Addtech Montage
1.
1.1.

Anvendelse
Nærværende almindelige betingelser gælder, når leverandøren
udfører montagearbejde af en maskine, som leveres af
leverandøren eller af en maskine, som leveres af en anden
leverandør.

4.3.

Medmindre andet aftales, skal bestilleren vederlagsfrit stille det
udstyr til rådighed for leverandøren, som er nødvendigt for
monteringen. Leverandøren skal skriftligt specificere, hvad han
har brug for, senest en måned før montagearbejdets
påbegyndelse.

1.2.

Som hovedaftale ved montering af en maskine, leveret af
leverandøren gælder Addtech Almindelige betingelser –
Maskiner, hvorved nærværende aftale Addtech Montage udgør
supplerende betingelser, der skal læses sammen med Addtech
Almindelige betingelser – Maskiner. Ved konkurrerende
betingelser skal nærværende aftale Addtech Montage gælde.

4.4.

1.3.

Ved montering af maskiner leveret af andre leverandører står
det parterne frit, om nærværende aftale skal finde anvendelse.

Montagestedet skal være i en sådan forfatning, at arbejdet kan
udføres uden problemer. Bestilleren skal sørge for alt, der med
rimelighed kan forlanges for at forebygge, at leverandørens
personale udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger og
ulykker. Parterne skal oplyse hinanden om de særlige risici, der
kan forekomme i forbindelse med montagearbejdet, såvel på
montagestedet som ved anvendelse af værktøj og udstyr. Dette
begrænser ikke bestillerens forpligtelser i henhold til
nærværende aftale samt i henhold til loven.

1.4.

Nærværende almindelige betingelser finder ikke anvendelse,
når leverandøren, uden at gennemføre montage, kun sørger for
idriftsætning af en leveret maskine.

4.5.

1.5.

Ved maskine forstås i nærværende almindelige betingelser det
maskineri, apparatur og andet materiel, som leverandøren og
bestilleren har aftalt skal monteres.

Leverandørens personale skal underrette bestilleren om
eventuelle farer for liv og helbred og har ret til at afbryde
arbejdet og kræve, at der træffes rimelige foranstaltninger til
forebyggelse af sundhedsskadelige uheld og ulykker.
Bestilleren sørger for og bærer omkostningerne for de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

4.6.
2.
2.1.

Tegninger, beskrivelser og andre dokumenter
Bestilleren skal i god tid før leverandørens arbejde som anført i
punkt 2.2. forsyne leverandøren med teknisk og anden
information og dokumentation, der er nødvendigt for
udarbejdelsen af tegninger, beskrivelser og andre dokumenter,
som påhviler leverandøren i henhold til punkt 2.2. Bestilleren
skal også uden omkostninger for leverandøren assistere i
rimeligt omfang i henseende til forklaring af de oplysninger og
dokumenter, som bestilleren har fremskaffet.

Bestilleren har ikke ret til uden leverandørens skriftlige
samtykke at beordre leverandørens personale til noget arbejde.

4.7.

Bestilleren skal give leverandøren skriftlig besked om de
sikkerhedsbestemmelser, der gælder for personalet på
montagestedet. Bestilleren har ansvaret for, at montagearbejdet
udføres under forhold, der er i overensstemmelse med
gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på
montagestedet.

4.8.

Bestilleren skal stille tilfredsstillende omklædnings- og
kantinefaciliteter til rådighed for montagepersonalet.

5.
5.1.

Forberedende arbejde
Leverandøren skal i god tid give bestilleren besked om, hvornår
maskinen er klar til montering.

5.2.

Bestilleren skal udføre det nødvendige forberedende arbejde i
overensstemmelse med de tegninger, beskrivelser og
oplysninger, der er nævnt i punkt 2.2. Medmindre parterne har
aftalt andet, skal bestillerens arbejde være afsluttet senest en
uge før montagearbejdet påbegyndes, således at bestilleren kan
modtage maskinen på det aftalte tidspunkt. Bestilleren skal
give leverandøren skriftlig besked, når det forberedende
arbejde er afsluttet.

2.2.

Leverandøren skal i god tid før monteringen forsyne
bestilleren med tegninger eller beskrivelser, der viser, hvordan
maskinen skal monteres. Endvidere skal bestilleren have de
oplysninger, der er nødvendige for at opføre en eventuel
bundramme eller andet fundament, der er nødvendigt for
monteringen, samt muliggøre uhindret transport af maskinen
og det nødvendige monteringsudstyr til og inden for det sted,
hvor maskinen skal monteres (i det følgende benævnt
montagestedet).

2.3.

Leverandøren skal, senest når opgaven er fuldført, give
bestilleren de tegninger og andre tekniske dokumenter, der er
nødvendige for, at bestilleren kan sætte og holde den
monterede maskine i gang samt vedligeholde den.

3.
3.1.

Kontaktpersoner
Parterne skal udpege hver sin kontaktperson. De udpegede
kontaktpersoner skal have ret til inden for rammerne af aftalen
at træffe beslutninger, der er bindende for parterne, samt ændre
opgaven. Kontaktpersonerne skal dog ikke have ret til at ændre
betingelserne i nærværende almindelige betingelser.

5.3.

Bestilleren skal sørge for, at der er vand og drivkraft, herunder
trykluft og el, i fornødent omfang og af den fornødne kvalitet
til rådighed for leverandøren på montagestedet, inden
montagearbejdet påbegyndes. Dette skal ske uden
omkostninger for leverandøren, der heller ikke skal betale for
brug af vand og drivkraft.

4.
4.1.

Gennemførelse af montagen
Montagearbejdet skal udføres inden for leverandørens normale
arbejdstid. Medmindre andet er aftalt, skal leverandørens
arbejdstid ligge mellem kl. 8 og 16 på søgnedage.

5.4.

Bestilleren skal på eller i nærheden af montagestedet stille
låsbare eller på anden vis sikrede lokaler til rådighed, for at
forhindre tyveri af og skade på maskinen og leverandørens
værktøj og udstyr.

4.2.

Bestilleren skal stille den nødvendige
arbejdskraft til rådighed for leverandøren på montagestedet.
Leverandøren skal med en uges varsel angive sit løbende
behov for assisterende arbejdskraft.

6.
6.1.

Vederlag
Vederlag for levering af en maskine samt montering af denne
eller i påkommende tilfælde kun montering udgør
kontraktsummen (kontraktsummen).
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6.2.

6.3.

Kontraktsummen for en maskine leveret af leverandøren samt
montering af denne maskine skal, medmindre andet er aftalt,
betales til en fast pris. 30% af kontraktsummen forfalder til
betaling ved aftalens indgåelse, 60% ved levering af den aftalte
maskine og 10%, når den endelige leveringsprøve er foretaget.
Er betalingen forsinket, påløber der morarenter fra
forfaldsdatoen. Morarenten beløber sig til den til enhver tid
gældende rente kaldet ”main refinancing facility of the
European Central Bank” med tillæg af otte procentpoint.
Hvis der er truffet aftale om montering af en maskine, der er
leveret af en anden end leverandøren til en fast pris, skal
betaling ske med 50% af kontraktsummen ved aftalens
indgåelse, og 50% af kontraktsummen, når montagearbejdet er
fuldført. Er betalingen forsinket, påløber der morarenter i
henhold til punkt 6.2.

6.4.

Hvis der er truffet aftale om montering af en maskine leveret af
en anden end leverandøren på løbende regning, skal betaling
ske mod faktura. Er betalingen forsinket, påløber der
morarenter i henhold til punkt 6.2.

6.5.

Hvis der er indgået aftale om fast timehonorar, skal honoraret
reguleres hvert halve år begyndende seks måneder efter
indgåelse af nærværende aftale. Hvis parterne ikke kan blive
enige om et nyt timehonorar, har leverandøren ret til at forhøje
honoraret i den udstrækning, det er rimeligt i forhold til den
almindelige prisudvikling i branchen.

6.6.

For arbejde, som leverandøren efter aftale med bestilleren
udfører i et andet tidsrum end det, der er angivet i punkt 4.1.,
har leverandøren ved løbende afregning ud over timehonoraret
ret til et tillæg, der svarer til 50% af timehonoraret.

6.7.

For arbejde, som leverandøren efter aftale med bestilleren
udfører på overtid (arbejde ud over 8 timer pr. søgnedag) har
leverandøren, ud over timehonoraret og eventuelle tillæg i
henhold til punkt 6.6., ret til et tillæg, der svarer til 50% af
timehonoraret, hvis overtidsarbejdet udføres på en hverdag
mellem kl. 8 og 20, og til 100% af timehonoraret, hvis
overtidsarbejdet udføres i et andet tidsrum.

6.8.

Hvis opgaven udføres uden for leverandørens virksomhedssted,
har leverandøren ret til godtgørelse for kost, rejser og logi i
overensstemmelse med leverandørens regler, som dog skal
være rimelige.

6.9.

Har leverandøren udgifter til materialer og lignende, som kan
henføres til montagearbejdet, har leverandøren ved løbende
afregning ret til særskilt godtgørelse for dette. Ved fast regning
har leverandøren ret til sådan særskilt godtgørelse, som ikke
kan anses for at have kunnet forudses ved aftalens indgåelse.

6.10.

6.11.

Opfylder bestilleren ikke sin betalingspligt med hensyn til hele
eller dele af kontraktsummen, har leverandøren ret til uden
følger helt eller delvist at indstille alt arbejde samt alle
eventuelle leverancer af materialer. Endvidere har leverandøren
ret til skriftligt at ophæve aftalen, hvis ikke hele eller dele af
købesummen er betalt tre måneder efter forfaldsdatoen I
sådanne tilfælde har leverandøren ret til erstatning for den
skade, han lider. Erstatningen kan dog ikke overstige
kontraktsummen.
Bestilleren har ikke ret til at tilbageholde betalingen, mens han
venter på, at en fejl eller mangel bliver afhjulpet.
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7.
7.1.

Levering
Leverandøren og bestilleren har i fællesskab ansvaret for, at
opgaven udføres i overensstemmelse med den aftalte tidsplan,
hvis parterne har aftalt en sådan.

7.2.

Hvis der ikke er aftalt noget tidspunkt for montagearbejdets
udførelse, skal det påbegyndes inden for tre uger fra
bestillerens skriftlige anmodning herom. Medmindre andet er
aftalt, er leverandøren kun forpligtet til at udføre det
montagearbejde, der anmodes om inden for tre måneder efter
levering af maskinen.

7.3.

Ved leveringsforsinkelse, der skyldes omstændigheder i
overensstemmelse med punkt 13.1. nedenfor, eller som skyldes
bestilleren eller forhold hos denne, har leverandøren ret til den
fornødne forlængelse af den aftalte leveringstid. Leverandøren
har også ret til den fornødne forlængelse, hvis opgaven ændres
eller udvides, eller hvis det bliver nødvendigt med forlængelse,
fordi personalet ifølge loven eller andre bestemmelser skal
holde fri eller have ferie.

8.
8.1.

Leveringsprøve
Medmindre andet er aftalt, skal der kun foretages en
leveringsprøve ved endelig levering. Leveringsprøven skal
udføres hos bestilleren for leverandørens regning, dog ikke for
så vidt angår bestillerens medvirken. Såfremt parterne ikke har
aftalt nærmere detaljer om de tekniske krav og om, hvordan
leveringsprøven skal udføres, skal denne udføres i
overensstemmelse med normal praksis i den pågældende
industri i leverandørens land. Leverandøren skal føre protokol
over leveringsprøven, og bestilleren skal have protokollen.

8.2.

Viser det sig ved prøven i henhold til punkt 8.1., at maskinen
ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal leverandøren
træffe foranstaltninger til afhjælpning af dette, hvis afvigelsen
ikke er uden betydning for anvendelsen af maskinen. Ny
leveringsprøve skal herefter udføres på bestillerens
forlangende.

8.3.

Montagearbejdet anses for at være udført, og maskinen leveret,
når der er udført leveringsprøve og denne er blevet godkendt.
Leveringsprøven skal godkendes af bestilleren i
leveringsprotokollen senest fem dage efter, at prøven har fundet
sted. Uanset om bestilleren udtrykkeligt har godkendt
leveringsprøven, skal prøven anses for godkendt ved den af de
følgende omstændigheder, der falder først:

a)

Monteringen er af en sådan beskaffenhed, at bestilleren med
rimelighed burde have godkendt leveringsprøven

b)

Der er gået fem dage siden prøven blev foretaget, og
bestilleren har ikke fremført nogen begrundede indvendinger
mod prøven

c)

Maskinen kan tages i brug som forudsat

8.4.

Bestilleren skal altid godkende leveringsprøven, selv om der
foreligger en afvigelse fra det aftalte, hvis afvigelsen er uden
betydning for den tilsigtede anvendelse.

9.
9.1.

Forsinkelse samt ansvarsbegrænsning
Leverandøren og bestilleren har i fællesskab ansvaret for, at
tidsplanen overholdes sådan som aftalt.

9.2.

Ved forsinkelse, som skyldes leverandøren, har bestilleren ret
til konventionalbod. Bestilleren har ret til konventionalbod fra
og med tidspunktet for underrettelsen om forsinkelsen.
Konventionalboden udredes for hver hele syvdagesperiode,
forsinkelsen varer, og udgør 0,5% af kontraktsummen,
sammenlagt dog højst et beløb, der svarer til 7,5%
kontraktsummen. Såfremt leverandøren kun er forsinket med
en del af monteringsarbejdet, skal konventionalboden
maksimalt svare til 7,5% af prisen for den del af
montagearbejdet, der er forsinket. Er leverandøren berettiget til
forlængelse i henhold til punkt 7.3., skal der ikke udredes
konventionalbod i forlængelsesperioden. Er montagearbejdet
forsinket på grund af forsinkelse med levering af maskinen,
skal der kun udredes konventionalbod i de tilfælde, der er
angivet i Addtech Almindelige betingelser – Maskiner.

9.3.

Bestilleren er ud over konventionalboden ikke berettiget til
erstatning eller anden kompensation som følge af forsinkelse.

9.4.

Såfremt der opstår forsinkelse på grund af bestilleren eller
forhold, som bestilleren kan drages til ansvar for, har
leverandøren efter skriftlig meddelelse ret til at afbryde
arbejdet, indtil bestilleren har fjernet de forhindringer, der har
forårsaget forsinkelsen. Leverandøren har også ret til erstatning
for direkte tab forårsaget af en sådan forsinkelse såsom ikkedebiterbar tid. Hvis en sådan forsinkelse er væsentlig, har
leverandøren ret til ved skriftlig meddelelse til bestilleren at
opsige aftalen med omgående virkning. Leverandøren har da
ret til erstatning for det arbejde, der allerede er udført, samt
påløbne udgifter. Leverandøren er forpligtet til, senest når
betaling erlægges, at gøre rede for og overdrage resultatet af det
udførte arbejde. Bestilleren har ret til at udnytte resultatet som
om opgaven er fuldført under forudsætning af, at bestilleren har
opfyldt sine betalingsforpligtelser.

10.
10.1.

Ansvar for fejl samt ansvarsbegrænsning
Leverandøren har pligt til at afhjælpe fejl, som består i, at
monteringen ikke opfylder specifikationen i kontrakten.

10.2.

Leverandøren kan kun drages til ansvar for fejl, der opstår
under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt
anvendelse. Leverandøren har intet ansvar for fejl, der skyldes,
at bestilleren har afgivet fejlagtige, tvetydige eller
ufuldstændige oplysninger. Ansvaret omfatter heller ikke fejl
forårsaget af omstændigheder, der er opstået efter, at
monteringen blev fuldført, bestillerens eller tredjemands
forsømmelse eller andre omstændigheder, som leverandøren
ikke har nogen indflydelse på.

10.3.

Bestilleren kan ikke påberåbe sig fejl, hvis bestilleren ikke
skriftligt har givet leverandøren besked herom inden 15 dage
fra det tidspunkt, hvor fejlen blev konstateret eller burde have
været konstateret, dog senest et år fra den dato, hvor risikoen
for maskinen overgik til bestilleren.

10.4.

Fremsætter bestilleren en reklamation på grund af en fejl, og
det viser sig, at leverandøren ikke kan drages til ansvar for
fejlen, har leverandøren ret til godtgørelse for de omkostninger,
som reklamationen har påført ham.

10.5.

Såfremt leverandøren ikke afhjælper fejlen med den hurtighed,
omstændighederne kræver, har bestilleren ret til skriftligt at
fastsætte en endelig og rimelig frist for afhjælpning af fejlen.
Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har bestilleren ret til
efter eget valg:
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a)

at lade de nødvendige reparationer udføre for leverandørens
regning og risiko, dog højst til et beløb svarende til 10% af
kontraktsummen, eller

b)

kræve et nedslag i prisen, der svarer til fejlen, dog højst 10% af
kontraktsummen.

11.
11.1

Skadeserstatning samt ansvarsbegrænsning
Leverandørens ansvar er begrænset til det, der er angivet i
nærværende aftale, medmindre leverandøren har handlet
forsætligt eller groft uagtsomt, og bestilleren kan ikke
fremsætte andre krav mod leverandøren end nærværende aftale
giver mulighed for.

11.2

Bestillerens eventuelle ret til erstatning, konventionalbod og
anden kompensation i forbindelse med fejl er begrænset til
direkte skader og tab til et beløb, der svarer til 10% af
kontraktsummen. Leverandøren er under ingen
omstændigheder forpligtet til at yde erstatning for udebleven
fortjeneste, produktionsbortfald, skade på anden ejendom end
den, der er blevet monteret inden for rammerne opgavens
rammer (for eksempel produktskade), indirekte skade eller tab.

12.
12.1.

Tavshedspligt
En part må ikke uden den anden parts samtykke udlevere
dokumenter til tredjemand eller på anden vis videregive
oplysninger af fortrolig art om aftalen eller om den anden part,
andet end i den udstrækning det er nødvendigt for aftalens
gennemførelse. Parterne skal pålægge personalet tavshedspligt
eller på anden hensigtsmæssig vis sikre, at tavshedspligten
overholdes. Tavshedspligten gælder ikke informationer, som
en part på behørig vis kan bevise er kommet til
vedkommendes kendskab på anden vis end gennem aftalen,
eller som er almindeligt kendte. Tavshedspligten gælder
fortsat, selv om aftalen i øvrigt ophører med at gælde.

13.
13.1.

Fritagelsesgrund
Omstændigheder, der forhindrer eller i væsentlig grad
vanskeliggør overholdelsen af en parts forpligtelser i henhold
til aftalen, og som den pågældende part ikke har nogen
indflydelse på, såsom men ikke begrænset til lynnedslag,
brand, jordskælv, oversvømmelse, krig, mobilisering eller
militærindkaldelser af større omfang, oprør eller optøjer,
rekvireringer, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indgreb fra
myndighedernes side, restriktioner af drivkraft, generel
knaphed på transporter, varer eller energi eller strejke, blokade,
lockout eller anden arbejdskonflikt, uanset om den pågældende
aftalepart er part i konflikten eller ej, samt fejl i eller
forsinkelse af levering fra underleverandører pga. ovennævnte
omstændigheder, fritager parterne for deres ansvar og giver ret
til den nødvendige tidsforlængelse og fritagelse fra bøder og
andre retslige følger. Det påhviler den part, der ønsker at
påberåbe sig fritagelsesgrund, skriftligt at underrette den anden
part herom, umiddelbart efter, at han har konstateret eller
burde have konstateret, at der forelå fritagelsesgrund.

13.2.

Hvis en overholdelse af aftalen forhindres i længere tid end
seks måneder pga. sådanne omstændigheder, har hver af
parterne ret til, uden erstatningspligt for skade eller andet, at
fratræde nærværende aftale. Leverandøren har dog ret til
erstatning for udført arbejde og omkostninger.

14.
14.1

Lovvalg og tvist
For nærværende aftale finder dansk lov anvendelse, med
undtagelse af lovvalgsreglerne.

14.2

Tvister vedrørende Leverandørens erstatningskrav skal ved
udebleven betaling kunne afgøres ved byretten på
Leverandørens hjemsted. Øvrige tvister i forbindelse med
nærværende aftale skal afgøres endeligt ved voldgift i
overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det
Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsproceduren skal finde sted
i København

15.
15.1.

Ugyldighed
Krav mod leverandøren bortfalder, hvis der ikke er indledt
domstols- eller voldgiftsprocedure i overensstemmelse med
punkt 14.2 inden for to år fra opgaven er udført.
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