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Symbolforklaring
Teksten er med i kunngjøringen

Teksten inngår i kvalifiseringen

Teksten vil være med i avtalen

Teksten vil bli publisert i avtalekatalogen

Teksten/spørsmålet inneholder krav som må oppfylles

Teksten/spørsmålet inneholder ESPD-krav

Spørsmålet er vektet og inngår i evalueringen

Spørsmålet er stilt kun til informasjon

Spørsmålet besvares av oppdragsgiveren

Spørsmålet er markert for spesiell oppfølging

4. Bilag 4 - Bestilling, levering og fakturabestemmelser
4.1 Utdypende bestilling, leverings- og fakturabestemmelser
4.2 Bestilling / bestillingsmåte
4.2.1 Leveringstid
Alle lagerførte varer skal kunne leveres bestiller senest to virkedager etter bestilling, dersom bestilling
ble satt før 12:00.
Hastebestilling
I tillegg kan det være behov for hastelevering med hurtigere leveringer enn ovenfor angitte. Tilbyder bes
beskrive tilbudt løsning på dette områder. Oppdragsgiver minner her om at fraktkostnad er inkludert i
avtalen.
a. Svar på krav

Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves
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b. Beskrivelse av hastelevering

NRI-18-023

Krav til Rammeavtale p…

Fritekst

4.2.2 Bestillingsmåte
Alle bestillinger skal være elektronisk. Kun i nødstilfeller skal bestilling mottas på telefon.
Bestillingen skal bekreftes elektronisk til bestiller med bekreftelse på at varene leveres. Dersom det er
avvik skal bestiller kontaktes for mulighet til å akseptere erstatningsvare.
Noen av kommunene har et krav om at alle bestillinger skal foregå via Ehandel. Dersom det av ukjente
årsaker ringes inn bestilling skal de henvises til bruk av elektronisk bestilling.
For denne avtalen må Selger kunne tilby katalog via Ehandel. Selger benytter idag Visma Ehandel som
bestillingsverktøy.
Tilbudt produkter skal være merket som avtaleprodukt / prefererte og komme klart frem.
Produktgrupper som ikke er etterspurt i denne avtalen, skal ikke være tilgjengelig for bestilling.
Svar på krav

Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves

4.2.3 Ordrebekreftelse
Alle ordrer skal bekreftes elektronisk til bestiller. Det skal på bekreftelsen fremkomme om alle bestilte
produkt blir levert.
Erstatningsvare
Ved en utsolgt situasjon skal Kjøper ved bestillende enhet kontaktes og alternativ til samme kvalitet og
pris tilbys.
Svar på krav

Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves

4.3 Levering
4.3.1 Leveringstid
Alle leveransene må utføres mellom kl. 9 - 14, dersom ikke annet er avtalt.
Svar på krav

Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves
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