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Indledning

Ved indgåelse af Rammeaftale om elektrikerydelser til TV 2/Bornholm gælder følgende tilføjelser og afvigelser til
AB92.
1.1

Tilføjelser og afvigelser til AB92

Afsnit/§ i AB92
Entreprenørens tilbud, jf. § 3, stk. 5

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser,
jf. § 5

Entreprenørens og Bygherrens
sikkerhedsstillelse, § 6 og 7
Ændringer i arbejdet, jf. § 14
Betaling, § 22, stk. 1

Betaling, § 22, stk. 5

Ændringer og tilføjelser til AB92
Vedståelsesfristen for tilbud på rammeaftalen fremgår af
udbudsbetingelserne.
Ved Entreprenørens beregning af tilbud på opgaver omfattet
af Rammeaftalen til en værdi over kr. 100.000 jf.
Rammeaftalens pkt.
2.3 gælder en vedståelsesfrist for Bygherren på 10
arbejdsdage.
Entreprenøren kan ikke uden Bygherrens forudgående accept
overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til
Rammeaftalen til tredjemand, herunder til evt.
underentreprenører.
Bestemmelserne udgår. Der henvises til kravene til
sikkerhedsstillelse i Rammeaftalen.
Bestemmelsen udgår.
Bygherren skal under forudsætning af Entreprenørens
overholdelse af faktureringsvilkårene jf. Rammeaftalens pkt. 6
senest 30 kalenderdage fra, Bygherren har modtaget
Entreprenørens anmodning om betaling, betale det beløb, der
er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.
Betaling for materialer, der ikke er omfattet af
Rammeaftalen, sker efter samme betingelser, som gælder for
arbejder og materialer omfattet af Rammeaftalen, jf. § 22,
stk.
1, med bygherrens ændringer og tilføjelser.

Betaling, § 22, stk. 10

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse,
§ 25, stk. 2 og 3

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse, § 27

Afleveringsforretning, § 28, stk. 1

Mangelansvarets ophør, § 36

Voldgift § 47

Betaling forudsætter jf. faktureringsvilkårene i
Rammeaftalens 6, at en opgave er endelig afsluttet og
godkendt af Bygherren.
Entreprenøren kan herefter fremsende an- modning om
betaling jf. betingelserne i § 22, stk. 1 med bygherrens
ændringer og tilføjelser.
Overskrider Entreprenøren de i Rammeaftalen fastsatte
reaktionstider, ifalder Entreprenøren en bod, jf.
Rammeaftalens bestemmelser herom.
Ved Entreprenørens forsinkelse af øvrige opgaver omfattet af
Rammeaftalen, er Entreprenøren ansvarlig efter dansk rets al
mindelige erstatningsbetingelser.
Entreprenøren har ikke krav på hverken erstatning eller
godtgørelse i tilfælde af
Bygherrens forsinkelse.
Ved udførelse af enkeltstående opgaver til en værdi under kr.
100.000 ekskl. moms, hvor der ikke er tilknyttet andre
entreprenører til den for Bygherren samlede
opgaveudførelse, udføres aflevering umiddelbart efter
færdiggørelse af opgaven på et mellem parterne nærmere
aftalt tidspunkt.
Entreprenørens ansvarsperiode løber i 5 år fra aflevering af
hver enkelt opgave omfattet af Rammeaftalen.

Parterne er jf. betingelserne herom i Rammeaftalens pkt. 15
forpligtet til at søge tvister bilagt ved mediation.

