EL:CON Salgs- og leveringsbetingelser af januar 2017
1. For tilbuddet gælder ” Almindelige betingelser for
arbejder
og
leverancer
i
byggeog
anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92).
Nærværende anførte punkter gælder som ændringer,
tilføjelser eller præciseringer hertil.
2. Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for
afløb og el, IT, gas, varme, vand m.v. ført ind på
byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse
ydelser er angivet som hørende til entreprisen på
tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.
3. Det forudsættes, at bygherren stiller den i AB 92 § 7
nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 dage efter
entrepriseaftalens indgåelse.
4. Det forudsættes, at EL:CON og dennes
underentreprenør medtages som sikrede på den af
bygherren i henhold til AB 92 § 8 tegnede brand- og
stormskadeforsikring. Det forudsættes desuden, at
EL:CON medforsikres på bygherrens all-risk
entrepriseforsikring
samt
på
bygherrens
bygningsforsikring og løsøreforsikring i eksisterende
bygninger.
5. Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks
fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes
Byggeomkostningsindeks for boliger. Er der i
udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres
prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12
måneder fra tilbudsdagen. I øvrigt sker der regulering
efter bilag 1 til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af
10. oktober 1991 om pris og tid for såvel bygge- som
anlægsarbejder.
Udover den faste pris skal der ydes EL:CON
godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg
fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jf. Byggeog Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om
pris og tid, § 8 og § 9. Er der i udbudsmaterialet ikke
stillet krav om fast pris, reguleres tilbudssummen med
tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.
6. Betaling sker i henhold til AB 92 § 22, stk. 1, dog
således, at betalingsfristen ændres til netto kontant
21 kalenderdage fra fakturadato. Ved betaling efter
forfaldstidspunktet pålægges 1,5 % morarente pr.
påbegyndt måned fra fakturadato.
7. Krav
i
udbudsmaterialet
om
garanti
for
materialeegenskaber, som påfører tilbudsgiver et
videregående ansvar end efter AB 92 § 10, stk. 4, jf.
§ 30, stk. 3, er kun gældende i det omfang
leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over
for EL:CON.

8.

EL:CON er ikke ansvarlig for udstyr, herunder IT, og
maskiner, der leveres af bygherren. Bygherren
dokumenterer, at de leverede maskiner er CEmærket i overensstemmelse med maskindirektivet.
Dersom bygherren anmoder EL:CON om at tilslutte
bygherrens udstyr eller maskinel, sker dette på
bygherrens ansvar og risiko.

9.

Ved forsinkelse anvendes altid dagbod i henhold til
AB 92 § 25, stk. 2. Dagbod ved forsinket
slutaflevering kan maksimalt udgøre 0,35 % af
kontraktsummen ekskl. moms for hver hele uge
forsinkelsen varer. Den samlede dagbod kan på intet
tidspunkt i entrepriseforløbet overstige 5 % af den
samlede kontraktsum ekskl. moms.

10. EL:CONs ansvar i medfør af AB 92 § 35, stk. 1, er
begrænset til 1 million kr. pr. skade, dog maksimalt
10 mio. kr. pr. forsikrings år.
11. EL:CON skal på intet tidspunkt kunne holdes
ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder,
men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.
12. Det forudsættes, at EL:CON kan arbejde uhindret og
kontinuerligt inden for normal arbejdstid i henhold til
gensidig aftalt detailtidsplan.
13. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 –
31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, gælder følgende:
”Årstidsbestemte
vinterforanstaltninger”,
jf.
vinterbekendtgørelsen er indeholdt i tilbudssummen
”Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger”,
jf.
vinterbekendtgørelsen
er
ekstraarbejde.
Er disse beskrevet i en vintertilbudsliste med
enhedspriser lægges disse til grund i henhold til AB
92 § 14, stk. 3, og ellers som regningsarbejde. Afviser
bygherren at betale, har EL:CON ret til
tidsfristforlængelse. Ved arbejde omfattet af
vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og
broarbejde og lignende har EL:CON tillige ret til
betaling af stilstandsomkostninger.
14. Tilbudsgiverens salgs- og leveringsbetingelser er en
del af tilbuddet og tilsidesættes således ikke af
udbudsmaterialet.
15. Der henvises i øvrigt til de faglige forbehold i Tekniq´s
Standardforbehold af januar 2007 for hhv. El./VVSarbejde.

