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ÍSAFJARÐARBÆR

Keðjuábyrgð verkkaupa og aðalverktaka.
Tillaga að ákvæði um keðjuábyrgð í samningum Ísafjarðarbæjar.
Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn
verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar
og önnur réttindi, í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni.
Ofangreint skal eiga við óháð lengd starfstíma starfsmanns.
Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og
skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna verkkaupa
fram á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem
þess er óskað.
Verktaki ber ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa,
veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnað eða dauða sem starfsmenn verktaka verða fyrir og rekja
má til framkvæmda verksins. Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar og starfsmannaleigur
og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar. Um lágmarks ábyrgðarfjárhæðir trygginga
og aðra skilmála skal miða við ákvæði um skyldutryggingar í kjarasamningum hverju sinni.
Verktaki skal halda verkkaupa skaðlausum af kröfum starfsmanna, verktaka, undirverktaka og
starfsmannaleiga sem rekja má til slíkra tilvika. Slík trygging skal vera í gildi allan
verktímann og er verktaka skylt að afhenda afrit af tryggingarskírteini sem sýna að slík
trygging sé fyrir hendi.
Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og
skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna verkkaupa
fram á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem
þess er óskað.
Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind
réttindi eða skyldur séu uppfylltar að mati verkkaupa, er verkkaupa heimilt að innheimta
dagsektir úr hendi verktaka að fjárhæð allt að kr. 50.000 með VSK á dag, fyrir hvern
starfsmann þar sem réttindi eru ekki uppfyllt, eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki afhent
innan tilgreinds tímafrests. Dagsektir skulu greiðast þar til bætt hefur verið úr. Nái
heildarfjárhæð dagsekta 10% af samningsfjárhæð er verkkaupa heimilt að rifta samningi.
Verkkaupa er heimilt vegna dagsekta eða vangoldinna launa að halda eftir greiðslum eða
ganga á verktryggingu og áskilur sér rétt til að ráðstafa greiðslum til þolanda/starfsmanns í
samráði við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á.
Sambærilegur texti hefur verið settur í gögn Vegagerðarinnar og Landsvirkjunar.
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