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Art. 1 Definisjoner 

1.1 "Innkjøpsavtale" betyr disse generelle vilkår, 
innkjøpsordreformatet og annen dokumentasjon 
som ved særlig henvisning gjøres til en del av 
Avtalen.  

1.2 “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 inngåelsen av 
Innkjøpsavtalen eller forhindret eller unngått 
hendelsen eller konsekvensene av denne. 

1.3 "Varer" betyr alt som leveres i henhold til denne 
Innkjøpsavtalen, det være seg råvarer, bearbeidede 
materialer, fabrikkerte produkter, tjenester, 
tegninger eller annen dokumentasjon, alt etter som. 

1.4 "Leverandør" betyr det selskap eller den person 
som er navngitt på forsiden av 
Innkjøpsordreformatet. 

1.5 “Kjøper” betyr Gassco AS. 

1.6 "Pris" betyr det totale beløpet som skal betales til 
Leverandøren i henhold til denne Innkjøpsavtalen, 
eventuelt med slikt tillegg eller fradrag søm følger 
av bestemmelsene i Innkjøpsavtalen. 

1.7 “Innkjøpsordreformat” betyr de særlige vilkårene 
i denne Innkjøpsavtalen. 

Art. 2 Kvalitetssikring  

2.1 Leverandøren skal ha et implementert og 
dokumentert kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 
2000 eller tilsvarende standard, med mindre annet 
er fastsatt på forsiden av Innkjøpsordreformatet.  

2.2 Kjøper eller dennes representant skal ha rett til å 
foreta kvalitetsrevisjoner og -kontroller av 
Leverandørens og eventuelle underleverandørers 
kvalitetssystem. 

2.3 Leverandøren skal kontrollere at det ikke 
forekommer feil, utelatelser eller 
uoverensstemmelser i de ulike delene av 
Innkjøpsavtalen og skal uten unødig opphold 
skriftlig melde fra til Kjøper om eventuelle feil, 
utelatelser eller uoverensstemmelser som avdekkes. 

Art. 3 Besiktigelse/kontroll 

3.1 Kjøper eller dennes autoriserte representant skal ha 
rett til å foreta slike besiktigelser og kontroller av 
Varene som de finner nødvendig, på Leverandørens 
anlegg, og/eller på eventuelle underleverandørers 
anlegg. 

3.2 Ovennevnte besiktigelser og kontroller fritar ikke 
Leverandøren fra ansvaret for Varene i henhold til 
Innkjøpsavtalen. 

Art. 4 Framdrift  

4.1 Dersom Leverandøren har grunn til å tro at levering 
av noen del av Varene kan bli forsinket, skal han 
umiddelbart varsle Kjøperen skriftlig. Leverandøren 
skal i varselet informere Kjøperen om følgende: 

a grunnen til forsinkelsen og dens varighet 

b hva Leverandøren vil gjøre for å unngå, begrense 
eller ta igjen forsinkelsen. 

Hvis tiltakene foreslått eller gjennomført av 
Leverandøren ikke er tilstrekkelige for å unngå eller 
begrense forsinkelsen, har Kjøper rett til å kreve 
tiltak han mener er nødvendig. Hvis forsinkelsen 
skyldes forhold som Kjøper  er ansvarlig for, kan 
Kjøper kreve tiltakene utført som en endringsordre 
etter Art. 5. 

Art. 5 Endringer 

5.1 Kjøper har rett til å bestille endringer av Varene. 
Slike endringer kan gjelde økning eller reduksjon i 
mengde, beskaffenhet, type, funksjoner og 
særtrekk eller utførelse av Varene eller deler av 
disse, samt tilpasninger til den tidsplan som er gitt, 
forutsatt at slike endringer ikke går ut over det 
partene med rimelighet kunne ha forventet da 
denne avtalen ble undertegnet. 

5.2 Hvilke konsekvenser endringene skal ha for Pris 
og/eller leveringsplan skal fastsettes gjennom 
forhandlinger partene imellom, med mindre annet 
er fastsatt i Innkjøpsavtalen. 

5.3 Leverandøren skal på anmodning fra Kjøper uten 
unødig opphold iverksette en endringsordre, selv 
om partene ikke er kommet til enighet om 
konsekvensene av endringsordren for Prisen, 
leveringsplanen og/eller andre vilkår i 
Innkjøpsavtalen. 

Art. 6 Levering og ferdigstillelse av Varene 

6.1 Varene skal leveres hensiktsmessig pakket og 
merket til avtalt leveringssted og innen fastsatt tid. 
Leveringsvilkårene skal fortolkes i henhold til 
INCOTERMS 2010. 

Art. 7 Ferdigstillelse, og Garantier  

7.1 På Leverandørens oppfordring skal Kjøper utstede 
ferdigattest til Leverandøren, når Varen med unntak 
av garanti arbeid er levert i henhold til 
Innkjøpsavtalen 
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7.2 Leverandøren garanterer at Varene er i samsvar 
med den tekniske dokumentasjonen og er egnet til 
bruk for det formål de er tiltenkt i henhold til denne 
Innkjøpsavtalen. 

7.3 Med mindre annet er fastsatt i Innkjøpsavtalen, skal 
garantiperioden for Varene utløpe to år fra den dato 
Varene tas i bruk for deres tiltenkte formål, dog ikke 
mer enn tre år fra leveringsdato. 

7.4 Dersom Leverandøren har utført garantiarbeid i 
garantiperioden, skal Leverandøren gi garanti på de 
deler av Varene som er utbedret i en periode på to 
år fra den dato garantiarbeidet er ferdigstilt, eller 
for den gjenstående delen av garantiperioden nevnt 
i Art. 7.3 hvis denne perioden er lengre. 

7.5 Dersom Varene har mangler ved levering eller det 
oppdages mangler som Leverandøren i henhold til 
garantien har ansvar for, er Leverandøren ansvarlig 
for mangelen og skal utbedre denne så raskt som 
mulig for egen regning. Hvis Leverandøren ikke kan 
utbedre mangelen uten ugrunnet opphold etter å ha 
mottatt varsel om dette, har Kjøper rett til å 
utbedre mangelen selv eller ved bruk av tredjepart. 
I slike tilfeller skal Leverandøren selv bære 
kostnadene for utbedringen.  

7.6 Hvis Kjøper nekter Leverandøren å utbedre 
mangelen, skal Leverandøren betale Kjøper et beløp 
tilsvarende det beløp Leverandøren ville ha brukt 
hvis han hadde utbedret mangelen selv. 

7.7 Kjøper kan også kreve erstatning for mangler i 
henhold til loven.  

Art. 8 Betaling, fakturering og revisjon 

8.1 Med mindre annet er avtalt, skal Leverandøren 
fakturere Kjøperen etter levering av Varene. Kjøper 
skal betale uomtvistede deler av fakturaen innen 30 
dager etter mottak. 

Art. 9 Forsinkelser fra Leverandørens side 

9.1 Dersom leveringen av Varene blir forsinket, skal 
Leverandøren betale dagbot til Kjøper. Dagboten for 
ikke å overholde leveringsfristen skal være 0,35 % 
av prisen pr. kalenderdag. Dagbot kan i henhold til 
denne artikkel imidlertid ikke utgjøre mer enn 35 % 
av Prisen. 

Art. 10 Heving grunnet mislighold fra Leverandørens 
side 

10.1 Kjøper har rett til å heve denne Innkjøpsavtalen 
med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig varsel til 
Leverandøren, dersom et eller flere av følgende 
forhold er oppstår: 

a Leverandøren begjæres konkurs, stopper sine 

betalinger eller  

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

c Kjøper har rett på maksimal dagbot i henhold til Art. 
9 over. 

10.2 Når Innkjøpsavtalen heves kan Kjøper kreve 
erstatning for mangler og annet mislighold i henhold 
til gjeldende lov.  

10.3 Ingen av partene skal ha rett til å framsette krav 
mot den annen part for følgetap. 

10.4 Varer som er feil levert eller overforsynt skal leveres 
tilbake til Leverandøren for dennes regning. 

Art. 11 Force majeure 

11.1 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt 
denne Innkjøpsavtalen hvis parten kan 
dokumentere at hinderet for fullbyrdelse skyldes 
Force Majeur.  

11.2 Den part som berøres av Force majeure, skal 
umiddelbart gi skriftlig varsel om situasjonen til den 
annen part. 

11.3 Dersom en Force majeure-situasjon vedvarer 
uavbrutt i 30 dager eller mer, skal hver av partene 
ha rett til å heve Innkjøpsavtalen ved skriftlig varsel 
til den annen part.  

Art. 12 Oppsigelse 

12.1 Kjøper har til enhver tid før Varene overtas rett til å 
si opp denne Innkjøpsavtalen ved skriftlig varsel til 
Leverandøren. Ved slik oppsigelse skal Kjøper betale 
alle nødvendige direkte kostnader som påløper 
Leverandøren i forbindelse med oppsigelsen. 

Art. 13 Patenter 

13.1 Leverandøren skal holde Kjøper skadesløs for alle 
søksmål, krav eller tap som skyldes krenkelse av 
patenter, lisenser, opphavsretter eller andre 
beskyttede rettigheter knyttet til Varene. 

Art. 14 Konfidensiell Informasjon 

14.1 All informasjon utvekslet mellom partene, eller gjort 
kjent på en annen måte i løpet av avtaleperioden, 
skal betraktes som konfidensiell og skal ikke 
avdekkes til en tredje part, uten at dette er skriftlig 
avtalt med og godkjent av den annen part. 
Unntaket fra dette er hvis informasjonen beviselig 
kommer fra tredjepart og er hans eiendom, eller at 
informasjonen er offentlig kjent. 
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14.2 Leverandøren skal ikke offentliggjøre informasjon 
knyttet til leveransen eller Innkjøpsavtalen uten 
Kjøpers skriftlige godkjenning. 

14.3 Denne forpliktelse om konfidensialitet gjelder også 
etter at avtalen er ferdig og har utløpt 

Art. 15 Overdragelse av Innkjøpsavtalen 

15.1 Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter 
under denne avtalen til en tredje part, uten den 
annen parts skriftlige godkjenning. 

Art. 16 Norsk lov og tvisteløsning 

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

16.2 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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