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 ALMINNELIGE INNKJØPSVILKÅR FOR TENSIO  

1 ANVENDELSE 

1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder hvor ikke annet er avtalt skriftlig. 

2 TILBUD 

2.1 Tilbud tilstilles TENSIO kostnadsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må 
uttrykkelig spesifiseres. TENSIO står fritt til å anta et hvilket som helst tilbud, eventuelt forkaste samtlige. 

3 BESTILLING – ORDREBEKREFTELSE 

3.1 Alle bestillinger avgis eller bekreftes av TENSIO skriftlig. 

3.2 Selger returnerer ordrebekreftelse til TENSIO senest 10 dager etter mottak av bestillingen. I motsatt fall 
forbeholder TENSIO seg retten til å kansellere bestillingen. Selger kan ved slik kansellering ikke rette noe krav 
mot TENSIO. 

3.3 Selger skal straks varsle TENSIO om feil eller uoverensstemmelser som Selger oppdager i bestillingen. 

4  P R I S  

4.1 Prisen er fast og eksklusive merverdiavgift, dersom ikke annet er avtalt, men inkluderer emballasje, toll, skatter 
og andre avgifter. 

4.2 TENSIO betaler ikke for ytelser og kvanta utover det bestillingen omfatter uten at disse og prisen for dem er 
skriftlig godkjent av TENSIO. 

5 LEVE RI NG  

5.1 Levering skal anses å ha skjedd når materiellet er mottatt på avtalt sted. 

5.2 Materiellet skal ved levering være ledsaget av sertifikater, tegninger, nødvendige instruksjoner for drift og 
vedlikehold, samt materialangivelser og reservedelslister med fabrikantenes identifikasjon og annen 
dokumentasjon som måtte være avtalt og spesifisert i bestillingen. Fundament- og oppstillingstegninger skal 
leveres i god tid før den øvrige leveransen, slik at TENSIOs forberedende arbeid på montasjeplassen ikke forsinkes. 
Dokumentasjonen skal være skrevet på norsk hvis ikke annet er avtalt. 

5.3 Dersom det er avtalt at Selger skal utføre montasje, eller at det i forbindelse med leveransen skal foretas 
funksjonstester eller lignende, anses levering først foretatt når montasjen eller testene er ferdig, og TENSIO har 
bekreftet at leveransen er akseptert. 

5.4 TENSIO er forpliktet til innen rimelig tid etter mottaket å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. 

5.5 Dersom leveransen eller deler av den finnes å lide av en vesentlig mangel, har TENSIO rett til å avvise den eller de 
mangelfulle deler ved å gi Selger umiddelbar skriftlig beskjed om dette. For den avviste del av leveransen anses 
levering ikke skjedd, jfr. pkt. 8. Dersom leveransen ikke avvises, får reglene i pkt. 12 anvendelse overfor den 
mangelfulle del av leveransen. 

5.6 Leveransen skal ikke skje tidligere enn avtalt, med mindre TENSIO skriftlig gir tillatelse til det. 

5.7 Hvis ikke annet avtales, skal leveransen skje fritt levert Delivered Duty Paid (DDP) – losset Incoterms 2010, på det sted 
som er angitt i bestillingen. Dersom transportinstruksjoner ikke er angitt i bestillingen, skal instrukser innhentes før 
forsendelse. Leveringsklausuler skal være i samsvar med gjeldende '1Incoterms'1, utgitt av International Chamber of 
Commerce. 

6 KVALITETSSIKRING, KONTROLL, INSPEKSJON OG TESTER 

6.1 Selger plikter å ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset leveransen, og TENSIO har for egen 
regning og etter rimelig varsel anledning til å kontrollere at så er tilfelle. 

6.2 TENSIOs kvalitetssikring og godkjenning fritar ikke Selger for de forpliktelser Selger har påtatt seg i henhold til 
bestillingen. Manglende kvalitetssikring fra TENSIOs side medfører ingen reduksjon av TENSIO sine rettigheter. 
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7 HMS, YTRE MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 

7.1 Selger skal kunne dokumentere at virksomheten driver et systematisk HMS- og Ytre Miljøarbeid, og at 
det tillates revisjon av dette etter varsel. 

7.2 Tilbydere skal overholde at Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjøres gjeldende for denne 
leveransen. Bestemmelsen gjelder alle arbeidstakere, uavhengig av om 
de er ansatt hos hovedleverandør eller eventuelle underleverandører til denne. 

8 MONTASJE, PRØVEDRIFT OG IDRIFTSETTELSE 

8.1 Montasje, prøvedrift og idriftsettelse inngår kun i leveransen hvis dette er særlig angitt i bestillingen. 
Bestemmelsene i pkt 8.2 og 8.3 skal i så fall gjelde for slike arbeider. 

8.2 Utføres slike arbeider til en avtalt pris, omfatter prisen alle ytelser og utgifter som er nødvendige for å 
gjennomføre en komplett montasje, prøvedrift og idriftsettelse, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

8.3 Selger skal innrette seg etter den arbeidsordning, det arbeidsreglement, de kontroll- og 
sikkerhetsbestemmelser samt de lover og forskrifter som gjelder på arbeidsstedet. 

9      FORSINKELSER 

9.1 Selger har plikt til å gjøre det som kan gjøres for å levere rettidig. Dersom Selger forstår eller har grunn til å anta 
at levering vil bli forsinket, skal det omgående gis skriftlig 
underretning til TENSIO om antatt varighet og med begrunnelse for forsinkelsen. 

9.2 Ved forsinket levering som ikke skyldes TENSIO eller som ikke kan henføres under force majeure, pålegges Selger 
dagmulkt (konvensjonalbot), uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Hvor hele leveransen er forsinket skal 
dagmulkten, med mindre annet er avtalt, utgjøre 3 – tre – promille pr hverdag av kontraktssummen inklusive 
merverdiavgift. Dersom forsinkelsen bare refererer seg til en del av hele leveransen, skal dagmulkten tilsvare 3- tre – 
promille pr. hverdag av den del av kontraktssummen som knytter seg til den del av leveransen som på grunn av 
forsinkelsen ikke leveres til avtalt tid. Dagmulkten skal, med mindre annet er avtalt, begrenses til 15 % av 
kontraktssummen inklusive merverdiavgift. 

9.3 Dersom Leverandøren ikke har varslet om forsinket levering i henhold til punkt 9.1 kan TENSIO kreve erstatning 
for lidt økonomisk tap utover den ilagte dagmulkt selv om TENSIO ikke er berettiget til maksimal dagmulkt. Denne 
erstatningen kan dog ikke overstige 100 % av den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt. 

Dersom TENSIO har vært berettiget til maksimal dagmulkt for noen del av leveransen etter punkt 9.2, og denne del 
fortsatt ikke er levert, kan TENSIO gi Leverandøren en siste rimelig frist for levering. Hvis Leverandøren fortsatt ikke 
har levert innen denne frist, kan TENSIO heve avtalen for den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som 
forutsatt, og kreve erstatning for det lidte tap ut over maksimal dagmulkt. 

9.4 Dagmulkt/erstatning som påføres TENSIO av TENSIOs oppdragsgiver vil uavkortet tiltransporteres Selger dersom 
dagmulkten/erstatningen er direkte forårsaket av forsinket levering fra Selger. 

9.5 Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure (fritaksgrunner) dersom de inntrer etter avtalens 
inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, 
naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull 
arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av lignende karakter og inngripende betydning. En 
forsinkelse vil kun bli godtatt som force majeure dersom Leverandøren har gjort hva som kan gjøres for å 
begrense eller avhjelpe virkningen av forsinkelsen. 

10 EIENDOMSRETT 

10.1 Dersom forskuddsbetaling blir gitt, skal eiendomsretten til leveransen og/eller til de deler som kal inngå i leveransen, 
gå over til TENSIO fra nevnte betalingstidspunkt, selv om leveransen og/eller deler av denne ennå befinner seg hos 
Leverandør eller dennes underleverandører. Selger bærer likevel risikoen for leveransen inntil den er levert til den 
vareadressen som er angitt i bestillingen. 

10.2 Data som genereres som følge av denne leveransen, er TENSIO sin eiendom uavhengig av lagringsmedium. Selger 
plikter å gjøre data tilgjengelig for TENSIO ved behov på det format TENSIO definerer. 
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11 DOKUMENTASJON AV FORSIKRING 

11.1 På TENSIOs oppfordring skal Selger utlevere originale forsikringssertifikater med betingelser han er pliktig til å tegne 
etter avtalen. 

12 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER - GARANTI 

12.1 Selger garanterer at leveransen oppfyller bestillingens spesifikasjoner og krav, og at den ikke har mangler av noen 
art. Selger garanterer også at alle materialer som er benyttet i leveransen er nye. 

12.2 Garantien gjelder i 60 måneder fra levering. 

12.3 Garantiperioden forlenges med den tid leveransen er ute av drift pga utbedring og mangler. På de deler av 
leveransen som er utbedret, herunder eventuelt omlevert, gjelder en ny garantiperiode som angitt i pkt. 12.2. 

12.4 Etter levering skal TENSIO innen rimelig tid undersøke leveransen. TENSIOs plikt til undersøkelse gjelder tilsvarende 
når Selger har foretatt utbedringer. 

12.5 TENSIO skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at det er oppdaget en mangel. Fristen for å reklamere utløper 
ved garantiperiodens utløp + 30 dager, jfr. pkt. 12.2 og pkt. 12.3. 

12.6 Selger skal, uten kostnad for TENSIO, omgående avhjelpe mangelen, herunder eventuelt omlevere, slik at leveransen 
settes i slik stand som fastsatt i bestillingen. Unnlater Selger å avhjelpe mangelen slik som nevnt ovenfor, har 
TENSIO rett til, selv eller ved andre, å utføre det nødvendige for Selgers regning og risiko. Tilsvarende skal gjelde 
dersom det vil medføre vesentlig ulempe for TENSIO å avvente Selgers avhjelp. Selger skal umiddelbart varsles hvis 
TENSIO lar andre enn Selger avhjelpe mangelen. 

12.7 Dersom leveransen har mangler som ikke fullt ut utbedres etter bestemmelsene overfor, kan TENSIO kreve prisavslag. 

12.8 Har leveransen vesentlige mangler har TENSIO rett til å heve kjøpet. 

 12.9 Selger plikter å betale erstatning for direkte tap som TENSIO påføres som en følge av mangler ved leveransen. 

13 PRODUKTANSVAR 

13.1 Selger skal holde TENSIO skadesløs for enhver skade som måtte oppstå som følge av en “sikkerhetsmangel” ved 
leveransen slik dette begrep er definert i lov om produktansvar av 23.12.1988 §2-1, eventuelt med senere 
endinger, slik bestemmelsen lyder ved avtaleinngåelsen. 

14 ENDRINGER 

14.1 TENSIO har rett til å kreve endringer i leveransen såfremt endringene ligger innenfor det partene på tidspunktet for 
avtaleinngåelsen med rimelighet kunne forvente. Endringer skal kun utføres etter TENSIOs skriftlige bestilling. 

14.2 Selger skal godskrives for det merarbeid han har ved slike endringer i samsvar med det kostnads- og 
fortjenestenivå som den opprinnelige kjøpesum er basert på. Dersom endringene medfører besparelser for 
Selger, skal disse trekkes fra kjøpesummen på tilsvarende måte. 

14.3 Er partene uenige om hvilket beløp som skal legges til eller trekkes fra kjøpesummen som følge av slike endringer, skal 
Selger likevel iverksette endringen uten å avvente den endelige løsning av tvisten. 

15 AVBESTILLING 

15.1 TENSIO kan til enhver tid avbestille leveransen ved skriftlig meddelelse til Selger. TENSIO skal da kompensere Selger 
for alt utført arbeid forut for avbestillingen. For leveranser som Selger skal tilvirke særskilt for TENSIO etter TENSIOs 
oppgaver eller ønsker, kan Selger i tillegg til kompensasjon som nevnt ovenfor kreve et avbestillingsgebyr som er 
lik 5 % av avtalt pris for leveransen. Selger aksepterer dette som fullt oppgjør i forbindelse med avbestillingen. 

15.2 TENSIO kan skriftlig heve hele eller deler av avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Leverandøren. 
Insolvens, konkurs, mislighold av større finansielle avtaler eller andre lignende problemer hos Leverandøren eller 
hans morselskaper vil alltid representere et vesentlig mislighold. 
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16 HEMMELIGHOLD - PATENTRETTIGHETER 

16.1 Alle TENSIOs bedriftshemmeligheter og forøvrig alle beskrivelser, tegninger, oppskrifter, modeller o.l. som Selger 
har mottatt fra TENSIO i forbindelse med leveransens utførelse, skal holdes hemmelig og må ikke 
mangfoldiggjøres eller benyttes til andre formål enn utførelse av leveransen. Selger er erstatningsansvarlig for 
eventuelle økonomiske tap som TENSIO påføres som følge av brudd på disse plikter. Mottatte dokumenter skal 
Selger uoppfordret returnere til TENSIO. 

16.2 Selger er ansvarlig for at ingen del av leveransen, herunder anvendelsen av levert utstyr, kommer i konflikt med 
patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter tilhørende tredjemann. 

16.3 Selger skal ikke ta fotografier på eller av TENSIOs eiendom. 

16.4 Selger skal ikke uten spesiell skriftlig tillatelse fra TENSIO sende ut pressemeldinger, annonsere eller foreta annen 
form for reklame vedrørende oppdrag som er gitt ham. Leverandøren forplikter seg til å innta tilsvarende 
bestemmelser i sine underkontrakter. 

17 DOKUMENTRANG 

Dersom bestillingsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde 
i denne rekkefølge: 

17.1 Spesielle innkjøpsvilkår (eget avtaledokument, bestillingsblankett, rekvisisjon e l) 

17.2 Alminnelige innkjøpsvilkår 

17.3 Eventuelle tekniske spesifikasjoner 

17.4 Eventuelle tegninger 

Den videre dokumentrang i forbindelse med eventuell fortolkning av bestillingen er: 

17.5 Forespørselen/Anbudsinnbydelsen med tilhørende konkurransegrunnlag. 

17.6 Tilbudet/Anbudet 

18 BETALINGS- OG FAKTURERINGSBETINGELSER 

18.1 Faktura kan utstedes etter at komplett leveranse har funnet sted. Terminbetaling, delfakturering eller 
framdriftsfakturering aksepteres kun dersom dette er skriftlig avtalt mellom partene 

18.2 Betaling: Netto pr 45 dager etter at korrekt faktura er mottatt.  

18.3 Fakturaen skal tydelig merkes med: 
• TENSIO Selskap 
• TENSIOs bestillingsnummer, alternativt bestillers ressursnummer (Selger må spørre om dette dersom det ikke 

oppgis av bestiller) 
• Hva beløpet gjelder 
• Eventuelt andre referanser som TENSIO krever og som angitt ved bestillingen Avvik fra dette 

medfører at faktura avvises og returneres Selger 

18.4 TENSIO skal ha rett til å holde tilbake omtvistet beløp inntil endelig avtale eller avgjørelse foreligger. 

18.5 Selgers sluttfaktura skal være kommet frem til TENSIO innen 90 dager etter kontraktsmessig levering. 
Krav fra Selger vedrørende bestillingen som ikke er kommet frem til TENSIO innen nevnte frist prekluderes og kan 
ikke gjøres gjeldende. 

18.6 Faktura til TENSIO skal oversendes elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk Handels Format (EHF). 

19 OVERDRAGELSE AV AVTALEN 
19.1 TENSIO kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter avtalen forutsatt at TENSIO kan godtgjøre at erververen har 

den økonomiske styrke som trengs for å kunne oppfylle TENSIOs plikter etter avtalen. 
19.2 Selger har ikke rett til å overdra avtalen eller sitt vederlag etter avtalen til andre med mindre TENSIO gir skriftlig 

samtykke til dette. 

20 RETTSVALG OG VERNETING 
Norsk rett skal legges til grunn for alle tvister som oppstår i forbindelse med avtalen. Hvis ikke et 
verneting etter Tvisteloven av 17.6.2005 er ufravikelig, godtar partene søksmål ved TENSIOs 
hjemting. 


