FABEKOs

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR LEVERING AV BETONGPUMPETJENESTER
1. ANVENDELSESOMRÅDE
Disse salgs- og leveringsbetingelsene (Betingelsene) gjelder i kontraktsforholdet mellom
betongkjøperen (Kunden) og leverandøren av
pumpetjenesten (Leverandøren) med mindre
annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. PRISEN – BEREGNINGEN AV PRISEN
Prisen på pumpetjenester beregnes i det enkelte tilfelle pr. time, pr. m3 pumpet betong eller som en kombinasjon av dette. Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste gjelder
med mindre annet er skriftlig avtalt. Prisen
omfatter bestilt pumpe med standard utstyr og
operatør. Det skal betales pristillegg i henhold
til Leverandørens prisliste eller avtale for bestilt ekstrautstyr, herunder transport av dette,
eskorte, kost og losji, overtidsbetaling, skifttillegg, ekstra mannskap, nødvendige tillatelser
og eventuelle befaringer. Tillegg skal spesifiseres i fakturaen.
Når prisen beregnes pr. time, skal tiden regnes fra det tidspunktet pumpen forlater Leverandørens område eller annen avtalt plass og til
pumpen er tilbake på samme sted eller en annen avtalt plass, ferdig vasket. Påbegynt halvtime regnes som en halv time. Det skal minst
betales for 2 timer.

3. KUNDENS OPPLYSNINGSPLIKT M.V.
Kunden er ansvarlig for å gi Leverandøren fullstendige og korrekte opplysninger om oppdraget. Kunden er kjent med at Leverandøren baserer seg på disse opplysningene ved inngåelsen og gjennomføringen av kontrakten. Kunden
må alltid angi:
– om det foreligger spesielle hindringer, risiki
eller forhold som hindrer eller vanskeliggjør
oppdraget,
– om oppdraget forutsetter bruk av spesialutstyr, ekstraarbeid, omkjøring, hjelpemann
m.m,
– om det er luftledninger, kabler, bommer,
bruer, trange passasjer eller øvrige hindringer eller omstendigheter som vanskeliggjør transport, adkomst eller oppstilling av
pumpen eller arbeidets utførelse.
Videre må Kunden gi informasjon om samordningsansvarlig, HMS og ordensregler på arbeidsplassen, samt anvise hvor på arbeidsplassen maskiner skal oppstilles. Kunden innestår
for at veier og oppstillingsplasser som han anviser, er fremkommelige, har tilstrekkelig bæreevne, samt at de for øvrig er tjenlig til utførelsen av arbeidet. Kunden innestår videre for at
nødvendige tillatelser og beregninger foreligger
for å belaste bygningsdeler eller foreta inngrep i
bygninger eller anlegg. Leverandøren plikter på
forespørsel å gi Kunden de nødvendige opplysninger om pumpens akseltrykk, støttebeinstrykk, totalvekt, samt arbeidsradius.
Kunden skal oppfylle sin opplysningsplikt
etter pkt. 3 senest kl. 1000 på den siste arbeidsdagen før arbeidets oppstart, dog må opplysninger om høyspentledninger gis senest 24 timer
før opprigging av pumpeutstyr eller ankomst av
pumpebil.
Alt utstyr som skal benyttes, og som stilles
til disposisjon av Kunden, skal være i samsvar
med offentlige krav. Dersom oppdraget tilsier
bruk av hjelpemann, assistanse til utlegging av
rør eller signalmann, plikter Kunden å sørge for
at slikt personale er tilgjengelig og at disse
innehar de nødvendige kvalifikasjoner for det
arbeid de skal utføre. Finner Leverandøren etter en fagmessig vurdering at oppdraget må

gjennomføres med en større pumpe eller annen
pumpetype enn det som er bestilt, eller som
Kundens opplysninger har gitt grunnlag for,
plikter Kunden å akseptere dette og godtgjøre
Leverandøren for alle ekstrakostnader, herunder også for ventetid på den bestilte pumpen.
Leverandøren plikter å fullføre oppdraget dersom anvendelig pumpe kan skaffes innen rimelig tid.
Kunden er ansvarlig for å påvise plass for
eventuell overskuddsbetong og vaskeplass.

4. LEVERANDØRENS ANSVARSOMRÅDE
Leverandøren har ansvaret for:
a) at arbeidet utføres på fagmessig måte.
b) at pumpe med dertil hørende utrustning er i
god stand og tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.
c) at pumpen håndteres av kompetent personale.
d) at gyldige sertifikater og andre nødvendige
tillatelser foreligger.
Pumping av betong skjer i henhold til Kundens
instruks og på Kundens ansvar, mens Leverandøren har det pumpetekniske ansvaret. Kommunikasjoner mellom Kunden og Leverandøren
om pumpingen skal ikke anses som rådgivning
fra Leverandørens side.

5. UTSETTELSE, AVBESTILLING
Pumpeoppdrag kan utsettes eller avbestilles
vederlagsfritt når leverandøren får melding om
utsettelsen senest kl. 1200 siste arbeidsdag før
avtalt dag for pumping. Er oppdraget ikke utført innen tre uker etter avtalt dag for pumping,
regnes oppdraget som avbestilt. Dersom Kunden utsetter eller avbestiller oppdraget etter utløpet av denne fristen, har Leverandøren rett til
en godtgjørelse på 10 % av oppdragets antatte
brutto kontraktssum, dog vederlag for minst 2
timer. I tillegg skal alle forberedelsesarbeider
godtgjøres fullt ut etter gjeldende timepris.
Dersom oppdraget utsettes eller avbestilles,
men deretter likevel gjennomføres innen tre
måneder fra avtalt dag for pumping av en
annen pumpeutleier eller av Kunden selv, har
Leverandøren rett til full erstatning herunder
også erstatning for tapt fortjeneste, med mindre
avbestillingen skyldes forhold som Leverandøren hefter for og som kunne danne grunnlag for
krav om heving av kontrakten.

6. FORSINKELSE – FORCE MAJEURE
En forsinkelse som ikke er vesentlig, kan ikke
gjøres gjeldende av den parten som rammes av
forsinkelsen. Er forsinkelsen vesentlig, kan den
parten som rammes kreve erstatning og/eller
heve avtalen. Oversitter Kunden fristen i pkt. 3
regnes det alltid som vesentlig forsinkelse. Ved
gjentatt vesentlig forsinket betaling kan Leverandøren i tillegg til å gjøre gjeldende pkt. 11,
heve avtalen hvis oppdraget ikke er avsluttet.
Skyldes forsinkelsen grovt uaktsomt eller forsettlig forhold hos den forsinkede parten, kan
den andre parten kreve erstatning uhindret av
bestemmelsen foran.
Forsinkelse gir likevel ikke grunnlag for erstatning eller heving når den forsinkede part
godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av, så som arbeidsstans, trafikkhindring,
svikt i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans, uforutsett svikt i utstyr, maskineri m.v.

7. ERSTATNING OG HEVING AV AVTALEN
Ethvert tap, skade eller meromkostning som
måtte oppstå for Leverandøren pga. manglende, uriktige, ufullstendige eller unøyaktige
opplysninger fra Kundens side, kan Leverandøren kreve erstattet av Kunden. Ved vesentlig
mislighold av opplysningsplikten kan Leverandøren også heve kontrakten. Kunden skal erstatte enhver skade på pumpe eller utrustning
som voldes av Kunden, hans ansatte, andre som
handler på hans vegne eller noen han har gitt
tilgang til arbeidsstedet, eller er en følge av
manglende sikkerhet, avlåsing, vakthold eller
lignende på arbeidsstedet.
Dersom Kunden før oppdraget er avsluttet
misligholder sine betalingsforpliktelser, innstiller sine betalinger eller begjærer gjeldsforhandling eller oppbud, blir begjært konkurs eller på
annen måte vesentlig tilsidesetter sine forpliktelser etter denne avtale, kan Leverandøren
heve avtalen om ikke Kunden på oppfordring
straks stiller betryggende sikkerhet.
Dersom Kunden vesentlig misligholder sine
plikter etter avtalen, bryter sikkerhetsregler
eller på annen måte foretar eller unnlater å
foreta handlinger som medfører risiko på personell eller utstyr, kan Leverandøren heve kontrakten.
Ved heving grunnet Kundens forhold kan
Leverandøren kreve full erstatning herunder
også erstatning for tapt fortjeneste.
Ved heving grunnet forhold utenfor Kundens
kontroll, og som ikke skyldes Leverandøren,
kan Leverandøren kreve full erstatning for alle
påløpte kostnader i anledningen oppdraget. Utført oppdragstid skal godtgjøres til avtalt pris.

9. ØVRIGE ANSVARSBESTEMMELSER.
En part er ansvarlig for den andre partens tap
som følge av uaktsomme handlinger foretatt
av den andre parten eller noen han svarer for,
når tapet er en påregnelig følge av handlingen.
Erstatningsansvaret for Leverandøren er i alle
tilfeller begrenset til Kundens direkte tap. Som
indirekte tap regnes bl.a. tap som følge av
driftsavbrudd, avsavn, dagmulkter, erstatning
til annen medkontrahent m.m. Erstatningsansvaret er begrenset oppad til kontraktssummen
for oppdraget med mindre Leverandøren er forsikret for et høyere beløp og skadetilfellet faller
inn under forsikringen.
Leverandøren svarer ikke overfor Kunden
for forsinket betongleveranse eller mangler ved
levert betong.

10. FORSIKRINGER
Leverandøren er pliktig til på egen kostnad å
sørge for slik forsikring som er pålagt i lov eller
offentlig forskrift. Dersom Kunden ønsker spesiell forsikring tegnet av Leverandøren, må
dette avtales særskilt. Utgifter forbundet med
slike forsikringer, betales av Kunden.

11. BETALINGSVILKÅR
Er oppdraget gitt av flere Kunder i fellesskap er
disse solidarisk ansvarlig for betalingen overfor
Leverandøren.
Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i henhold til morarenteloven.

12.TVISTER
Eventuelle tvister som gjelder Betingelsene
skal løses av de alminnelige domstoler med
mindre noe annet avtales særskilt. Leverandørens verneting vedtas i alle tvister etter denne
avtalen. Norsk rett gjelder.
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