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R ET U R A V M A T ER I EL L
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder kjøpsloven av 13. mai
1988 nr 27 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor.
AL M IN N EL I G E B ES T EM M E L S ER

Kunden har rett til å returnere standard lagervarer/materiell hvor
originalemballasjen er ubrutt. Leverandøren skal ved retur kreditere
Kunden med hele fakturaverdien fratrukket de dokumenterte kostnader
som Leverandøren har hatt ved levering og retur.

Disse generelle vilkår gjelder for leveranser der Statsbygg er Kunden.
Leverandøren har ved inngåelsen av Kontrakten, godtatt foreliggende
betingelser. Leverandørens egne betingelser som eventuelt vedlegges
følgedokumenter, ordrebekreftelse eller fakturaer, gjelder ikke, med
mindre de ikke strider mot disse Generelle vilkår for kjøp av varer og er
særskilt og skriftlig akseptert av Statsbygg.
L EV ER AND Ø R E N S G E N ER EL L E P L I K T ER
Leverandøren kan ikke benytte underleverandører uten Kundens
skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandøren for plikter
etter Kontrakten.

D OK U M E NT A S J ON O G T E G N I NG SU ND E R L A G
All nødvendig dokumentasjon for bruk, vedlikehold og avhending av
kontraktsgjenstanden utgjør en integrert del av Leveransen.
Mangelfull eller manglende dokumentasjon utløser mangelansvar for
Leverandøren.
Kunden beholder eksklusive rettigheter til egne underlag. Kunden skal ha
innsyn i og bruksrett til de underlag Leverandøren bruker i tilknytning til
Leveransen, hva enten disse er Leverandørens eller tredjemanns
eiendom.

Bestilling skal være skriftlig. Kundens bestilling skal uten ugrunnet
opphold bekreftes skriftlig.

Leverandøren garanterer at han har rett til å benytte alle innsatsfaktorer,
herunder tredjemanns eiendomsbeskyttede løsninger, og at andres
rettigheter ikke vil bli krenket ved gjennomføringen av Kontrakten.
Leverandøren vil holdes ansvarlig for følger av eventuelle brudd på
tredjemanns rettigheter.

END R I NG ER

K V A L IT ET S S IK R IN G

B ES T IL L I NG

Kunden har rett til å pålegge Leverandøren endringer i ytelsen. Endringen
må stå i sammenheng med det Kontrakten omfatter, og ikke være av en
vesentlig annen art. Endringen kan gå ut på så vel pålegg om
tilleggsytelser som reduksjon av ytelsens omfang.

Leverandøren plikter å ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem
tilpasset Leveransen og hans forpliktelser etter Kontrakten. På
forespørsel skal Leverandøren dokumentere systemet for Kunden.

AVB E ST IL L I N G

Kunden skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandøren og
eventuelle underleverandører. Leverandøren plikter å bidra ved
gjennomføringen av revisjon.

Kunden har rett til å avbestille hele eller deler av den ytelsen som
omfattes av Kontrakten mellom Kunden og Leverandøren.

Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leverandøren uten ugrunnet
opphold å iverksette korrigerende tiltak. Kunden kan fastsette en rimelig
frist for gjennomføring.

Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som mulig. Ved avbestilling
har Leverandøren krav på erstatning for det dokumenterte økonomiske
tapet han lider som følge av avbestillingen.

Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold.

B ET AL I NG SB ET IN G EL S ER

Som følge av at Oppdragsgiveren ikke skal ha regnskogmateriale eller
materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som
følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal
Leverandøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk
trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass.

Fakturering skal skje med bakgrunn i dokumenterte gjennomførte
leveranser.
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs
fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat
(EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. Kunden har rett
til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller kravene til merking.
Betaling skal skje innen 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.
Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag.

T R OP I SK T ØM M ER OG T Ø M M ER F R A F R ED ET SK OG

Leverandøren kan søke Oppdragsgiveren om unntak fra dette. Vedlagt
søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart
om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke
kommer fra regnskog eller fredet skog. Oppdragsgiveren avgjør etter
eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at
unntak ikke kan påregnes.
Aksept av Leverandøren tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter
denne bestemmelse.

L EV ER I NG SB ET I N G EL S ER
Leveringsbetingelser er, såfremt ikke annet er avtalt, fritt levert
leveringsadresse angitt i bestilling, dvs. DDP (Delivered Duty Paid) levert
med toll og avgifter betalt iht. gjeldende versjon av Incoterms.
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Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller
på byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog
eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av Oppdragsgiveren, er dette å
anse som en mangel som kan kreves rettet for Leverandørens regning,
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uavhengig av kostnadene ved slik retting. Oppdragsgiveren kan i tillegg
kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder
kontraktens misligholdssanksjoner.

P L IK T I G M ED L EM SK A P I R ET U R O R D N IN G F OR EM B AL L A S JE
En norsk leverandør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved
kontraktsinngåelsen fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt
Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en
miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje
eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning.
Dersom Leverandøren er av den oppfatning at han ikke kommer til å
benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en
skriftlig erklæring til Kunden om dette.

OV ER D R A G EL S E A V R ET T IG H ET ER OG P L IK T ER
Kunden kan overdra sine rettigheter og plikter etter Kontrakten til annen
statlig eller offentlig institusjon.
Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter
Kontrakten med skriftlig samtykke fra Kunden.
R EK L A M E OG M ED I A
Dersom
Leverandøren
eller
dennes
underleverandører/
kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi
offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av Kunden på
forhånd.
All kontakt med media skal håndteres av Kunden.

H M S O G OF F ENT L I G E K R A V
Leverandøren skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS 1 samt øvrige
offentlige påkrav.
Ved leveranser av kjemiske stoffer skal forskriftsmessige HMS-datablad
leveres sammen med Leveransen.
K O NT R A K T SB R U D D

F OR S I N KE LS E
Leverandøren er forpliktet til umiddelbart å underrette Kunden skriftlig
dersom det er grunn til å anta at avtalte frister ikke kan overholdes.
Meddelelsen skal angi grunnen til forsinkelsen og den sannsynlige
tidsmessige overskridelsen.
M A NG L ER
Dersom Kunden reklamerer, skal Leverandøren starte utbedring av
mangelen omgående. Utbedring kan utsettes dersom Kunden har saklig
grunn for å kreve det. Dersom utbedring ikke lar seg gjennomføre uten
vesentlig ulempe for Kunde, skal Leverandøren omlevere.
F OR SI K R IN G
Leverandøren er forpliktet til, for egen regning, å tegne og opprettholde
forsikringer tilpasset Leverandørens virksomhet og Leveransens art frem
til rettidig levering har skjedd.
Leverandøren skal på Kundens anmodning fremlegge dokumentasjon på
at forsikringsplikten er oppfylt. Når slik dokumentasjon er krevd, plikter
ikke Kunden å betale faktura før han har mottatt relevant dokumentasjon.

1

Med HMS menes Helse, Miljø og Sikkerhet. Miljøforhold som utslipp til

luft, jord og vann, energibruk, avfall og materialvalg er inkludert i
begrepet.
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T V I ST EL Ø S N IN G
Tvister skal avgjøres ved rettergang for de ordinære domstoler.
For kontrakter med utenlandske leverandører, avtales Oslo tingrett som
verneting. Tvisten behandles etter norske prosessuelle og materielle
rettsregler.
SP E SI EL L E V IL K Å R
Alternativ 1: Eiendomsavdelingens bestemmelser for miljø
skal ikke gjelde for denne kontrakten.
Alternativ 2: Eiendomsavdelingens bestemmelser for miljø skal
gjelde for denne kontrakten. Bestemmelsene er lagt ved.

