Våra allmänna inköpsvillkor

§1
Dessa allmänna inköpsvillkor gäller för inköp av spannmål
och oljeväxter om inget annat skriftligen avtalas mellan parterna.
§2
Leverantören ska leverera råvaran och fullgöra förpliktelser
som anges i avtalet.
§3
Råvaran ska vara producerad och hanterad i enlighet med
svensk lag, gällande förordningar och myndigheters föreskrifter. Råvaran ska vara av svenskt ursprung, fullmogen,
sund och oskadad. För råvara som innehåller främmande
inblandingar, förrådsskadegörare, stinksot, mjöldryga, flyghavre, mögel eller dålig lukt kan avvisas.
Om leverantören är osäker på råvarans kvalitet och kondition ska alltid ett representativt förprov lämnas till köparen
för godkännande innan leverans sker. För respektive råvara
gäller de krav och kvalitetsregleringar som bl a framgår av
"Skördeinfo".
Årsspecifika kvalitetskrav kan förekomma och köparen förbehåller sig rätten att vid var tid ensidigt ändra krav och kvalitetsregleringar om så anses påkallat.
§4
Provtagning av råvaran görs av köparen i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys utförs med därför
godkänd utrustning. Analyskostnaden medför ett prisavdrag
för leverantören med belopp som framgår av ”Skördeinfo”.
Leverantören har rätt att begära ny avräkningsanalys inom
femton (15) dagar efter utskriftsdag för avräkning. Ett genomsnittsvärde beräknas då utifrån avräknings- och omanalysvärdena och ny avräkning görs utifrån genomsnittsvärdet.
Omanalyskostnaden betalas av leverantören.

§5
Råvara som ej uppfyller ovanstående krav kan, beroende på
avvikelsen, avvisas alternativt kvantitets/kvalitetsregleras
eller nedklassas enligt gällande kvalitetsregleringar som
finns att läsa om i "Skördeinfo".
§6
För avtal gällande under lagringsperioden ska ett representativt prov för varje särhållet parti tas ut av leverantören
efter avslutad torkning. Provet är inte betalningsgrundande.
Köparen förbehåller sig rätten att nedklassa råvara där
repre-sentativt prov saknas alternativt är äldre än två (2)
månader.
§7
Fel eller brist som upptäcks vid undersökning/analys ska av
köparen skriftligen reklameras till leverantören senast sextio
(60) dagar från avlämnandet. Sker inte reklamation i rätt tid
ska köparen anses ha godkänt felet eller bristen.
§8
Om leverantören utför transport av råvaran till köparen skall
råvaran anses avlämnad när råvaran avlastas vid mottagningsplatsen. Om det är köparen som utför transport ska
råvaran anses överlämnad till köparen när råvaran överlämnats till av köparen anlitad transportör.
§9
Leverantören ansvarar för att lastningen kan utföras på ett
säkert sätt som är förenligt med gällande lag och att det
finns tillräckliga utrymmen på gården för lastning. Leverantören förbinder sig att ha råvaran tillgänglig för leverans
under den avtalade leveransperioden.
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§10
För direktleveranser till slutkund krävs att analys av gårdspartiprov uppfyller slutkundens krav. Vid direktleveranser till
slutkund är det slutkundens mottagningskontroll, vägning,
kravspecifikation och analys som avgör om råvaran kan godkännas.
Avräkningsgrundande prov för analys tages ut av slutkunden
vid leveranstillfället. Uppfyller inte råvaran angivna kvalitetskrav, äger slutkunden rätt att avvisa leveransen och leverantören debiteras för kostnaden för avvisningen.
§11
Köparen ska till leverantören erlägga det vid tid gällande
priset enligt avtalet jämte mervärdsskatt. Avräkningens reglering och prissättning av eventuellt avvikande kvalitet sker
enligt gällande kvalitetsregleringsskalor.
§12
Betalning ska, om inget annat överenskommits mellan parterna, erläggas trettio (30) dagar efter fullgjord leverans
eller, då analyser utöver sedvanlig avräkningsanalys görs,
trettio (30) dagar efter att resultaten från erforderliga
analyser har erhållits av köparen.
§13
Vid fel i råvaran har köparen rätt att efter eget val kräva omleverans eller prisavdrag jämte skadestånd eller häva avtalet
och kräva skadestånd allt enligt vad som framgår av köplagen.
§14
Leverantören ska, oberoende av om han förfarit vårdslöst,
hålla köparen skadelös i anledning av alla eventuella krav
från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av råvaran.
Leverantörens skadeståndsansvar ska omfatta ersättning
för såväl direkta som indirekta skador och följdskador såsom utebliven vinst, uteblivna intäkter, förlust av goodwill
etc. Kan köparen visa att råvaran saknar uttryckligen utfäst
egenskap utgår ersättning för förorsakad förlust till följd av
minskning eller bortfall av produktion eller omsättning som
helt visst beror på den avsaknade utfästa egenskapen.

§15
Leverantören åtar sig att upprätthålla och iakta en miljömässig, social och etisk standard.
§16
Köparen ska för leverantörens räkning inbetala en avgift på
0,2% av avräkningsbeloppet till Stiftelsen Lantbruksforskning
(SLF). För oljeväxter inbetalas därutöver 1,8 öre jämte mervärdesskatt per kilo till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO).
Avgifternas storlek är en branschöverenskommelse och medlen finansierar forskning. Köparen förbehåller sig rätten att
justera ovan nämnda i händelse av avgifterna ändras. Avgifterna avräknas från det belopp köparen ska erlägga.
§17
Svensk lag ska tillämpas på avtal för vilka dessa villkor är tillämpliga. Tvister som uppstår i anledning av avtal för vilka
dessa villkor är tillämpliga ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss
förpliktelse enligt avtalet om underlåtenheten har sin grund
i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som
förhindrar fullgörandet därav och vars följder han inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om inte annat visas ska såsom befriande omständighet
anses krig, krigshandling, mobilisering, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt,
myndighetsbud, statsingripande och därmed jämställda
omständigheter.
Köparens skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller
grov vårdslöshet föreligger, inte under några omständigheter omfatta ersättning för indirekta skador och följdskador
såsom utebliven vinst, uteblivna intäkter, förlust av goodwill
etc.
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