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Beskrive innkjøpsbetingelser mellom Agile R&M og leverandør.
Leder fellestjenester
Leder Fellestjenester 2.10.2019
Leder Fellestjenester
Ved innkjøp av varer og tjenester fra leverandører
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1. Generelt
Følgende innkjøpsbetinger skal gjelde mellom Agile Rig & Modules AS og leverandør ved enhver bestilling,
med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene. Disse betingelsene kommer i tillegg til Kjøpsloven av 13.
mai 1988.

2. Definisjoner
ARM benyttes i det følgende for Agile Rig & Modules AS, Moseidveien 17, Forus Nord Vest 4033 Stavanger.
Leverandør betyr den person, eller det firma bestillingen er utstedt til.
Bestilling betyr alle dokumenter og data sammen med eventuelle revisjoner som berøres av bestillingen.

3. Aksept av bestilling
Generelle betingelser
Disse generelle betingelser og bestemmelser inngår som en del av bestillingen. Eventuelle unntak eller
endringer til bestemmelsene i dette dokument, som leverandør måtte påberope seg, vil bli ansett som et
avslag og ARM forbeholder seg retten til å betrakte bestillingen som kansellert.
Ordrebekreftelse
ARM forbeholder seg retten til å annulere en bestilling om leverandør ikke har returnert ordrebekreftelsen
innen 10 dager fra mottatt bestilling.
ARM har til enhver tid rett til å endre bestillingen ved skriftlig meddelese til leverandøren. Leverandøren
plikter, innen 5 virkedager å meddele ARM om endringene vil påvirke pris og leveringstid.

4. Levering
Leveringsbetingelser
Leveransen skal skje i henhold til Delivered Duty Paid (DDP) – Moseidveien 17, Forus Nord Vest, i henhold
til Incoterms 2010 med mindre annet er angitt i bestillingen.
Leveringssted er normalt angitt i bestillingen. I tilfeller hvor leveringssted ikke er angitt skal leverandør be om
skriftlig bekreftelse på leveringssted før transport avgår.
Utsettelse av leveringstidspunkt
Leveringstidspunkt kan kun endres etter avtale med ARM eller ved force majeure. Påberoper leverandøren
seg force majeure, skal eventuell dokumentasjon foreligge i henhold til punkt 10, andre avsnitt.
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5. Kvalitetssikring og HMS
Krav til HMS-/KS-system
Leverandøren skal ha iverksatt et dokumentert system for kvalitetsstyring i henhold til NS-EN ISO 9001 eller
tilsvarende. Leverandøren skal ha iverksatt, og dokumentert, et system for helse, miljø og sikkerhet, i
henhold til myndighets krav. Leverandøren bør impelementere et miljøstyringssystem i henhold til NS-EN
ISO 14001 eller tilsvarende.
Produkter og artikler, hvor dette er påkrevd, skal være merket med CE. Leveranser til ARM skal være i.h.h.t.
RoHS direktivet 2011/65/EU.
Verifikasjon og inspeksjon
ARM forbeholder seg retten til å foreta revisjon og verifikasjon av leverandørens kvalitets- og/eller
miljøstyringssystem.
ARM forbeholder seg retten til adgang til produksjons- og teststeder. ARM kan under produksjon og testing
kassere produkter og materialer som ikke er i samsvar med krav og spesifikasjoner. Slik kassering skal ikke
danne grunnlag for økning i sluttproduktets pris.

6. Dokumentasjon
Følgende dokumenter skal som et minimum legges ved alle leveranser.
 Alle relevante tegninger.
 PLS programm hvis leveransen inneholder dette
 Sertifikater
 Myndighetsgodkjenninger
 Original sertifikat dersom varen opprinnelig er fra et land utenfor EØS-området.
 Dokumenter og sertifikater i henhold til bestillingen.
All dokumentasjon som kreves i henhold til bestilling anses som ARM sin eiendom.

7. Ansvar
Forsinkelser
Selger plikter å underrette ARM umiddelbart om den avtalte leveringstiden ikke kan overholdes. Det anses
som leverandørens ansvar å hente inn forsinkelsen. Skyldes forsinkelsen grov uaktsomhet, kan ARMkreve
erstatning både direkte og indirekte tap.
ARM kan ved forsinkelse kreve hele eller deler av leveransen utlevert for ferdigstillelse hos annen
leverandør.
Kontraktsbrudd
ARM har rett til å heve bestillingen med umiddelbar virkning dersom leveransen blir forsinket med mer enn
15 % av tidsperioden fra bestillingsdato til leveringsdato, eller 120 dager – avhengig av hva som er den
korteste tidsperioden.
Ved vesentlige kontraktsbrudd fra leverandørens side, kan bestillingen bli hevet med umiddelbar virkning.
Mangler
Hvis leveransen ikke er i samsvar med bestilling, skal leverandøren straks og for egen kostnad foreta
nødvendige utbedringer, inkludert dekke eventuelle retur og leveringskostnader.
Er leverandøren ute av stand til å utbedre en mangel selv, har ARM rett til å utbedre mangelen selv eller via
tredje part. Leverandøren skal i så tilfelle dekke nødvendige kostnader. Dersom leveransen har vesentlige
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mangler, av en art som ikke lar seg utbedres innen rimelig tid, kan ARM annullere bestillingen og kreve
erstatning.
Er leverandøren ute av stand til å levere nødvendig dokumentasjon og sertifikater i henhold til myndighets
krav eller bestilling, kan ARM annullere bestillingen.

8. Garanti
Leverandøren garanterer for produksjonen av kjøpsgjenstanden og at denne svarer til tegninger, data ark og
spesifikasjoner. Leverandøren garanterer også for kvaliteten på de materialer som inngår i
kjøpsgjenstanden, og at disse er egnet for det tiltenkte formålet.
Garantiperioden utløper et år etter at kjøpsgjenstanden er tatt i bruk for det tilsiktede formål, men er
begrenset til to etter levering
Leverandøren forplikter seg til å gi samme garanti med hensyn til produkt, som ARM må gi til sin sluttkunde.

9. Betalingsbetingelser
Betaling vil skje 60 dager fra mottatt korrekt faktura og komplett leveranse. Det vil kun bli akseptert en
faktura per bestilling, om ikke annet er avtalt. Fakturaadresse: fakturamottak@agilerig.no
Leveransen anses som ARM sin eiendom når leveranse og betaling har skjedd i henhold til avtale.
Konkurs, akkord eller liknende
Erklæres leverandøren konkurs, innleder akkordforhandlinger eller stanser sine betalinger, kan ARM uten
varsel oppheve bestillingen ved skriftlig meddelelse til boet eller liknende. ARM vil mot betaling kunne overta
den del av leverandørens produksjon som vedrører ARM sin ordre.

10. Force majeure
Som force majeure regnes i denne sammenheng blant annet naturkatastrofer, streiker, opprør,
krigshandlinger som hindrer utførelse av ordren på normale betingelser.
Påberoper en av partene seg force majeure, skal den andre parten umiddelbart underrestes skriftlig om at
pålagte forpliktelser under ordren ikke lar seg oppfylle. Den part som påberoper seg force majeure, skal om
den andre part krever det, dokumentere forholdet.

11. Tvister
Enhver tvist i forbindelse med denne avtale og som ikke løses i minnelighet etter forhandlinger skal avgjøres
ved voldgift i Stavanger og i samsvar med norsk lov.
-Dokument slutt-

