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1 Endringer i den generelle kontraktsteksten
I kolonnen «Pkt.» nedenfor, skal det skrives en henvisning til de punkt i den generelle
kontraktsteksten som endres.
Pkt.
4.2 Timebasert
vederlag
4.3 Utlegg og reiser
5 LEVERING – TID,
STED OG MÅTE

Opprinnelig tekst

Ny tekst
Utgår

Utgår
Levering skal skje i henhold til Levering skal skje i henhold til avtalt
avtalt fremdriftsplan, jf. bilag fremdriftsplan i det enkelte avrop. jf.
3. Dersom Tjenesteytelsen
bilag 3.
omfatter flere
Levering anses skjedd når ytelsen er
deloppdrag, skal det i bilag 3 gjennomført i samsvar med det som er
avtales leveringsdag for det
avtalt og Oppdragsgiveren har godkjent
enkelte deloppdrag.
leveringen.
Levering anses skjedd når
Tjenesteytelsen er
gjennomført i samsvar med
det som er avtalt og
Oppdragsgiveren har godkjent
leveringen. Dersom
Leverandøren skal utføre et
Tjenesteoppdrag anses
levering
først å ha skjedd når aktuelle
dokumenter o.l. er overlevert
og godkjent av
Oppdragsgiveren. Dersom
Kontrakten inneholder plan for
testing og godkjenning, anses
levering å ha skjedd når
testing er gjennomført
og godkjent.
6.2 Levering
Utgår
6.6.3 Overføring av
Leverandøren plikter ved
Leverandøren plikter ved utløpet av
leveringsstatistikk m.v. utløpet av kontrakten, og ellers kontrakten, og ellers på anmodning fra
på anmodning fra
Oppdragsgiver, vederlagsfritt å
Oppdragsgiver, vederlagsfritt å overføre leveringsstatistikk m.v. til
overføre leveringsstatistikk
Oppdragsgiver for leveranser gjort
m.v. til Oppdragsgiver for
under Kontrakten. Dersom
leveranser gjort under
Oppdragsgiver ber om å få utlevert slik
Kontrakten. Dersom
statistikk under kontrakten skal
Oppdragsgiver
Leverandøren overføre statistikken til
ber om å få utlevert slik
Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold
statistikk under kontrakten
etter mottak av anmodningen.
skal Leverandøren overføre
Statistikken skal inneholde informasjon
statistikken til Oppdragsgiver om leveringssteder, bestiller, omsetning
uten ugrunnet opphold etter
under Kontrakten og eventuell annen
mottak av anmodningen.
relevant informasjon.
Statistikken skal inneholde
informasjon om
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6.10 Forsikringer

7.1
Reklamasjonsperiode
7.2 Brudd på
varslingsplikt

leveringssteder,
kontaktpersoner ved de ulike
leveringsstedene,
leveransehyppighet,
omsetning under
Kontrakten og eventuell annen
relevant informasjon. Evt.
utfyllende krav til innholdet i
og hyppighet av
leveranser av statistikk kan
fremgå i bilag 3.
Leverandøren skal holde sin
utførelse av Tjenesteytelsen
dekket av forsikring i henhold
til gjeldende bransjenormer for
den aktuelle tjenestekategori.

Leverandør skal oppfylle kravet i
NS8406-pkt 9 Forsikringer.

Utgår, blir regulert av NS8405 i det
enkelte avrop.
Dersom Oppdragsgiveren ikke Dersom Oppdragsgiveren ikke får slikt
får slikt varsel som bestemt i varsel som bestemt i pkt. 6.11 kan
pkt. 6.11 kan Oppdragsgiveren Oppdragsgiveren kreve erstattet tap
kreve erstattet tap
som kunne vært unngått om han hadde
som kunne vært unngått om
fått meldingen i tide.
han hadde fått meldingen i
For det enkelte avrop reguleres brudd
tide.
på varslingsplikten av NS8406.
Utgår
Utgår

7.3 Tilleggsfrist
7.5 Oppdragsgiverens
krav på avhjelp
7.6 Leverandørens rett
til omlevering eller
retting
7.7 Utbedring mot
vederlag
7.9.1 Dagbot ved
forsinkelse
7.11.1 Heving ved
forsinkelse
8.2 Undersøkingsplikt Oppdragsgiveren plikter etter
levering, så snart han etter
forholdene har mulighet til det,
å undersøke
Tjenesteytelsen slik god skikk
tilsier.
10 GARANTI
Leverandøren påtar seg i de
første 24 måneder etter
levering ansvar for feil og
mangler som måtte påvises
ved
Tjenesteytelsen. For
f
f
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Leverandøren skal holde sin utførelse
av Tjenesteytelsen dekket av forsikring i
henhold til gjeldende bransjenormer for
den aktuelle tjenestekategori.

Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Erstattes av av NS8405 32 Overtakelse
for det enkelte avrop.

Erstattes av av NS8405 36 Mangel ved
kontraktsarbeidet. Erstatningsansvar,
for det enkelte avrop.
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deloppdrag regnes fristen fra
hele leveransen er levert og
klar til bruk. Leverandøren skal
i
denne garantitid snarest mulig
og for egen regning bytte ut
defekte deler eller reparere
leveransen slik at
leveransen er uten feil og
mangler av noe slag.
Garantitiden skal likevel ikke
være kortere enn alminnelig
praksis for angjeldende
bransje.
Bestemmelsen her gjør ingen
begrensning i Oppdragsgivers
adgang til å fremme
mangelsanksjoner
11 RISIKO
12
Partenes forpliktelser etter
SUSPENSJONSREGLER denne Kontrakten kan
(FORCE MAJEURE)
suspenderes i tilfeller der det
inntreffer hindring utenfor den
rammede Parts kontroll, som
han ikke med rimelighet kunne
ventes å ha tatt i betraktning
på kontraktstiden eller å unngå
eller å overvinne følgene av, i
relasjon til oppfyllelsen av en
eller flere
kontraktsforpliktelser.
Suspensjon betinges av at den
rammede Part uten ugrunnet
opphold gir den annen Part
melding om
hindringen, og om at
forpliktelsene derav
suspenderes.
Suspensjonen avgrenses til
forpliktelser som står i direkte
relasjon til hindringen, så lenge
hindringen vedvarer.
Ved vedvarende hindring kan
den annen Partheve
Kontrakten dersom hindringen
rammer vesentlige
kontraktsforpliktelser, og
hindringen vedvarer eller kan
påvises å ville vedvare i mer
enn 30 – tretti –
kalenderdager. Ved
vedvarende hindring for ikke
vesentlige
kontraktsforpliktelser, kan den
V.1.0

Erstattes av bestemmelsene for
overtakelse og risiko i NS8406
Partenes forpliktelser etter denne
Kontrakten kan suspenderes i tilfeller
der det inntreffer hindring utenfor den
rammede Parts kontroll, som han ikke
med rimelighet kunne ventes å ha tatt i
betraktning på kontraktstiden eller å
unngå eller å overvinne følgene av, i
relasjon til oppfyllelsen av en eller flere
kontraktsforpliktelser.
Suspensjon betinges av at den
rammede Part uten ugrunnet opphold
gir den annen Part melding om
hindringen, og om at forpliktelsene
derav suspenderes.
Suspensjonen avgrenses til forpliktelser
som står i direkte relasjon til hindringen,
så lenge hindringen vedvarer.
Ved vedvarende hindring kan den annen
Partheve Kontrakten dersom hindringen
rammer vesentlige
kontraktsforpliktelser, og hindringen
vedvarer eller kan påvises å ville
vedvare i mer enn 30 – tretti –
kalenderdager. Ved vedvarende hindring
for ikke vesentlige
kontraktsforpliktelser, kan den annen
Part heve den del av Kontrakten som
rammes av hindringen. Den rammede
part har ved krav om heving av deler av
Kontrakten, rett til å kreve hele
Kontrakten hevet, dersom den annen
part etter et slikt krav velger å
opprettholde sitt krav om delvis heving.
Heving kan først effektueres 14
kalenderdager etter at varsel om heving
f
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annen Part heve den del av
Kontrakten som rammes av
hindringen. Den rammede part
har ved krav om heving av
deler av
Kontrakten, rett til å kreve hele
Kontrakten hevet, dersom den
annen part etter et slikt krav
velger å opprettholde sitt krav
om delvis heving.
Heving kan først effektueres
14 kalenderdager etter at
varsel om heving er gjort kjent
for motparten.
15 STANSING OG
AVBESTILLING (med
underpunkter)
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er gjort kjent for motparten.
For det enkelte avrop på rammeavtalen
gjelder reglene for FORCE MAJEURE i
NS8405.

Utgår
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