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STANDARDVILLKOR

För denna upphandling gäller Orgalime SI 14 med ändringar och tillägg.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR TILL STANDARDVILLKOR




Punkt 14 c, med följande ändring;

Om existerande hygienutrymmen finns i anslutning till
Montageplatsen, kan Leverantören nyttja dessa. Övrig text utgår.
Punkt 14 d-f, med följande ändring;

Parterna ska i avtalet överenskomma vilken
utrustning/maskiner/hjälpmedel/lokaler som ska tillhandahållas av
respektive part. Sådan överenskommelse ska vara reglerad senast vid
avtalets undertecknande. Se Krysslista:
Tillhandahålls av:
Beställaren

Leverantören

Bekostas av:
Beställaren

Leverantören

Fordon

x

x

Skyddsutrustning (personlig)

x

x

Kranar

x

x

Lyftutrustning

x

x

Utrustning för transporter inom
montageplatsen

x

Hjälpverktyg

x

x

Maskiner

x

x

Materiel

x

Förnödenheter (drivmedel, olja, smörjmedel
och annan materiel, gas, vatten, elektricitet,
ånga, tryckluft, värme, ljus)

x

x

Mät- och testinstrument

x

x

x

Kontor (på montageplatsen)

x

x

x

Telefon (på montageplatsen)

x

x

Internet (på montageplatsen)

x

x

Lagerutrymmen (på montageplatsen)

x

x

 Punkt 16, utgår i sin helhet och ersätts med följande;

Leverantören har det fulla ansvaret och ska bekosta, import och
export av egen utrustning och verktyg samt ansvara för eventuella
tullformaliteter.
 Punkt 17, utgår i sin helhet och ersätts med följande;

Leverantören ansvarar för alla frågor kopplat till arbetstillstånd och
uppehälle för den egna personalen.
 Punkt 20 a, med följande tillägg;

Under överenskommelse med Beställaren kan Leverantören låta
tredje man utföra sådana arbeten som avses.
 Punkt 21, med följande ändring;

Följande text utgår:
o Leverantören har därvid rätt till ersättning för den skada han
lider till följd av Beställarens underlåtenhet inklusive
ersättning för följdförlust och indirekt förlust
Och ersätts med
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Leverantören kan inte göra ersättningsanspråk för följdförlust
och/eller indirekt förlust.

Punkt 22, med följande ändring sista stycket;
o Om Leverantören begär det, kan Beställaren bistå med
relevanta upplysningar om dessa lagar, föreskrifter och
bestämmelser.
Punkt 36, med följande tillägg;
o Vid nytt övertagande prov ska leverantören stå för alla
kostnader.
Punkt 44, med följande tillägg tredje;
o Om denna del påverkar att anläggningen ej kan tas i bruk ska
ersättningen beräknas 15 % på hela kontraktsumman.

Punkt 47, 48 måste gås igenom från gång till gång


Punkt 65 med följande tillägg:
o Orsakat av Beställaren

Punkt 66 måste gås igenom från gång till gång


Punkt 79 med följande ändring:
o

Skellefteå Kraft Elnät AB

Beställarens lands lag skall tillämpas i Avtalet
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