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 CELSIOS KRAV TIL LEVERANDØRER 

1  PREKVALIFISERINGSSYSTEM 
Oppdragsgiver benytter Achilles UNCE kvalifikasjonsordning for utvelgelse av leverandører, slik 
at leverandørene må være kvalifisert der for å få mulighet til å delta i Oppdragsgivers kunngjorte 
konkurranser. Det stilles krav til at leverandøren er registrert som kvalifisert i Achilles UNCE i hele 
avtaleperioden. 
 
Mer informasjon om registrering finnes på Achilles UNCE sine nettsider. 
 

2  REVISJONER OG INSPEKSJONER 
Oppdragsgiver har rett til å foreta revisjoner og inspeksjoner hos Leverandøren og 
underleverandører for å kontrollere at Leveransen skjer i samsvar med Kontrakten. Leverandøren 
skal være behjelpelig med å gjennomføre disse. Partene skal dekke sine egne kostnader forbundet 
med dette.  
Ved avvik skal Leverandøren så snart som mulig og for egen regning gjøre nødvendige 
korreksjoner og legge til rette for ny revisjon og/eller inspeksjon.  
Oppdragsgivers rett til revisjon gjelder i inntil to år etter utløpet av Garantiperioden. 
 

3  ARBEIDSVILKÅR MV. 
All arbeidskraft hos Leverandøren skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår og behandles slik at 
nasjonale regler i utførelseslandet, samt internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer 
knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, barnearbeid, miljø mv., respekteres.  
Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at ansatte i 
egen organisasjon og ansatte hos Underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn 
det som følger av landsomfattende tariffavtale e.l. for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for 
ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten.  
Alle avtaler som Leverandøren inngår med Underleverandører skal inneholde tilsvarende 
forpliktelser. Dette gjelder så langt det er mulig også for andre Underleverandører enn de som 
direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten.  
Leverandøren skal på forespørsel fra Oppdragsgiver legge frem dokumentasjon på de lønns- og 
arbeidsvilkår som blir benyttet i Leveransen.  
Oppdragsgiver og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en 
uavhengig Tredjepart som Oppdragsgiver har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne 
bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at den uavhengige Tredjeparten skal ha 
undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet til andre formål enn å sikre 
Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også for 
Underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under 

https://www.achilles.com/no/community/utilities-nce/
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Kontrakten, og så langt det er praktisk mulig også for andre Underleverandører enn de som direkte 
medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Kontrakten.  
Leveransearbeid som utføres hos Oppdragsgiver skal utføres innen rammen av den 
arbeidstidsordning og det arbeidsreglement som gjelder på arbeidsstedet, samt følge de offentlige 
og stedlige bestemmelser når det gjelder sikkerhetsforskrifter, miljø- og vernetiltak. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på de stedlige bestemmelser om inn- og utpassering samt kontroll. Disse 
kontrollbestemmelsene gjøres fullt ut gjeldende for alt av Leverandørens og Underleverandørers 
personell. 

4  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
Leverandøren skal overholde Oppdragsgivers krav til HMS som er fastsatt i dokument Generelle 
HMS-krav til leverandører med vedlegg. Dette inkluderer krav til kommunikasjonsspråk. 
 

5  YRKESSKADEFORSIKRING (VED BYGG/ANLEGG SAMT 
RISIKOUTSATTE ARBEIDER) 

Oppdragsgiver krever at alle leverandører har lovpålagt yrkesskadeforsikring av Leverandørens 
egne faste og midlertidige ansatte, som utfører kontraktsrelatert arbeid. 
 

6  KRAV TIL OVERHOLDELSE AV OSLOMODELLEN 
Oppdragsgiver stiller krav til at leverandør overholder følgende krav fra Oslomodellen inkludert 
merknader i Oslo Kommunes veileder til leverandørene om Oslomodellen, med eventuelle 
endringer og spesifiseringer som er gjort nedenfor. 
 

6.1  Krav om bruk av faste ansatte 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet i all hovedsak utføres av fast ansatte i minst 80 % 
stilling, uavhengig av om arbeidere er ansatt hos leverandøren eller eventuelle underleverandører, 
inkludert bemanningsforetak. 
 

6.2  Krav vedrørende bruk av innleie/arbeidskraft fra bemanningsforetak 
(krav om tarifflønn mellom oppdrag) 

Leverandøren skal sørge for at innleid personell som Leverandøren benytter til å oppfylle 
kontrakten med Oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn, også mellom 
oppdrag. 
 

6.3  Krav om faglærte håndverkere 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg‐ og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg‐ og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.oslo.kommune.no%2Fgetfile.php%2F13331389-1643978728%2FTjenester%2520og%2520tilbud%2FPolitikk%2520og%2520administrasjon%2FFor%2520v%25C3%25A5re%2520leverand%25C3%25B8rer%2FVeiledning%2520til%2520leverand%25C3%25B8rene%2520om%2520Oslomodellen.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk 
fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. 
 

6.4  Krav til bruk av lærlinger 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor fagområder 
med behov for læreplasser utføres av lærlinger.  
 
Innslagspunktet for lærlingekravet vil være ved statlig terskelverdi (1,4 millioner for 2022-2024) og 
3 måneders kontraktsvarighet. 
 

6.5  Begrensning i antall ledd underleverandører 
Leverandøren kan ikke ha flere enn ett ledd underleverandør i kjede under seg. Innleie av personell 
regnes som ett ledd. Oppdragsgiver kan godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller 
spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført kontraktsarbeidene. 
 

6.6  Krav om betaling til bank 
Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører, innleide og 
selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.  
 

6.7  Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant 
betaling 

All betaling Leverandøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for 
Oppdragsgiver skal betales med elektronisk betalingsmiddel. 
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