ikke kan løses ved i minnelighet, skal avgjøres ved voldgift i Haugesund i henhold til reglene i lov om voldgift (14. mai 2004). Partene er enige ...


