KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8406

Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8406, samt
mal for avtaledokument
Ovennevnte dokumenter er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut ifm tilbudsinnleveringen.

AVTALEDOKUMENT – ENTREPRISEOPPDRAG ETTER
NS 8406
Prosjektets navn:
Adresse:
Kontraktsnr:

1 Parter
Byggherre:
Staten v/Forsvarsdepartementet
v/Forsvarsbygg
Adresse:

Org.nr:

975950662

Representant:

Entreprenør:

Org.nr:

Adresse:
Representant:

E-post:

Tlf:

E-post:

Tlf:

2 Om oppdraget

Oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlagets del III.

3 Regulering av kontraktsforholdet
Oppdraget reguleres av NS 8406 med de endringer og tillegg som følger av punkt 8.
4 Kontraktssum/honorar
☐

☐

Regningsarbeid med kostnadsoverslag på kr……………ekskl. mva., med følgende timepriser:
kr………………… ekskl. mva for…………………………
kr………………… ekskl. mva for…………………………
kr………………… ekskl. mva for…………………………
(jfr. NS8406 punkt 23.4 og tilhørende krav til varsling)
Oppdraget har en fast pris på kr …………….. ……… ekskl. mva.

5 Fremdrift og dagmulkt
Utførelsen av oppdraget skal starte dd.mm.åååå og være sluttført innen dd.mm.åååå.

Konkurransegrunnlagets del II
Kontraktsbestemmelser NS 8406
Prosjektnr:

Prosjektets navn:

Kontraktsnr:

I tillegg til sluttfristen er følgende frister er dagmulktbelagte:
………………… [navn på frist] ………. [fristdato]
………………… [navn på frist] ………. [fristdato]
6 Signaturer
Avtalen skal signeres elektronisk. Signatur vil fremkomme av egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.

Avtaler over kr 100.000 ekskl. mva. skal signeres av både fagteknisk og merkantilt ansvarlig hos Forsvarsbygg, og
er først gyldig inngått når begge signaturer foreligger. Forsvarsbygg ved direktør Forsvarsbygg eller direktør
anskaffelser kan ensidig godkjenne avtalen ved manglende signatur.

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle Forsvarsbygg etter at han blir eller burde ha blitt oppmerksom
på at ikke begge ansvarlige hos Forsvarsbygg har signert. Varselet sendes til anskaffelser@forsvarsbygg.no.
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Konkurransegrunnlagets del II
Kontraktsbestemmelser NS 8406
Prosjektnr:

Prosjektets navn:

Kontraktsnr:

Vedlegg 1

GARANTIERKLÆRING
Garantinummer:

Garantisten

Entreprenøren

Navn:

Org.nr:

Navn:

Org.nr:

Adresse:

Tlf:

Adresse:

Tlf:

Garantisten stiller seg herved overfor byggherren - Forsvarsbygg - som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
entreprenøren har iht. kontrakt:
Kontraktsnummer:

Kontrakten gjelder:

_________________________________

_________________________________________________________________________

Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved
mislighold i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for
forsinket fullføring.
Garantien begrenses til

NOK _____________, som utgjør 10 % av kontraktssummen, for forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved
overtakelsen av kontraktsarbeidet.
Garantien reduseres deretter til

NOK _____________, som utgjør 3 % av kontraktssummen, for forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene
av reklamasjonsperioden.
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I
reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som byggherren har mot entreprenøren, og
som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes
de tre årene fra siste overtakelsesforretning.
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves.

Tvister vedrørende denne garanti behandles ved rettergang for de norske ordinære domstoler.
____________________, den __________ 20____
___________________________________________
Garantistens underskrift
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