Averøy kommune
Plan og utvikling
Avtale om ettersøk av skadet vilt 2020-2024
Avtalens formål og lovverk.
Kommunen har en lovpålagt oppgave med ettersøk og håndtering av skadet og sykt vilt i
henhold til §48 i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og i Forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst §29 og §27. Averøy kommune inngår denne avtalen med registrert foretak
for å kjøpe tjenester for å ivareta disse oppgavene. Ettersøksjegeren skal være innehaver av
eget foretak for offentlig ettersøk av skadet vilt registrert i Enhetsregisteret.

1. Avtaleparter
Oppdragsgiver:
Foretak:
Organisasjonsnr:
Adresse:
Postnr. og sted:
Tlf. sentralbord:
E-postadresse:

Oppdragstaker:

Averøy kommune
962378064
Pb 152
6538 Averøy
71513500
post@averoy.kommune.no

(heretter benevnt foretak)

Foretak:
Organisasjonsnr:
Innehaver:
Adresse:
Postnr. og sted:
Tlf. mobil:
E-postadresse:

2. Avtalens omfang.
Denne avtalen gjelder for en av fire vaktperioder (en av fire vaktuker) i en firedelt vaktturnus
som går gjennom hele kalenderåret som beskrevet i vedlegg 1 til kontrakten.
3. For denne kontrakten gjelder:
- Denne kontrakten.
- Komplett konkurransegrunnlag herunder konkurransegrunnlag utlyst, innstruks for
utføring av offentlige ettersøk i Averøy kommune og arbeidsvarslingsplan.
- Leverandørens tilbud.
4. Organisering

Oppdraget skal utføres som beskrevet i konkurransegrunnlaget med vedlegg (se vedlegg 1).
Mindre endringer av instruks for utføring av offentlige ettersøk og arbeidsvarslingsplan må
kunne påregnes.
4. Forsikring
Foretaket/ettersøksjeger er selv ansvarlig for å inneha nødvendige forsikringer. Dette gjelder
både forsikring av egen person samt ansvarsforsikring for evt. skade foretaket og hund
påfører 3.person eller eiendom. Forsikring av hund og eget utstyr besørges av foretaket
dersom foretaket ønsker dette. Dokumentasjon på foretakets forsikringer skal fremlegges for
oppdragsgiver.
5. Fullmakter
- Ettersøksjegere i kommunens tjeneste har fullmakt til å benytte kunstig lys (§29 i Forskrift
om utøvelse av jakt og fangst).
- Ettersøksjegere i kommunens tjeneste har fullmakt til å bruke løs hund også i båndtvangtid
(§ 9 i Hundeloven, bokstav d). Dette skal holdes innenfor de rammer som er gitt i «Instruks
for utføring av offentlig ettersøk i Averøy kommune».
- Bruk av motorkjøretøy i utmark iht. «Instruks for utføring av offentlig ettersøk i Averøy
kommune».

6. Honorar
Honorering for ettersøk, avlivning og ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt etter oppdrag av
kommunen godtgjøres i henhold til inngitte tilbud (vedlegg 2).
I tillegg gjelder:
-

-

Kjøregodtgjørelse etter statens satser for kjøring innenfor Averøys kommunegrenser.
Satser for fastgodtgjørelse, timepris ordinær tid, timepris natt/helg og tilkjøring til Averøys
kommunegrense indeksreguleres etter endring i konsumprisindeks fra 1. januar 2020 til
1. januar i det året oppdraget utføres, første gang gjeldende for oppdrag utført fom.
januar 2021.
Timeforbruk føres etter medgått tid innenfor kommunegrensen, og føres for hver
påbegynt halvtime.

7. Fakturering
Det skal sendes faktura for oppdrag utført hvert kvartal:
1. faktura for oppdrag utført 01.01.-31.03.
2. faktura for oppdrag utført 01.04.-30.06.
3. faktura for oppdrag utført 01.07.-30.09.
4. faktura datert 31.12. for oppdrag utført 01.10-31.12.
Faktura sendes som EHF-faktura til Averøy kommune med organisasjonsnummer
962 378 064, og skal vedlegges timeliste og nødvendig dokumentasjon. Fakturaene skal ha
30 dager betalingsfrist og merkes «Ettersøk».
Kan ikke foretaket sende EHF, kan faktura sendes på e-post til : post@averoy.kommune.no

8. Oppdragsgiver skal
A. Sørge for utbetaling av dokumentert faktura fra foretaket.
B. Etablere en vakttelefon.
C. Sette opp vaktliste/turnus.
D. Programmere vakttelefonen etter vaktlisten.
C. Utarbeide arbeidsvarslingsplan for bruk på offentlige veier.

9. Avtalens varighet, oppsigelse og mangel.
- Avtalen gjelder i 2 år, fom. 01.04.2020 tom 31.03.2022 med opsjon på 1 + 1 år slik det
fremgår av i pkt. 1.3 i konkurransegrunnlaget.
- Opsjon utløses automatisk dersom ikke oppdragsgiver skriftlig meddeler at opsjon ikke blir
utløst innen 3 måneder før avtalens utløp.
- Begge parter har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.
- For foretak som kun har en godkjent ettersøkshund, og der hunden dør eller blir varig
indisponibel, kan inngåtte avtale oppheves uten oppsigelsestid.
- Leveransen anses å ha en mangel dersom tjenestene ikke leveres i samsvar med denne
kontrakten med vedlegg. Vesentlig mangel eller gjentatte mangler kan medføre oppsigelse
av avtalen eller redusert oppgjør så lenge mangelen vedvarer.
- Forsinket levering anses også som en mangel. Det foreligger forsinkelse dersom tjenesten
er levert for sent, og dette ikke skyldes oppdragsgiveren eller forhold på hans side.
- Dersom oppdragsgiver hevder mangel skal dette skriftlig varsles og oppdragstaker skal gis
anledning til å komme med redegjørelse for forholdet før det treffes tiltak som beskrevet
ovenfor.
- Ved alvorlige brudd på denne avtalen og/eller tilhørende instruks kan begge parter si opp
avtalen med øyeblikkelig virkning uten forutgående advarsel.
- Ved ikrafttreden av denne avtalen oppheves evt. tidligere inngåtte avtaler om ettersøk.

Avtalen er utstedt i to - 2 - eksemplarer. Kommunen og foretaket beholder ett hver.

_____________________
Sted og dato

_______________________
Sted og dato

____________________
Averøy kommune

_____________________
foretak

Vedlegg:
1. Komplett konkurransegrunnlag
2. Leverandørens tilbud.

