AVTALE
mellom
Oslo universitetssykehus HF,
Nasjonal kompetansetjeneste for
dekontaminering

og

heretter benevnt
Leverandør

heretter benevnt
Kunde

om
abonnement for kontroller av sterilisator med biologiske indikatorer
(sporeprøver)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avtalen er laget i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

for Oslo universitetssykehus HF

for
__________ den ___________________

Signatur

Eivind Espeland

___________________________________
Signatur
___________________________________

Navn med blokkbokstaver

Navn med blokkbokstaver

Seksjons Leder
Tittel/funksjon

___________________________________
Tittel/funksjon
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Avtalen må signeres på samtlige sider
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus
for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.
20180816

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no

1. PARTENES REPRESENTANTER
KUNDE
Fullstendig firmanavn:

LEVERANDØR
Oslo universitetssykehus HF,
Nasjonal kompetansetjeneste for
dekontaminering

Foretaksnummer:

991 324 96

Fakturaadresse:

Postboks 4950 Nydalen,
0424 Oslo

Telefon (sentralbord):

23 07 11 35

Telefaks:

23 07 11 10

Hjemmeside:

www.oslo-universitetssykehus.no

Juridisk/økonomisk
ansvarlig:
Telefon:
Mobiltlf.:
E-post:

2. AVTALENS PARTER
Avtalens parter fremgår av avtalens forside og benevnes heretter som henholdsvis Kunde og
Leverandør.
Dersom det i avtaleperioden skjer omstrukturering av helseforetakene, endring i eierskap av
helseforetakene, endring i regionstrukturen etc. vil Oslo universitetssykehus rettsetterfølger kunne
tre inn i avtalen på gjeldende vilkår.
Ingen av partene kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtaleinngåelse uten den andre parts
skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
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3. DOKUMENTRANG
Avtalen består av dette avtaledokumentet med vedlegg. Ved motstrid gjelder spesielle avtalevilkår
foran de generelle bestemmelsene i denne avtalen. Ved forhold som ikke dekkes av avtalen,
gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven).
4. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET
Oppdraget består av forsendelse, dyrkning, analysering og besvarelse av biologiske indikatorer,
med tilhørende rådgivning.
Ekstra prøvesett kan bestilles ved behov. Disse vil bli fakturert som et ekstra vederlag.
Det anbefales å kontrollere steriliseringsprosessen minst 4 ganger årlig.
Årlig bevis utstedes om Kunde har oppfylt anbefalt minimum kontrollfrekvens.
5. OPPRETTELSE AV ABONNEMENT
Ved opprettelse av abonnement må det fylles ut ett registreringsskjema for hver sterilisator. Se
vedlegg 1.: Registreringsskjema for sterilisator. De biologiske indikatorene sendes ut når
kundeforholdet er opprettet.
6. KUNDE PLIKTER
Biologiske indikatorer blir sendt i henhold til avtalt frekvens. Biologiske indikatorer skal benyttes
av Kunde innen 4 uker etter at disse er mottatt.
Kunde skal holde Leverandør skriftlig (gjerne e-post) oppdatert om alle endringer i kundeforholdet
og det skal informeres om overdragelser og utskiftninger av sterilisatorer.
7. VEDERLAG
Se vedlegg 2. Prisoversikt. Prisene kan justeres årlig og i henhold til konsumprisindeksen.
8. BETALINGSBETINGELSER
Faktura sendes ut etter hver abonnementsutsendelse, alle utsendte prøver blir fakturert, med en
betalingsfrist på 30 dager. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov
om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det
gebyr.
9. MERVERDIAVGIFT
Det vil bli fakturert merverdiavgift på oppdrag når Kunde er merverdiavgiftspliktig eller får
merverdiavgiftskompensasjon.
10. OPPSIGELSE AV AVTALEN
Abonnement løper til Kunde eller Leverandør skriftlig sier opp avtalen. For abonnementet gjelder
en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i
måneden etter at oppsigelsen fant sted. Ubenyttede biologiske indikatorer tas ikke i retur.
11. MISLIGHOLD
Dersom den ene parten vesentlig misligholder sine forpliktelser, er den annen berettiget til å heve
kontrakten, forutsatt at forholdet ikke er brakt i orden etter skriftlig varsel.
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12. LOVVALG OG TVISTELØSNING
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett.
Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av avtalen skal denne søkes løst
ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem skal saken avgjøres ved de ordinære domstoler.
I tilfelle søksmål vedrørende avtalen, skal Leverandørens alminnelige verneting legges til grunn.
13. VEDLEGG
1. Registreringsskjema for sterilisator for kontroll med Biologisk Indikatorer
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