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Standard Norge framlegger følgende forslag til Norsk Standard til offentlig høring: 

prNS 8438:2023 Alminnelige kontraktsbestemmelser ved kjøp av 
medisinsk utstyr og laboratorieutstyr 

General conditions of contract concerning the purchase 
of medical equipment and laboratory equipment 

Høringsfrist: 2023-04-05 
Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt til høring av SN/K 596 Kontraktsstandard for 
anskaffelser av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Innkomne kommentarer vil bli behandlet av 
komiteen. 

Komiteens mandat: 

Komiteen skal utarbeide en kontraktsstandard for kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. 
Målet med kontraktsstandarden er blant annet å skape ensartet praksis, forutsigbarhet samt legge 
til rette for en balansert risikofordeling mellom partene i denne type kontrakt.  

Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av medisinsk utstyr, 
laboratorieutstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede basert på rolle- og ansvarsfordeling 
beskrevet i Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr 
(MDR) og Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro diagnostisk 
medisinsk utstyr (IVDR). Standarden skal ikke begrenses til kun å etterleve forordningene og kan 
også benyttes dersom tiltenkt bruk faller utenfor ovenfor refererte forordninger. 

Generelt for komiteen gjelder: 

• Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, 
informasjonsmateriell o.l. 

• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale 
som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i 
deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål. 

• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet («helse og omsorg») og 
eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan 
føre til at komiteen blir nedlagt. 

Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for standardiseringsarbeid publisert av Standard 
Norge. Reglene finnes på https://www.standard.no/standardisering/hvordan-lages-
standarder/regler-for-standardiseringsarbeid/. 

  

Opphavsrettsbeskyttet dokument
Med mindre annet er angitt, kan ingen del av dette dokumentet reproduseres eller brukes i noen 
form eller på noen måte uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd. Dette inkluderer kopiering 
og elektronisk bruk, som publisering på internett eller et intranett. Enhver gjengivelse som strider 
mot dette, kan føre til beslagleggelse, erstatningsansvar og/eller rettslig forfølgelse. Forespørsel om 
gjengivelse rettes til Standard Online AS.
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Komiteens medlemmer: 

Virksomhet Navn 
Abelia Tore Frellumstad 
Abilia AS Lars Kristian Bredahl 
Avantor AS Siri Løken Midtgaard 
B Braun Medical AS Jan Stian Haugen 
Convatec Norway AS Hella Yngsdal 
Helse Nord-Trøndelag Frode Amdal 
Med Kjemi AS Bjørn Ludvigsen 
Melanor Espen Bakken 
Melanor Jan Ivar Ingebrigtsen 
Nerliens Meszansky AS Asbjørn Jacobsen 
Norsk helsenett SF Yngve Berntsen 
Sero AS Knut Eldjarn 
Statens legemiddelverk Hasbia Mahnin 
Sykehusinnkjøp HF Silje Jakola-Fjeld (komitéleder) 
Sykehusinnkjøp HF Christian Folgero Simonsen 
Universitetet i Bergen Kitty Anette Amlie Tverrå 
Universitetet i Oslo Hilde Rønningen Haug  

Standard Norges prosjektleder: 

 Håvard Hjulstad 
 hhj@standard.no 

Det ønskes spesielt kommentarer til følgende: 

Det er viktig for komiteen å få fram at standarden er ment brukt når det inngås kontrakt for kjøp av 
medisinsk utsyr eller laboratorieutstyr, ikke når det skal inngås en rammeavtale. En eventuell 
standard for rammeavtaler vil bli vurdert senere. 

Komiteen ønsker kommentarer til alle bestemmelsene, men ønsker spesielt kommentarer til 
følgende:  

• Punkt 7 om levering  
• Punkt 8 om leveringstidspunkt og overføring av rettigheter 
• Punkt 9 om garanti 
• Punkt 10 om betaling, særlig 10.2 om prisjusteringer 

Det er også ønskelig med kommentarer til 5.8 om personopplysninger og informasjonssikkerhet, 
punkt 13 om mislighold samt punkt 15 om force majeure.  

Eventuelle kommentarer må være mottatt innen utløp av høringsfristen og kan meldes inn ved å 
 skrive inn dine kommentarer direkte i høringsportalen på http://enquiry.standard.no, 
 sende e-post til prosjektleder, eller 
 sende per post til: 

Standard Norge 
Postboks 242 
1326 Lysaker 
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Om bruk av høringsportalen: 

 Om du ikke allerede har en brukerkonto, gå til http://enquiry.standard.no, klikk «Registrer» og 
fyll inn nødvendig informasjon før du klikker «Registrer meg som ny bruker». 

 Benytt enten søk eller bla gjennom etter emne for å finne fram til ønsket høring og klikk 
dernest på «Høringsforslag – detaljer». 

 Du kan da benytte innholdsfortegnelsen til å navigere og skrive inn eventuelle kommentarer 
ved å klikke «Kommentar» nederst til høyre i lesevinduet. 

 Under «Høringsforslag – detaljer» kan du også velge å laste ned PDF-versjon av 
dokumentet. 

 Eventuelle spørsmål om pålogging til høringsportalen kan rettes til Standard Online AS  
(tel. 67838700 / support@standard.no). 
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Forord

NS 8438:YYYY ble fastsatt YYYY-MM-DD.
Dette dokumentet er utarbeidet av komite SN/K 596 Kontraktsstandard for anskaffelser av medisinsk utstyr 
og laboratorieutstyr. Komiteen har vært sammensatt av medlemmer fra følgende virksomheter:
— Abelia
— Abilia AS
— Avantor AS
— B. Braun Medical AS
— Boston Scientific Nordic AB
— ConvaTec Norway AS
— Helse Nord-Trøndelag HF
— Med Kjemi AS
— Melanor
— Nerliens Meszansky AS
— Norsk helsenett SF
— Sero AS
— Smith & Nephew AS
— Statens legemiddelverk
— Sykehusinnkjøp HF
— Universitetet i Bergen
— Universitetet i Oslo
— VWR International AS
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Orientering

Dette dokumentet legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene og angir 
alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr.
Når tiltenkt formål gjør det relevant, vil det også kunne utledes ansvar og forpliktelser for kontraktspartene 
i henhold til Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) 
[1], og Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro diagnostisk medisinsk 
utstyr (IVDR) [2].
Litteraturlisten angir standarder, normer, lover, forskrifter og annen litteratur som kan være relevant i 
forbindelse med bruken av dette dokumentet.
Normativ tekst inneholder standardens krav. Informativ tekst er kun veiledning til leseren. All tekst i 
forord, orientering og merknader er informativ tekst. Begrepsmerknader i punkt 3 kan være enten 
normative eller informative.
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Norsk Standard prNS 8438:2023

Alminnelige kontraktsbestemmelser ved kjøp av 
medisinsk utstyr og laboratorieutstyr

1 Omfang

Dette dokumentet inneholder bestemmelser for kjøp av hjelpemidler, IVD-medisinsk, øvrig medisinsk 
utstyr og laboratorieutstyr. Bruk av dette dokumentet legger til rette for en balansert risikofordeling 
mellom kontraktspartene.

2 Normative referanser

Det er ingen normative referanser i dette dokumentet.

3 Termer og definisjoner

I dette dokumentet gjelder følgende termer og definisjoner.
Standard Norge har en terminologisk database til bruk ved standardisering, som er tilgjengelig på 
www.standard.no.
3.1
kontraktspris
det samlede beløp som kunde skal betale til leverandøren for leveransen, inkludert merverdiavgift
3.2
leveransen
de varer og tjenester, eller deler av disse, som leverandør etter kontrakt skal levere til kunde
3.3
kunde
person eller virksomhet som kjøper vare eller tjeneste fra leverandøren
3.4
leverandør
person eller virksomhet som skal levere vare eller tjeneste til kunden
3.5
part
kunde og leverandør er part i avtalen
3.6
bruker
person som tar leveransen i bruk

4 Kontrakten

4.1 Kontraktsdokumenter

Om ikke annet er avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten:
a) avtaledokument med bilag dersom dette er opprettet;
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b) leverandørens tilbud;
c) kundens konkurransedokumenter;
d) dette dokumentet (NS 8438).
De dokumentene som inngår i kontrakten, utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser 
som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre. Løser ikke dette motstriden, gjelder 
spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran 
standardiserte bestemmelser.
Funksjonskrav og krav til egenskaper, kvalitet eller merke som er spesifisert i konkurransegrunnlaget 
gjelder foran løsninger i leverandørens tilbud, med mindre leverandøren har tatt uttrykkelig forbehold.
4.2 Kjøpsloven

Kjøpsloven [3] gjelder så langt kontrakten ikke fastsetter avvikende bestemmelser.
4.3 Overføring av rettigheter og plikter

Partene kan ikke overføre rettigheter eller plikter etter denne kontrakten til tredjepart uten skriftlig 
forhåndssåmtykke fra den andre parten. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

5 Generelle bestemmelser

5.1 Samarbeid

Partene skal samarbeide og vise lojalitet i gjennomføringen av kontrakten.
Partene skal besvare henvendelser uten ugrunnet opphold.
Partene skal uten ugrunnet opphold underrette hverandre om forhold som de forstår eller bør forstå vil 
få betydning for leveransen eller kontrakten.

5.2 Møter

Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 5 virkedagers varsel innkalle den annen part 
til møte for å drøfte kontraktsforholdet og måten dette blir gjennomført på.
5.3 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om opplysninger de mottar eller på annen måte blir kjent med om den annen 
parts forretningsmessige eller personlige forhold, så fremt disse ikke er offentlig kjent.
Leverandøren kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til underleverandører og tredjeparter i den 
utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av kontrakten, forutsatt at disse pålegges plikt til 
konfidensiålitet tilsvarende dette punktet.
Dersom kunden er en offentlig virksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer 
omfattende enn det som følger av forvaltningsloven [4] eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er videre ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves 
framlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av offentleglova 
[5]. Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis.
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5.4 Varslingsplikt

Hindres en part fra å oppfylle sine forpliktelser til rett tid, skal den uten ugrunnet opphold gi melding til 
den annen part om hindringen og dens virkning på muligheten til å oppfylle. Det skal kunne dokumenteres 
når og hvordan slik melding ble gitt.
5.5 Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon

Partene skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og 
annet materiale av betydning for leveransen (herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale).
Partene har risikoen og ansvaret for alt materiale, uansett form, som skades eller ødelegges mens det 
befinner seg under dens kontroll.
5.6 Reklame

Leverandøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra kunden dersom leverandøren ønsker å 
benytte informasjon om kontrakten til kommersiell markedsføring utover å oppgi kontrakten som 
generell referanse.
5.7 Statistikk og rapportering

Leverandør skal rapportere i henhold til de krav og retningslinjer som fråmgår av kontrakten. Kunden har 
rett til få relevant statistikk over kjøp som er tilknyttet kontrakten, i et omfang som er tilpasset kontraktens 
størrelse og kompleksitet. Leverandøren skal ikke motta noe særskilt vederlag for dette.
5.8 Personopplysninger og informasjonssikkerhet

Leverandøren skal iverksette forholdsmessige tiltak for å ivareta krav til informasjonssikkerhet i 
forbindelse med gjennomføring av kontrakten.
I den utstrekning leveransen omfatter at leverandøren behandler personopplysninger på vegne av 
kunden, opptrer leverandøren som databehandler. Kunden er behandlingsansvarlig/dataansvarlig. I slike 
tilfeller plikter kunden og leverandøren å inngå en databehandleravtale i samsvar med 
personopplysningsloven og eventuell sektorspesifikk personvernlovgiving som er relevant for kundens 
virksomhet. Det samme gjelder for personopplysninger som leverandøren henter inn fra andre kilder enn 
kunden.
Databehandleravtale skal være inngått før behandlingen av personopplysninger påbegynnes.
5.9 Bruk av underleverandør og tredjeparter

Dersom leverandøren ønsker å benytte underleverandør, krever dette skriftlig forhåndssåmtykke fra 
kunden. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Dersom leverandøren engasjerer underleverandør eller kunden engasjerer tredjepart til å utføre 
arbeidsoppgaver som følger av denne kontrakten, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse 
oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

6 Leveransen

Leveransen skal være egnet for kundens formål og tilsvarende vanlig bruk og utnyttelse.
Leverandøren skal ha kontrollrutiner for å sikre at leveransen er i henhold til krav i kontrakten og 
gjeldende lovgivning, samt ellers i samsvar med relevant bransjeregelverk og eventuelle andre regler som 
kan ha innvirkning på leveransen.
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Leverandøren skal holde leveransen dekket av nødvendig forsikring fram til leveringstidspunktet. Kunden 
har på forespørsel rett til å se leverandørens forsikringspoliser.
Leverandøren skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser, sertifikåter og godkjennelser for 
at kunden skal kunne nyttiggjøre seg leveransen i henhold til kravene i kontrakten, med mindre det er 
skriftlig avtalt at kunden selv skal skaffe disse til veie. Leverandøren skal på kundens anmodning framlegge 
dokumentasjon på at nødvendige tillatelser, sertifikåter og godkjennelser foreligger.
Leveransen skal være fri for rettsmangler og leverandøren skal holde kunden skadesløs for enhver form 
for rettsmangler i relasjon til leveransen.

7 Levering

7.1 Bestilling og ordrebekreftelse

Levering skal ikke gjennomføres før leverandøren har mottatt skriftlig bestilling fra kunden.
Leverandøren skal oversende en ordrebekreftelse til kunden når bestillingen er mottatt. 
Ordrebekreftelsen skal inneholde informasjon om hvilket utstyr som er bestilt, antall enheter, pris, 
leveringsdato og informasjon om eventuelle avvik fra bestillingen.
7.2 Nærmere om leveringen

Begge parter skal gjøre nødvendige forberedelser slik at leveringen kan skje i henhold til det som er avtalt 
mellom partene.
Levering skal utføres profesjonelt og effektivt og være i samsvar med kravene i kontrakten for øvrig.
7.3 Tilhørende dokumentasjon

Produktblad, bruksanvisning, håndbøker, servicedokumenter, FDV-dokumentasjon, tegninger, skjema 
eller annen dokumentasjon som ångår leveransen, skal senest leveres samtidig med leveransen, med 
mindre annet tidspunkt avtales.
7.4 Leveringssted og mottak

Levering skal skje til den i kontrakten angitte mottakeradresse, eventuelt til bestemt lokasjon på 
mottakeradresse dersom dette er spesifisert i kontrakten.
7.5 Installasjon og sluttkontroll

Dersom leveransen omfatter installasjon, er leverandøren ansvarlig for dette. Partene skal på forhånd 
avklare med hverandre hvilke forberedelser som er nødvendige knyttet til installasjon.
Når det er avtalt, skal leverandøren gjennomføre sluttkontroll i form av produsentens Site Acceptance 
Test (SAT). SAT skal utføres av personell som er godkjent av produsenten.
7.6 Opplæring

Nødvendig opplæring i bruk og brukerstøtte skal leveres av leverandøren til kunden slik det fråmgår av 
kontrakten. Det skal i størst mulig grad legges til rette for digitale løsninger.
Kunden skal medvirke til at opplæringen gjennomføres som avtalt mellom partene.
Det er kundens ansvar å sikre at utstyr kun benyttes av brukere som har fått nødvendig opplæring.
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7.7 Prøveperiode

Dersom det er avtalt prøveperiode, skal denne starte når utstyret er installert, kontrollert, igangkjørt, og 
opplæring er gjennomført.
Dersom ikke annet er avtalt, skal prøveperioden være 2 måneder.
Dersom det oppstår mangler i prøveperioden, skal kunde uten ugrunnet opphold skriftlig varsle 
leverandør om dette. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold utbedre mangler. Ved mangler forlenges 
prøveperioden slik at en oppnår en mangelfri periode tilsvarende avtalt prøveperiode.
7.8 Overtakelsesprotoll

Etter gjennomført prøveperiode med stabil og tilfredsstillende drift skal partene signere 
overtakelsesprotokoll.

8 Leveringstidspunkt og overføring av rettigheter

8.1 Tidspunkt for levering

Levering anses skjedd når levering er gjennomført i samsvar med kravene i kontrakten og kunden har 
godkjent leveringen. Risikoen går over på kunden på tidspunktet når levering har skjedd som illustrert 
på figur 1.
Omfatter leveransen tilhørende dokumentasjon (se 7.3), er levering først skjedd når dette er overlevert 
og godkjent av kunden.

Figur 1 — Tidspunkt for levering

8.2 Kundens undersøkelsesplikt

Kunden plikter å undersøke leveransen innen rimelig tid etter at levering har skjedd, forutsatt at slik 
undersøkelse er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra leveransens art.

prNS 8438:2023

©  2023 — Standard Norge 5

K
un

 in
te

rn
 b

ru
k 

- 
20

23
-0

1-
21

 -
 b

yS
ar

ep
ta

Im
po

rt



9 Garanti

9.1 Garanti

Med mindre annet er angitt, er garantiperioden 1 år regnet fra tidspunktet leveringen har skjedd i henhold 
til 8.1.
Leverandøren påtår seg i garantitiden ansvar for mangler ved leveransen. Leverandøren skal i garantitiden 
snarest mulig og for egen regning bytte ut defekte deler eller reparere leveransen slik at leveransen er 
uten mangler.
Garantien bortfaller dersom leveransen benyttes utenfor sitt tiltenkte formål, vedlikehold gjennomføres 
i strid med vedlikeholdsdokumentasjonen fra leverandøren eller reparasjoner gjennomføres av andre enn 
de som er autorisert, eller har fått opplæring i serviceutførelsen av leverandøren eller produsenten.
Dersom leveransen består av flere separate deler, gjelder tredje avsnitt tilsvarende for hver del, dersom 
dette er aktuelt bare for en eller flere av delene. Garantien skal da fortsette å løpe for øvrige deler av 
leveransen.
Bestemmelsen her gjør ingen begrensning i kundens adgang til å fremme krav etter kjøpslovens [3] regler.
9.2 Garantiavslutning

Dersom det er avtalt mellom partene, skal det avholdes garantiavslutning før garantitidens utløp. 
Leverandør er ansvarlig for gjennomføring av garantiavslutning. Dersom dette ikke blir gjennomført innen 
utløpet av kontraktsfestet garantitid løper garantien inntil garantiavslutning er gjennomført.
Garantiavslutningen omfatter at leverandør gjennomfører en kontroll av utstyret senest ved garantitidens 
utløp. Kontroll av utstyret kan være i form av produsentens periodiske vedlikehold.
Dersom det ikke foreligger merknader fra kundens side, undertegnes protokoll av begge parter og 
leverandørens garantiforpliktelser anses som opphørt.

10 Betaling

10.1 Priser

Prisen er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.
Prisen inkluderer alle gebyrer, skatter og avgifter. Prisen inkluderer levering.
Ved endring av offentlige gebyrer og avgifter som har konsekvenser for den faktiske kostnad for 
leveransen, kan begge parter kreve justering av prisen uten tillagt merverdiavgift eller påslåg for indirekte 
kostnader, risiko og fortjeneste. Dette gjelder ikke dersom endringen ble offentliggjort før frist for endelig 
tilbud. Krav om justering av pris skal framsettes skriftlig og være dokumentert.
10.2 Prisjusteringer

10.2.1 Vilkår for prisjustering

Prisene er faste i kontraktsperioden. Prisene kan likevel endres dersom ett eller flere av følgende vilkår 
er oppfylt:
a) dersom avtalt tidspunkt for levering er mer enn 12 måneder etter endelig tilbudsfrist;
b) dersom kunden utløser opsjoner til den opprinnelige kontrakten senere enn 12 måneder etter endelig 

tilbudsfrist;
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c) det oppstår ekstraordinære omstendigheter.
Dersom vilkår for prisjustering i punkt 1 eller 2 er oppfylt, kan prisen justeres ut fra kriterier spesifisert 
i 10.2.2 og 10.2.3. Ved ekstraordinære omstendigheter, gjelder bestemmelsen i 10.2.4.
10.2.2 Indeksregulering

Prisendringen skal tilsvare endringen i Statistisk Sentrålbyrås konsumprisindeks (KPI/ totalindeksen) 
med utgangspunkt i siste tilgjengelige indeks før endelig tilbudsfrist fram til siste tilgjengelige indeks før 
levering.
Dersom prisen har en valutaavhengig andel (jf. 10.2.3), skal KPI-justering gjøres ved at prisen justeres 
med restandelen fra tidspunktet for endelig tilbudsfrist fram til siste tilgjengelige indeks før levering.
Begge parter har rett til å be om KPI-justering i henhold til overnevnte.
10.2.3 Endringer i valuta

Prisene kan endres i den utstrekning det inntreffer endringer i valutakurser utover ±3 % sammenlignet 
med Norges Banks valutakurs på tidspunktet for endelig tilbudsfrist.
Valuta og valutaavhengig andel skal oppgis i tilbudet. Dersom valuta er oppgitt, men ikke valutaavhengig 
andel av pris, settes andelen til 70 %.
Norges Banks gjennomsnittlige valutakurs for de tre siste avsluttede månedene før levering, legges til 
grunn. Prisendring vil baseres på den prosentvise endring i valuta med fratrekk av tre prosentpoeng.
Begge parter har rett til å be om prisjustering på grunn av endringer i valuta.
10.2.4 Ekstraordinær prisjustering

Dersom det skjer vesentlige endringer i de forutsetningene som ligger til grunn for tilbudet, kan 
leverandøren skriftlig kreve prisjusteringer. Endring kan bare kreves dersom leverandøren kan 
dokumentere at det foreligger ekstraordinære forhold som medfører økning i kostnader, som ikke vil 
fanges opp av alminnelige indeksreguleringer, og som ligger utenfor leverandørens kontroll og som han 
ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av.
Prisen reguleres i slike tilfeller i tråd med den konsekvens endringen i prisgrunnlaget medfører, på den 
måte at leverandøren og kunden deler merkostnaden med halvparten hver. Det er kun en reell økning i 
leverandørens kostnader til ytelser som inngår i leveransen som kan gi grunnlag for en endring i pris 
(nettovirkning), og slik at eventuell kompensasjon som dekkes gjennom indeksregulering og 
valutaregulering trekkes fra. Prisøkningen kan ikke medføre en prisøkning som overstiger 50 % av den 
opprinnelige kontraktsverdien.
Leverandøren må kreve prisjustering snarest mulig etter at leverandøren ble kjent med grunnlaget for 
prisjusteringen, og senest før endelig fakturering. Leverandøren må redegjøre for at det foreligger økte 
kostnader, årsåken til dette og hvor store disse er. Ved manglende dokumentasjon eller for sent framsatt 
krav bortfaller retten til prisjustering.
10.3 Utlegg og reiser

Utlegg dekkes kun dersom det er avtalt.
I de tilfeller det er avtalt, dekkes reise- og diettkostnader etter statens gjeldende satser. Reisetid dekkes 
ikke med mindre annet er avtalt.
10.4 Fakturering

Betalingsfrist er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.
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En korrekt faktura skal:
— spesifiseres og dokumenteres slik at kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til avtalt pris;
— være en elektronisk faktura i godkjent standardformat i henhold til forskrift om elektronisk faktura 

i offentlige anskaffelser [6];
— merkes med kundens innkjøpsordrenummer eller bestillingsreferanse, eventuelt andre avtalte 

referanser.
Fakturering skal skje etter at leveransen er levert som avtalt i henhold til avtalens punkt om levering, 
dersom ikke andre faktureringstidspunkt(er) fråmgår. Dersom kunden på noe tidspunkt utfører 
forskuddsbetaling, kan kunden kreve at leverandøren stiller tilstrekkelig garanti for det forskuddsbetalte 
beløpet. Leverandøren kan ikke overdra krav på betaling til tredjemann for innkreving uten forutgående
skriftlig samtykke fra kunden.
Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke 
til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt.
10.5 Forsinket betaling

Dersom kunden ikke betaler til avtalt tid, har leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til 
betaling, i henhold til forsinkelsesrenteloven [7].
10.6 Uriktig betaling

Kontraktspartene plikter å gjøre opp for ethvert beløp som er uriktig betalt i henhold til kontrakten. Denne 
plikten gjelder i inntil tre år etter at den aktuelle betalingen har funnet sted. Kontraktspartene skal betale 
forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven [7] på beløpet som er uriktig betalt, beregnet fra 
betalingstidspunktet til datoen for tilbakebetalingen.

11 Endring, stansing og avbestilling

11.1 Endring

Kunden har rett til å kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitative endringer i leveransen eller endret 
tidspunkt for levering, samt anskaffe tilleggsleveranser, forutsatt at endringen ligger innenfor hva partene 
med rimelig grunn kunne forvente da kontrakten ble inngått.
Leverandøren skal gjennom tilbud spesifisere hvilke konsekvenser den ønskede endringen har for prisen 
og fristene i kontrakten. Tilbudet skal basere seg på følgende prinsipper:
— Hvis kontrakten inneholder enhetspriser og/eller oppgitte timepriser som passer for endringen, skal 

disse brukes til å kompensere leverandøren. Enhetsprisene og/eller timeprisene skal også brukes 
dersom endringen gjelder ytelser som er relativt lik de ytelser som det er fastsatt enhetspriser eller 
timepriser for i kontrakten.

— Hvis det ikke finnes enhetspriser eller timepriser i kontrakten som passer, skal endringen 
kompenseres på grunnlag av det generelle prisnivået i kontrakten. Dersom det ikke er mulig, skal 
endringen kompenseres etter markedspris.

— Dersom endringen medfører besparelser for leverandøren, skal disse trekkes fra prisen på 
tilsvarende måte.

Dersom kunden aksepterer tilbudet, skal endringer av eller tillegg til leveransen avtales skriftlig.
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Er partene uenige om beløpet som skal legges til eller trekkes fra kontraktsprisen eller andre konsekvenser 
som følge av endringen, skal leverandøren likevel iverksette endringen uten å avvente endelig løsning 
mellom partene om konsekvensene.
11.2 Midlertidig stansing og avbestilling

Kunden kan kreve at gjennomføringen av kontrakten stanses midlertidig eller avbestille leveransen. Dette 
må gjøres skriftlig.
Ved leveranser som spesialbestilles (ikke hyllevare) eller leveranser som skal tilvirkes særskilt, kan 
leverandøren likevel fastholde leveransen, gjøre andre forberedelser til leveringen eller kreve betaling, 
dersom avbestillingen vil føre med seg betydelig ulempe for leverandøren eller høy risiko for at han ikke 
får erstattet tapet som avbestillingen medfører.
Ved midlertidig stans eller avbestilling kan leverandøren kreve at kunden dekker alle direkte og 
dokumenterte kostnader som leverandøren påføres som følge av avbestillingen, med fratrekk for 
eventuelle fordeler vunnet ved avbestillingen.
Leverandøren har ikke krav på å få erstattet det gjenstående beløpet av kontraktsprisen på tidspunktet 
for avbestillingen.

12 Kundens medvirkningsplikt

Kunden skal medvirke til at leverandøren får gjennomført kontrakten. Medvirkningen skal skje i 
overensstemmelse med det som er avtalt og slik god skikk tilsier.
Kunden skal opplyse leverandøren om forhold som kunden bør forstå er av betydning for kontrakten, og 
fatte de beslutninger som er nødvendige for kontraktens gjennomføring.
Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende kontraktsoppfyllelse dersom årsåken er manglende 
medvirkning og eller opplysninger hos fra kunden.
Det samme gjelder dersom årsåken til manglende kontraktsoppfyllelse er andre forhold som kunden (eller 
brukeren) er ansvarlig for.

13 Mislighold

13.1 Leverandørens mislighold

13.1.1 Hva som anses som mislighold?

Det foreligger mangel dersom leverandørens ytelse ikke er i samsvar art, mengde, kvalitet, andre 
egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Det foreligger også mislighold dersom leverandøren ikke 
oppfyller øvrige plikter etter kontrakten.
Det foreligger forsinkelse dersom ytelsen ikke leveres på avtalt sted til avtalt tid.
Samlet omtales mangel og forsinkelse som mislighold.
Avvik som skyldes forhold hos kunde eller force majeure, kan ikke påberopes som mislighold.
Forventet mislighold foreligger der det etter kontråktsinngåelsen er klart på bakgrunn av leverandørens 
håndlemåte eller en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle, at leverandøren ikke 
kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine kontraktsforpliktelser.
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13.1.2 Reklamasjon

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at mangelen burde vært oppdaget.
13.1.3 Tilleggsfrist

Kunden kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelsen av leverandørens forpliktelser.
Kunden kan ikke gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser så lenge tilleggsfristen løper, med mindre 
leverandøren har gitt varsel om at han ikke vil oppfylle sine forpliktelser innen tilleggsfristen.
Tilleggsfristen skal ikke ha innvirkning på kundens rett til dagbot eller erstatning som ble opparbeidet før 
tilleggsfristen ble gitt.
13.1.4 Retting og omlevering (avhjelp)

Kunden kan kreve at leverandøren retter mangelen ved leveransen eller leverer en tilsvarende vare for 
egen regning og risiko dersom dette kan skje uten å påføre leverandøren en urimelig kostnad eller ulempe.
Selv om kunden ikke krever det, kan leverandøren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, 
når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kunden og uten risiko for at kunden ikke får dekket sine utlegg 
av leverandøren. Leverandøren skal varsle kunden før slik retting iverksettes.
Avhjelp i form av retting eller omlevering skal foretas innen en rimelig frist satt av kunden eller i henhold 
til avtalt frist. Dersom avhjelp ikke er foretatt innen fristen, kan kunden kreve at leverandøren betaler de 
nødvendige kostnader til avhjelp. Retting kan kun utføres av leverandøren selv eller en som ikke er en 
konkurrent til leverandøren.
13.1.5 Prisavslag

Dersom det innen rimelig tid ikke har lykkes leverandøren å avhjelpe en mangel, eller dersom retting eller 
omlevering ikke er aktuelt, har kunden krav på forholdsmessig prisavslag.
13.1.6 Tilbakeholdelse

Ved mislighold kan kunden holde en forholdsmessig andel av betalingen tilbake, men ikke mer enn det 
som er nødvendig for å sikre kundens krav som følge av misligholdet.
Der det foreligger forventet mislighold, har kunden rett til å holde sine ytelser tilbake fram til leverandøren 
stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse.
13.1.7 Erstatning

Kunden kan kreve erstattet direkte tap, herunder merkostnader kunden får ved dekningskjøp, tap som 
skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet 
mislighold, med mindre leverandøren godtgjør at misligholdet eller årsåken til misligholdet ikke skyldes 
leverandøren.
Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse.
13.1.8 Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt 
fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.
Samlet erstatning i kontraktsperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer det avtalte vederlaget 
eksklusiv merverdiavgift.
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Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, 
har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
13.1.9 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan kunden, etter å ha gitt leverandøren skriftlig varsel og 
rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av kontrakten med øyeblikkelig virkning.
Det samme gjelder ved forventet vesentlig mislighold, med mindre leverandøren stiller betryggende 
sikkerhet.
Kunden har også rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom det i forbindelse med 
leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for 
kreditorstyring gjør seg gjeldende, eller leverandøren er under avvikling, har innstilt sin virksomhet eller 
befinner seg i tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter.
Kunden har videre rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom leverandøren er rettskraftig 
dømt for eller har vedtatt et forelegg for, deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, 
bedrageri eller hvitvasking av penger, eller er kjent skyldig i stråffbåre forhold som ångår den 
yrkesmessige vandel.
13.1.10 Dagbot ved forsinkelse

Dersom leverandøren ikke leverer ytelsen på avtalt sted til avtalt tid foreligger forsinkelse som gir 
grunnlag for dagbot. Kunden kan kreve dagbot fra det tidspunkt leverandøren er forsinket.
Dagboten utgjør 0,1 %, eksklusiv merverdiavgift, av prisen for den delen av leveransen som er forsinket.
Dersom kontrakten omfatter flere leveranser som skal virke sammen, og en forsinket enkeltleveranse 
fører til at kunden ikke kan nyttiggjøre seg den samlede leveransen, er dagboten 0,1 %, eksklusiv 
merverdiavgift, av avtalt vederlag for hele leveransen.
Dagboten utgjør uansett minimum 500 kr per virkedag. Dagbøtene skal til sammen ikke utgjøre mer enn 
10 %, eksklusiv merverdiavgift, av prisen for den delen av leveransen som er forsinket.
13.2 Kundens mislighold

13.2.1 Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold fra kundens side hvis kunden ikke oppfyller sine plikter etter kontrakten.
Avvik som skyldes forhold hos leverandør eller force majeure, kan ikke påberopes som mislighold.
Forventet mislighold foreligger der det etter kontråktsinngåelsen er klart på bakgrunn av kundens 
håndlemåte eller en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle, at han ikke kommer til 
å oppfylle en vesentlig del av sine kontraktsforpliktelser.
13.2.2 Leverandørens tilbakeholdsrett

Leverandøren kan holde tilbake leveranser som følge av kundens mislighold, men bare etter skriftlig 
forhåndsvårsel.
13.2.3 Tilleggsfrist

Leverandøren kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelsen av kundens forpliktelser.
Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser så lenge tilleggsfristen løper, med 
mindre kunden har gitt varsel om at han ikke vil oppfylle sine forpliktelser innen tilleggsfristen.
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Tilleggsfristen skal ikke ha innvirkning på leverandørens rett til erstatning ev. forsinkelsesrenter løper 
ikke så lenge tilleggsfristen løper.
13.2.4 Rett til å kreve oppfyllelse

Leverandøren kan fastholde kjøpet og kreve at kunden betaler avtalt pris. Dette gjelder likevel ikke så 
lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold som gir 
grunnlag for force majeure (jf. punkt 15).
Dersom ytelsen ennå ikke er levert, taper leverandøren sin rett til å kreve oppfyllelse dersom han ikke 
fremmer kravet innen rimelig tid.
13.2.5 Heving

13.2.5.1 Heving ved forsinket betaling

Leverandøren kan heve hele eller deler av kontrakten ved forsinket betaling, dersom kundens 
kontraktsbrudd er vesentlig.
Dersom kunden er innvilget tilleggsfrist for oppfyllelse etter 13.2.3, kan ikke leverandøren heve 
kontrakten før etter utløpet av denne fristen. Dette gjelder likevel ikke der kunden har varslet at han ikke 
kommer til å oppfylle innen utløpet av slik frist.
13.2.5.2 Heving ved manglende medvirkning

Leverandøren kan heve kontrakten når kunden ikke medvirker til kjøpet etter 5.1, dersom misligholdet 
er vesentlig.
Dersom leverandøren ønsker å heve kontrakten grunnet manglende medvirkning, må han gi kunden 
melding om dette innen rimelig tid etter at leverandøren fikk eller burde fått kjennskap til misligholdet. 
Meldingen må inneholde rimelig frist for kunden til å oppfylle sin medvirkningsplikt. Dette gjelder likevel 
ikke dersom kunden har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.
Dersom kunden er innvilget tilleggsfrist for oppfyllelse etter 13.2.3, kan ikke leverandøren heve 
kontrakten før etter utløpet av denne fristen. Dette gjelder likevel ikke der kunden har varslet at han ikke 
kommer til å oppfylle innen utløpet av slik frist.
13.2.6 Hevingsoppgjør

Ved heving opphører kundens rettigheter til leveransen.
Leverandøren kan kreve at ytelser som er levert av ham leveres tilbake eller slettes eller makuleres på 
forsvarlig måte etter hevingen. Leverandøren skal dekke kostnaden ved dette.
Leverandøren har krav på vederlag fra kunden i den utstrekning og så lenge kunden utnytter leveransen. 
I tillegg kommer forsinkelsesrente, og erstatning for tap som ikke er ment å dekkes av vederlaget.
Dersom kunden har rett til å utnytte det leverte en tid etter heving, kan leverandøren stille krav om 
sikkerhet for sitt krav på vederlag for bruken.

14 Samfunnsansvar

14.1 Generelt

Partene skal oppfylle de krav til samfunnsansvar som stilles i kontrakten og dens vedlegg.
Samhandling mellom partene og i leverandørkjeden skal skje innenfor rammen av relevant lovgiving og 
etablerte normer for god forretningsskikk og etisk handel.
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14.2 Etiske krav

Produksjon, leveranse og bruk av de aktuelle varer skal være forenlige med krav i internasjonalt anerkjente 
FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal lovgivning om menneskerettigheter og 
arbeidstakerrettigheter. Leverandøren skal arbeide med å sikre at egne underleverandører innfrir 
ovennevnte krav. Jf. åpenhetsloven [8].
Partene forplikter seg til på forespørsel å gi nødvendig informasjon for å kunne dokumentere dette.
14.3 Miljø

Partene ønsker å bidra til minst mulig miljøbelastning. Der det er mulig og hensiktsmessig, plikter partene 
å oppfylle kontrakten på en miljøvennlig måte og fremme klimavennlige løsninger, for eksempel ved valg 
av materiell, leveranseplaner, transportløsninger, avfallsminimering og gjenbruks- og 
gjenvinningsløsninger.
14.4 Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Partene har ansvar for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (inkludert innleide) har lønns- 
og årbeidsvilkår i henhold til norsk lovverk.
Det vises spesielt til allmenngjøringsloven [9] og forskrift om lønns- og årbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
[10] der denne kommer til anvendelse. I disse tilfeller og der det er relevant for den aktuelle anskaffelsen, 
plikter leverandøren på forespørsel å dokumentere lønns- og årbeidsvilkårene for egne ansatte og ansatte 
hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet 
kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift.

15 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig 
å oppfylle plikter etter denne kontrakten, og som ikke rimeligvis kunne vært tatt i betraktning ved 
inngåelse av kontrakten, skal motparten varsles om det så snart som mulig («force majeure»). Den 
rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts 
motytelser suspenderes i samme tidsrom.
Ved force-majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt ovenfor hverandre om alle forhold 
som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så snart som mulig.
Motparten kan i force-majeure-situasjoner bare avslutte kontrakten med den rammede parts samtykke, 
eller hvis situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 90 kalenderdager regnet fra tidspunktet 
situasjonen inntreffer.
Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av kontraktsforholdet. Kunden betaler 
avtalt pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert før kontrakten ble avsluttet, og får 
refundert eventuelt forskudd betalt for ikke-leverte deler av leveransen.
Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av kontrakten etter denne 
bestemmelsen.

16 Tvister

16.1 Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne kontrakten reguleres i sin helhet av norsk rett.
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16.2 Forhandlinger og mekling

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av kontrakten, skal tvisten 
først søkes løst ved forhandlinger og/eller mekling.
16.3 Domstols- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort 
med endelig virkning av norske domstoler. Søksmål kan reises ved saksøktes alminnelige verneting.
Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.
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utgis etter ferdigstilling uten formell fastsetting.

• Standard Norge kan gi opplysninger om innholdet og 
svare på faglige spørsmål.

• Spørsmål om gjengivelse rettes til Standard Online AS.

• Inntektene fra salg av standarder utgjør en stor og 
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