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OPPDRAGSBETINGELSER FOR PROSJEKT UTFØRT AV AQUASTRUCTURES AS
 
 
 

1.        Generelle be�ngelser
Om ikke annet er avtalt, gjelder – i nevnte rekkefølge – følgende avtaledokumenter for oppdrag som u�øres av Aquastructures AS (here�er omtalt som
‘Selskapet’).

a.        Tilbud/ Oppdragsbekre�else og/eller �lbudsbrev
b.        Bestemmelsene i disse “Oppdragsbe�ngelser for prosjekt u�ørt av Aquastructures AS”.
c.         NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert e�er medgå� �d.

2.        Be�ngelser �lbud
Tilbud fra Selskapet har en gyldighet på to – 2 – måneders fra utsendelsesdato. Dersom �lbudet blir utsendt e�er oktober måned, vil prisene gjelde ut samme
kalenderår.

 
3.        Regula�v for oppdragsomfanget
a.        Forskri� om krav �l teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK)
b.        Forskri� om krav �l teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, i innsjø og vassdrag (NYTEK23). Gjelder fra 1/1-23.
c.         NS 9415:2009 Flytende oppdre�sanlegg: Krav �l lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, u�orming, dimensjonering, u�ørelse, montering og dri� eller
d.        NS 9415:2021 Flytende akvakulturanlegg: Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, u�ørelse og bruk
e.        Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i Dok.id.:D00067 akkrediteringsmerker og for henvisning �l akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)
f.         Forskri� om krav �l teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941)
g.        NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk:

Krav �l risikoanalyse, prosjektering, u�ørelse, dri�, brukerhåndbok og produktdatablad
 

4.        Bruk av Norsk Akkrediterings logo
Ved ser�fiserte foretaks bruk av akkrediteringsmerket skal de�e være u�ormet som beskrevet i «Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i Dok.id.:D00067
akkrediteringsmerker og for henvisning �l akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)» og være gjengi� sammen med logo �l aktuell akkreditert
ser�fiseringsorganisasjon.
Akkrediteringsmerket skal trykkes umiddelbart �l høyre for logoen �l den aktuelle akkrediterte organisasjonen, og ikke være større enn denne.
Akkrediteringsmerket �llates ikke brukt på kalibreringsbevis, prøvingsrapporter, ser�fikater eller �lsvarende dokumenter utarbeidet av ser�fiserte foretak og
heller ikke på ser�fiserte produkter.
 

5.        Honorar
Honorar for prosjektet fastse�es iht. kundens oppdragsbeskrivelse.
Honoraret fastse�es iht. gjeldende prislister og avtaler.
 

6.        Fakturering
Ved fastsa� prosjektpris kan Selskapet fakturere oppdraget 50% ved oppstart.
Ved �mehonorering skjer fakturering normalt ved månedsslu�.

 
7.        Priss�gning, endring av �merater og satser

Ved fastsa� prosjektpris og/eller akseptert �lbud endres normalt ikke honoraret, med mindre prosjektets omfang endres, eller prosjektet går over i ny�
kalenderår og årsaken ligger utenfor Selskapets’ kontroll. U�ørte �mer i aktuelt kalenderår, vil følge aktuell �mesats for samme kalenderår.
 
Utvidelse eller endring av oppdragsomfang faktureres e�er fastsa� �mesats.
 
Prisjustering foretas normal én gang per kalenderår. Prisjusteringen foretas normalt 1. januar.
Avtalt vederlag �llegges merverdiavgi� e�er de �l enhver �d gjeldende satser.

 
8.        Utlegg og utgi�er

Reisekostnader forbundet med prosjektet �lkommer - om ikke annet er avtalt – iht. Statens reiseregula�v.

 
9.        Betaling

Betalingsfrist er senest 20 dager e�er fakturadato, om ikke annet er avtalt.
Ved forsinket betaling regnes renter og gebyrer e�er “Lov om rente ved forsinket betaling”.
Selskapet har re� �l å holde �lbake materiale og ser�fikater ved utebli� betaling.

 
10.     Eiendoms- og bruksre�

Ser�fikater;
Ser�fikater �lhører oppdragsgiver. Ved mislighold kan ser�fikater inndras med varsel �l gjeldende direktorat.
For ser�fikater utstedt iht. NYTEK forskri�en og NS 9415 gjelder følgende:  

a.        Før utstedelse av ser�fikat skal alle avvik være lukket.
b.        Varighet på produktser�fikat for hovedkomponent er 5 år.
c.         Ser�fikat på hovedkomponenter krever årlig oppfølging angi� i følgerapport �l ser�fikatet.
d.        Vesentlige endringer på ser�fiserte hovedkomponenter eller ser�fiserte anlegg skal innrapporteres �l Selskapet for vurdering. Dersom vesentlige

endringer er foreta� uten påfølgende innrapportering og Selskapets vurdering, vil ser�fikatet være ugyldig.
e.        Årlig oppfølging av ser�fikater skal koordineres med dri�en av anlegget. Nekt eller forhindring av årlig inspeksjon vil kunne betegnes som mislighold.
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f.         Kostnad for årlig oppfølging fastse�es iht. gjeldende prisliste.
 

 
So�ware/programvare;
Programvare som er utviklet og distribuert av Selskapet forblir Selskapets eiendom. For øvrig vises �l “License Agreement of AquaSim”.

 
Beregnings- og analyseresultater;
Tekniske rapporter overleveres oppdragsgiver og forblir oppdragsgivers eiendom ved oppgjort faktura.
Referanser �l – eller resultater fra – Selskapets rapporter skal ikke beny�es utenfor den konteksten de er skrevet i.
Materiale utarbeidet av Selskapet, skal �lhøre Selskapet og vil være underlagt gjensidig konfidensialitet mellom Oppdragsgiver og Selskapet. De�e kan omfa�e
metoder, analysemodeller, regneark o.l.
Selskapet utleverer ikke materiale utarbeidet under prosjekt. Materialet kan ikke beny�es i andre prosjekter eller for andre kunder før det foreligger en avtale
mellom selskap og oppdragsgiver.
Materialet skal følgelig ikke utleveres, distribueres eller beny�es i andre prosjekter, med mindre det foreligger en slik avtale mellom Selskap og Oppdragsgiver.
De�e kan omfa�e metoder, analysemodeller, regneark o.l.

 
11.     Rådgivings- og prosjekteringsfeil

Om ikke annet er avtalt, vil bestemmelsene gi� i NS 8402 være gjeldende.
 

12.     Oppdragsavbrudd
Om ikke annet er avtalt, vil bestemmelsene gi� i NS 8402 være gjeldende.

 
13.     Medvirkning og opplysningsplikt

Oppdragsgiver skal medvirke �l Selskapets gjennomføring av oppdraget og varsle om forhold som naturlig vil være av betydning for gjennomføringen av
oppdraget.
 

14.     Taushetsplikt
Partene er gjensidig forpliktet �l å behandle informasjon og dokumenter oppnådd gjennom oppdragsforholdet med fortrolighet.
 

 


