ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG NLM 19

1.0

STANDARDVILLKOR
För denna upphandling gäller NLM 19 med ändringar och tillägg.

1.1

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR TILL STANDARDVILLKOR


Punkt 2 Kontraktssumma Utgår andra stycket i sin helhet.



Punkt 5 med följande tillägg:

Till sista mening: Leverantören ska kunna tillhandahålla
dokumentation för tillverkning av reservdelar efter en period av 10 år
under förutsättning att reservdelar inte finns på marknaden.
 Punkt 9 med följande ändring och tillägg:

”Beställaren är skyldig att på leverantörens begäran upplysa om
sådana lagar och bestämmelser som gäller för Anläggningen.” Ändras
till: Leverantören är skyldig att själv ta reda på om vilka lagar och
bestämmelser som gäller för aktuell montageplats.
 Punkt 11 stycke 2 utgår och ersätts i sin helhet med följande:

Leverantören bekostar den egna personalens kost och logi.
Beställaren kan i förekommande fall tillhandahålla tillfredsställande
omklädnads-, tvätt- och måltidsutrymmen för montagepersonalen
under förutsättning att sådana lokaler finns tillgängliga.
 Punkt 15 utgår i sin helhet och ersätts av följande:

Beställaren ska se till att elektrisk ström står till leverantörens
förfogande på Montageplatsen innan montaget ska påbörjas. Detta
ska ske utan kostnader för leverantören som inte heller ska betala för
förbrukning. Leverantören ska på eller i närheten av Montageplatsen
utan ersättning förfoga över lokaler eller lagerutrymmen som är
ägnade att förhindra stöld av och skada på Godset och leverantörens
verktyg och utrustning.
 Punkt 18 sista meningen utgår följande text:

”såvida inte avvikelsen var obetydlig.”
 Punkt 24.2 utgår och ersätts med följande:

Ersättning för traktamente utgår ej.
 Punkt 24.6 c utgår.
 Punkt 24.8 med följande tillägg:

Om Leverantören inte kan beredas annat arbete utgår ersättning med
50 % av ordinarie debitering.
 Punkt 25.1 med följande tillägg:

Om Leverantören inte kan beredas annat arbete utgår ersättning med
50 % av ordinarie debitering. Resor ersätts med faktisk kostnad.
 Punkt 25.4 med följande tillägg:

Resor ersätts med faktisk kostnad.
 Punkt 30 med följande tillägg:

Gäller ej vid garantiärenden då detta bekostas av Leverantören.
 Punkt 38 Första stycket utgår
 Punkt 38 Sista stycket utgår ”Som nämns i punkt 10”
 Punkt 43 sista meningen utgår.
 Punkt 49 andra stycket utgår och ersätts av:

Vitet ska utgöra 2 % av det kontraktssumman för varje påbörjad
vecka förseningen varar. Vitet ska inte överstiga 20 % av
kontraktssumman.
 Punkt 50 tredje styckets sista mening med följande ändring:
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Skellefteå Kraft Elnät AB


Skadeståndet ska inte överstiga Kontraktssumman.
Punkt 56 första mening med följande ändring:

Leverantörens ansvar avser endast fel som visar sig inom (5) fem år
från den dag Anläggningen övertagits enligt punkt 43 om inget annat
sägs i avtalet.
Punkt 62 sista stycket utgår i sin helhet.
Punkt 65 sista meningen utgår i sin helhet.
Punkt 66 utgår i sin helhet
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