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Betingelser, vintertjeneste
Overskriften
henviser til
AB 92.

A.

Vedrører
AB 92 §2.

A.1

Disse betingelser med tilhørende Vilkår samt Tilbuds- og
afregningsgrundlag er supplerende betingelser og vilkår til
"Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92".

Årstal anføres.

Vedrører
AB 92 §2.

AFTALEGRUNDLAGET

A.2

Fast pris og dennes betaling
Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 1. oktober 200X. Principperne i prisregulering
fremgår af TAG. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG.
Dokumenter
For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne
rækkefølge:
a)
b)
c)
d)
e)

Alle instrukser der
indgår i udbuddet
nævnes under samme
punkt.

Kommunens håndbog for
vintertjeneste eller
vinterregulativ kan
anføres, såfremt de
indeholder relevante
bestemmelser for
entreprenøren.

Vedrører
AB 92 §2.

A.3

Overdragelsesdato skal
være inden vedståelsesfristens udløb, jf
Bestemmelser om udbud
og tilbud. Vedr.
kontraktlængde, se
Vejledningen.
Kontrakten må i henhold
til udbudsdirektivet
kun forlænges indenfor
de første tre år af
kontraktens løbetid.

f)

g)

h)
i)

Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag
Disse betingelser
Vilkår (for hver entreprisetype, eller sammenskrevet)
Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) (for hver entreprisetype, eller sammenskrevet)
Ruteplaner, rutebeskrivelser eller anden angivelse af
entreprisernes omfang
Instruks – opgave-1
Instruks – opgave-2
etc.
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet, december 1992 (AB 92)
Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., Vejregelrådet, november 2002
Evt. lokale regler og vedtægter.

De under punkt a-f angivne materialer er fremsendt med nærværende betingelser. Det under punkt g-i angivne materiale
vil være fremlagt til gennemsyn hos ordregiver.
Tider og tidsfrister
Entrepriserne kan påregnes overdraget senest den
dd/mm/åååå, med en kontraktperiode fra dd/mm/åååå til
dd/mm/åååå.

Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten med
indtil 2 år.
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Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i
hele kontraktperioden strækker sig fra dd/mm til og med
dd/mm det efterfølgende år.
Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start
have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve)monteret
ordregivers materiel, samt fået køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive
i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden.
Ved udbud af
glatførebekæmpelse og
snerydning på fortove
anføres:

Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start
have klargjort sit materiel og fået dette besigtiget og
godkendt af ordregiver.

Tidsfrister skal
angives.

Entreprenøren skal senest xx dage før beredskabsperiodens
start have afleveret opdaterede skemaer om materiel og
chauffører.

Hvis ordregiver ikke
monterer udstyr på
entreprenørens køretøj,
anføres:

Ordregiver indkalder med xx dages varsel entreprenøren til
besigtigelse af entreprenørens køretøj monteret med ordregivers og eget materiel. Besigtigelsen vil finde sted i
perioden xx dage før beredskabsperiodens start.

Hvis ordregiver monterer udstyr på entreprenørens køretøj,
anføres:

Ordregiver indkalder med xx dages varsel entreprenøren til
besigtigelse af entreprenørens køretøj og montering af ordregivers materiel. Montering vil finde sted i perioden xx
dage før beredskabsperiodens start.
Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start
modtage ordregivers instruktion og aftale omfang af kvalitetskontrol og dokumentation.
Entreprenøren skal møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i "Vilkår" for de enkelte entrepriser.

Ved udbud af
glatførebekæmpelse og
snerydning på fortove
anføres:

Entreprenøren skal gennemføre arbejde på "standardruten"
inden for de i "Vilkår" anførte tidsfrister. Entreprenøren
skal bemande entreprisen således at dette er muligt hver
gang.
Aflevering af materiel, der er stillet til rådighed af ordregiver, skal ske i perioden dd/mm til dd/mm.

Vedrører
AB 92 §3.

A.4

Regnefejl i entreprenørens tilbud
Ved regnefejl i entreprenørens tilbud skal tilbudslistens
priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssamlelistens sum pr. entreprise.
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Vedrører
AB 92 §5.

A.5

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
Ordregiver kan overdrage aftalen til en anden vejmyndighed.
Entreprenøren kan overdrage retten til betaling i henhold
til aftalen til et anerkendt pengeinstitut. Transportdokument skal udformes som angivet på Bilag 2.

Overskriften
henviser til
AB 92.

B.

SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Vedrører
AB 92 §6.

B.1

Sikkerhedsstillelse

Ved udbud af enkeltruter som entrepriser,
bør krav om sikkerhedsstillelse droppes,

Sikkerhedsstillelsen udgør 10 % af tilbudssummen. Sikkerhedsstillelsen indestår til ansvarsperiodens ophør. Sikkerhedsstillelsen udformes som angivet på Bilag 1.

eller der kan tilføjes:

Der skal kun stilles sikkerhed ved overdragelse af mere end
xx entreprise(r) til samme entreprenør eller gruppe af entreprenører.

Vedrører
AB 92 §8.

Forsikring

B.2

Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og
skadesforsikringer med hensyn til uheld under arbejdet.
Såfremt ordregiver
stiller materiel til
rådighed anføres
følgende:

Forsikringerne skal dække skader på ordregivers materiel
samt på 3.-part ved kørsel med ordregivers materiel.
Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel der skal
være omfattet af forsikringen er:
 Saltspreder
Kr. xxx.000,–
 Lastbilplov
Kr. xx.000,–
 Etc.

Overskriften
henviser til
AB 92.

C.

ENTREPRISENS UDFØRELSE

Vedrører
AB 92 §14.

C.1

Ændringer i opgaven
Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen
af de enkelte entrepriser. Retningslinier ved ændring i
opgaven fremgår af TAG.

Vedrører
AB 92 §12.

C.2

Ansvar
Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver
skade, som sker under arbejdets udførelse.
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Der kan evt. anføres:

Vedrører ikke
AB 92 §36.

Ved hændelige skader til under 5.000 kr. på ordregivers
vejudstyr og materiel kræves ikke erstatning.
Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3
måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren.

Overskriften
henviser til
AB 92.

E.

TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

Vedrører
AB 92 §25.

E.1

Bod

Også ved udbud af
arbejdet i entrepriser
omfattende flere
køretøjer, vil det være
rimeligt at opkræve bod
pr. forsinket køretøj.

Ved udbud af
glatførebekæmpelse og
snerydning på fortove,
kan bod opkræves pr.
arbejdshold. Bodens
størrelse skal sættes i
forhold til
arbejdsholdenes
forventede størrelse.

Ved entreprenørens overskridelse af tidsfrister betales bod
pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne.
Der betales bod pr. påbegyndt uge på 50 % af de samlede
tilbudte faste honorarer (TBL post 2.1-2.3), dog mindst xxx
kr.:
 Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel ved beredskabsperiodens start.


Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i
funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden.

Der betales bod pr. påbegyndt uge på 10 % af de samlede
tilbudte faste honorarer (TBL post 2.1-2.3), dog mindst xxx
kr.:
 Ved overskridelse af frist for fremsendelse af arbejdsplan samt skema med oplysninger om personale materiel m.m.
Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang,
baseret på timeprisen for det relevante arbejde:
 3-30 min.
1 * timepris
 31-60 min.
3 * timepris
 udover 60 min.
5 * timepris
 udeblivelse
8 * timepris
Ved udeblivelse kan ordregiver – udover at opkræve bod –
lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at
ordregiver holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller
udeblivelse behandles som kontraktbrud.
Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver i løbet
af mindst tre telefonopkald inden for mindst 10 minutter
ikke får kontakt med entreprenøren, eller såfremt
entreprenøren – uden at det er meddelt/aftalt med
ordregiver – undlader at stille med det aftalte mandskab og
materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen.
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Bodskravet bortfalder i de tilfælde, hvor entreprenøren ved
omgående meddelelse til vintercentralen kan dokumentere at
overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på usædvanlige udefrakommende forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold o.l.
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Betingelser, vintertjeneste
Bilag 1 - Standardformular for sikkerhedsstillelse

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

Ordregiver:

Entreprenør:

Arbejde:

Kontraktdato:

Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for ordregiver et beløb af
............ kr.
skriver: ...................................... kroner,
der skal tjene til sikkerhed for ordregiver i tilfælde af, at entreprenøren
misligholder sine forpligtelser i forbindelse med ovennævnte arbejde i henhold til de for arbejdet gældende betingelser mv.
Sikkerhedsstillelsen frigives, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt.
Sikkerhedsstillelsen udbetales til ordregiver efter bestemmelserne i AB 92,
§ 6, stk. 7.
Beslutning truffet i henhold til AB 92, § 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten.
Ordregiver kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give entreprenøren
udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser.

...................

den

dd/mm/åååå.

...............................
(underskrift)
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Betingelser, vintertjeneste
Bilag 2 - Standardformular for transportdokument

STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT

Ordregiver:

Entreprenør:

Arbejde:

Kontraktdato:

Undertegnede entreprenør transporterer herved til
............................................
............................................

den os tilkommende entreprisesum på

................... kr. ekskl. moms,

skriver: ...............................................kroner,
samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m.
Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til
sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte
arbejder, jf. AB 92, § 5, stk. 2.
Nærværende transport anmeldes over for ordregiver.

......................

den

dd/mm/åååå.

...............................
(underskrift)

Noteret af ordregiver: .........

den

dd/mm/åååå.

..............................
(underskrift)
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