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AVTALEVILKÅR OM KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLD 

2022/2023 og 2023/2024 
 

mellom 
 
 
 
 

 [Rauma kommune]  og  [Entreprenør/Leverandør]  
(heretter kalt Kunden)  (heretter kalt Leverandøren) 

 
 
 

Dato:    
 
 

Avtalen gjelder rode(r):    
 
 
 
 
 

For Kunden:  For Leverandøren: 

[Navn]  [Navn] 
 
 

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. 
 
 

Henvendelser vedrørende avtalen skal være skriftlige og adresseres slik: 
 

Til Kunden: Til Leverandøren: 
[Navn og adresse] [Navn og adresse] 
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1 Avtalens omfang 
Leverandøren forplikter seg ved denne avtalen å utføre vintervedlikehold (heretter kalt 
tjenesten) på bestemte roder, nevnt på avtalens første side. Tjenesten skal utføres i samsvar 
med avtalevilkårene med bilagsdokumenter. 

 
Avtalen består av avtalevilkårene (dette dokument) og følgende bilag: 

 
Bilag 1 Konkurransegrunnlag med Kravspesifikasjon 
Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse 

 
Ved motstrid mellom bilagene og den generelle avtaleteksten, går den generelle avtaleteksten 
foran. Ved motstrid mellom Bilag 1 og Bilag 2, går Bilag 1 foran. 

 
2 Varighet 
Avtalen gjelder for sesongene 2022/2023 og 2023/2024. 

 
3 Leverandørens ansvar og bruk av underleverandører 
Leverandøren skal gjennomføre tjenesten slik den er spesifisert i Avtalen med bilag innenfor 
avtalte tids- og ressursrammer, og slik at forutsatt tjeneste faktisk blir levert. 

 
Det er anledning til å benytte underleverandører. 

 
Tilbyder kan ikke overføre kontrakten til andre leverandører unntatt i spesielle tilfeller som i 
så fall må godkjennes av oppdragsgiver. 

 
4 Kundens ansvar 
Kunden skal opplyse Leverandøren om viktige forhold som vil ha innvirkning på 
gjennomføringen av Avtalen. Kunden skal oppfylle sin del av Avtalen og sørge for rettidig 
betaling. 

 
5 Skader og forsikring 
Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet, og skal ha generell 
ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke alle skader på privat og offentlig eiendom og 
installasjoner under utførelse av oppdragene. Kopi av forsikringspolise med tilhørende vilkår 
skal legges fram før signering av kontrakt. Leverandøren er selv ansvarlig for å skaffe seg 
kjennskap til de lokale forhold og fysiske begrensninger som rekkverk, kantstein osv. 
Unnlatelse av dette fritar ikke leverandøren for skader han har forårsaket. Leverandør er også 
pålagt å befare alle beskrevne veger/områder i forkant av hver vintersesong. Dette for å gi 
oppdragsgiver tilbakemelding om forhold som vil kunne medføre skader på maskiner/utstyr 
eller skader på andres eiendom. Eksempler kan være kumringer som stikker opp og som 
dermed må senkes/omfylles, steiner som stikker opp, eller lignende. 
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6 Endring av driftsopplegg 
Omklassifisering av veier som medfører endring i antall km vei gir rett til gjensidig justering 
av det faste beredskapstillegget. Når ekstraordinære værforhold gjør dette nødvendig, kan 
Rauma kommune foreta omplasseringer av både egne og innleide maskiner uten at dette får 
konsekvenser for kontraktsforholdet mellom partene. 

 
7 Oppdrag for andre i kontraktsperioden 
Tilbyder kan utføre oppdrag for andre i beredskapsperioden såfremt dette ikke går ut over 
vedlikeholdsstandarden. Slike oppdrag skal gjøres kjent for kunde. 

 
8 Samarbeid 
Partene skal samarbeide på en konstruktiv måte, for å realisere Avtalens formål og 
gjennomføring i størst mulig grad. 

 
I en eventuell problemsituasjon skal begge parter være løsningsfokusert. Dette innebærer at 
første prioritet vil være å finne løsningen på det foreliggende problemet, uavhengig av om 
juridiske og merkantile forhold er avklart. 

 
9 Etiske og sosiale krav 
Kunden forvalter fellesskapets ressurser og har et ansvar for å anskaffe varer og tjenester som 
er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte. 

 
Leverandør er forpliktet til å etterleve kundens etiske og sosiale krav i egen virksomhet, samt 
bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av 
denne kontrakt. 

 
Kunden, eller den han bemyndiger, har rett til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte 
kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter leverandør å oppgi 
navn og kontaktopplysninger på underleverandører. 

 
Ved avtaleoppfølging, eller ved eventuell mistanke om mislighold, tilfaller all 
dokumentasjonsplikt Leverandør. 

 
Brudd på denne avtalens kapittel 9 er å regne som vesentlig mislighold. 

 
9.1 Menneskerettigheter 
Leverandøren skal respektere FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. 

 
9.2 Forbud mot barnearbeid 
(FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182) 

 
Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som 
kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. 

 
Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). 
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Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert 
nattarbeid. 

 
Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig 
legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger 
er i skolepliktig alder. 

 
9.3 Nasjonal lovgivning Tvangsarbeid/slavearbeid 
(ILO-konvensjon nr 29 og 105) 
Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. 

 
Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri 
til og avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. 

 
9.4 Diskriminering 
(ILO-konvensjoner nr 100 og 111) 
Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, 
alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller 
politisk tilhørighet. 

 
9.5 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger 
(ILO-konvensjon nr. 87 og 98) 
Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget 
valg, og å forhandle kollektivt. 

 
Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal leverandøren medvirke til at 
de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative 
konsekvenser for arbeiderne. 

 
9.6 Lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 
underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av 
landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. 
Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørens 
forpliktelser under avtalen. 

 
Alle avtaler leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen 
skal inneholde tilsvarende forpliktelser. 

 
9.7 Spesielle bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underleverandør ikke 
har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det 
som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte 
medvirker til å oppfylle Avtalen. Jf. ILO-konvensjon nr. 29, 87, 98, 100, 105 og 111, se over. 
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Alle avtaler som leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne Avtalen 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 
Leverandøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår 
som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. 

 
10 Gjennomføring og levering 

10.1 Krav til gjennomføring 
All kommunikasjon med oppdragsgiver i forbindelse med gjennomføring av denne avtalen 
skal være på norsk. 

 
Leverandøren skal kunne levere i henhold til Avtalens vilkår. 

 
Leverandøren skal snarest varsle Kunden om forhold som har eller kan få betydning for 
gjennomføringen av Anskaffelsen. 

 
10.2 Levering 
Leverandøren har ansvar for at tjenesten leveres i henhold til denne avtalen. 

 
 

11 Pris og betalingsbestemmelser 

11.1 Pris 
Pris for tjenesten er oppgitt i tilbudsskjema i bilag 2. 

 
Pristilbudet omfatter beskrevne tjenester, og skal slik dekke alle de krav og leveranser som 
går fram av ytelseskravene i konkurransegrunnlaget med vedlegg. Prisene er faste første 
sesong (2022/2023) og skal inkludere alle direkte eller indirekte utgifter og avgifter som kan 
tenkes påløpt i forbindelse med utførelse av tjenesten. 

 
11.2 Prisregulering 
Dersom det etter avtaleinngåelse blir vedtatt endringer i offentlige skatter eller avgifter, skal 
Avtalens priser endres i samsvar med dette. Endringene gjelder både økning og reduksjon. 

 
Leverandør kan be om årlig prisregulering av timeprisene etter første sesong 2022/2023. 
Timeprisen indeksreguleres etter Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for veganlegg, 
vinterdrift av veg, i alt siste år, basert på endringene pr 3. kvartal hvert år. Startindeks settes 
til 3. kvartal 2022. 

 
Første mulige regulering er 3. kvartal 2023. 

 
11.3 Betaling 
Leverandøren skal fakturere kunden for utførte tjenester en gang pr. mnd. Faktura med 
tilhørende brøyterapport/attesterte timelister sendes i utfylt stand til kunden, for attestasjon og 
anvisning innen den 3. hver måned om ikke annet er avtalt. Faktura skal spesifisere hvilken 
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rode det er utført arbeid på, hvilket utstyr og antall timer pr rode som er brukt. 

Kunden skal foreta betaling senest 30 dager etter mottak av faktura. 

 
12 Mislighold og sanksjoner 

12.1 Hva som anses som mislighold 
Det foreligger mislighold dersom partene ikke oppfyller sitt ansvar og forpliktelser etter 
Avtalen. 

 
Partene er ikke ansvarlig i den grad det kan dokumenteres at avvik fra ovennevnte skyldes 
force majeure, jf. punkt 11, eller forhold den annen part er ansvarlig for. 

 
12.2 Reklamasjon 
Partene skal reklamere skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at misligholdet ble oppdaget. 

 
12.3 Sanksjoner ved mislighold fra Leverandøren 
12.3.1 Avhjelp 
Arbeidet med å avhjelpe mislighold skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold 
etter at Leverandøren har fått melding om misligholdet. 

 
12.3.2 Tilbakehold av egen ytelse og prisavslag 
Dersom det ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe misligholdet innen fristen, kan Kunden 
holde tilbake egen ytelse eller kreve forholdsmessig prisavslag. 

 
12.3.3 Heving 
Kunden kan heve Avtalen dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser etter 
avtalen. 

 
12.3.4 Erstatning 
Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte, påregnelig og adekvat tap som med rimelighet kan 
tilbakeføres til misligholdet. Dette gjelder ikke dersom Leverandøren kan godtgjøre at 
misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives skyld hos Leverandøren eller 
noen han er ansvarlig for. 

 
Erstatning for indirekte tap kan bare kreves dersom det er utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

 
12.4 Sanksjoner ved mislighold fra Kunden 
12.4.1 Betalingsmislighold 
Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om 
renter ved forsinket betaling (Morarenteloven) av 19. des. 1976 nr. 100 av det beløpet som er 
forfalt til betaling. 
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12.4.2 Heving 
Leverandøren kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter 
Avtalen. 

 
12.4.3 Erstatning 
Leverandøren kan kreve erstattet ethvert direkte og påregnelig tap som med rimelighet kan 
tilbakeføres til misligholdet. Dette gjelder ikke dersom Kunden kan godtgjøre at misligholdet 
eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives skyld hos Leverandøren eller noen han er 
ansvarlig for. 

 
Erstatning for indirekte tap kan bare kreves dersom det er utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

 
13 Suspensjon av partenes rettigheter og plikter 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som 
umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne Avtalen, og som etter vanlige kontraktsrettslige 
regler må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. 
Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. 
Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 

 
14 Endringer 
Endringer i Avtalen skal gjøres skriftlig og undertegnes av bemyndigede personer. Alle 
endringer skal vedlegges Avtalen. 

 
15 Overdragelse av rettigheter og plikter 
Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke 
fra Kunden, dog slik at samtykke ikke skal nektes uten saklig grunn. Unntak er de tilfeller 
hvor leverandørselskapet slås sammen med et annet selskap eller overdragelsen skjer til et 
datterselskap. I sistnevnte tilfelle er en eventuell overdragelse betinget av at Leverandøren 
garanterer for at datterselskapet oppfyller kontrakten. 

 
Rett til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke 
vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar. 

 
16 Reklame og media 
Leverandør må innhente forhåndsgodkjenning fra Kunden dersom leverandøren for 
reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om kontrakten 
utover å oppgi leveransen som generell referanse. 
All kontakt med media skal godkjennes av Kunden på forhånd. 

 
17 Rettsvalg og tvister 
Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, 
skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to 
måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norsk 
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domstol. Partene vedtar Romsdal tingsrett som verneting for slik tvist. 
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