SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER MED MONTAGE GÆLDENDE FOR GIVE STEEL A/S

1

Generelt

1.1
Nærværende vilkår er gældende for alle tilbud og ordrer vedr. leverancer med montage, medmindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anført i
tilbuddet eller ordrebekræftelse.
1.2
For tilbud og ordrebekræftelser vedr. leverancer med montage gælder i øvrigt ”Forenklede Almindelige Betingelser for Arbejder og leverancer
i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB Forenklet), i det omfang bestemmelserne heri ikke er i modstrid med nærværende salgs- og
leveringsbetingelser, ordrebekræftelsen eller tilbuddet fra Give Steel A/S.
1.3
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder forud for kundens eventuelle købsbetingelser, medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt
fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

2

Tilbuddets omfang

2.1
Tilbud skal betragtes som et samlet tilbud. Såfremt kun dele af tilbuddet accepteres, kræver det skriftlig accept fra Give Steel A/S. I det
tilfælde ordren ændrer karakter, således montagen udgår af den aftalte ordre vil salgs- og leveringsbetingelserne ligeledes ændres til Give
Steel A/S’ salgs- og leveringsbetingelser uden montage. Salg- og leveringsbetingelser uden montage for Give Steel A/S fremgår på Give
Steel A/S hjemmeside: www.givesteel.com.
2.2
Der er alene medregnet stål og løsdele, som er anført i tilbuddet og evt. specifikation. Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og
tilbuddets specifikationer gælder det i tilbuddet anførte.
2.3
Såfremt tilbudsgrundlaget omfatter tekniske arbejdsbeskrivelser, er det alene det specifikke afsnit vedrørende stålleverancen, som danner
grundlag for tilbuddet.
2.4
Tilbuddet er gældende i 14 kalenderdage fra tilbuddets datering under de forudsætninger der fremgår af tilbuddet. Give Steel A/S forbeholder
sig desuden ret til godtgørelse ved udefrakommende ekstraordinære prisstigninger, jf. AB 18 § 35.
2.5
Såfremt kunden ønsker indgåelse af kontrakt på kundens kontraktgrundlag fremfor Give Steel A/S’ ordrebekræftelse skal dette angives som
en betingelse for accepten. Er dette ikke tilfældet er Give Steel A/S’ ordrebekræftelse, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser,
gældende som aftalegrundlag.
2.6
Ordrebekræftelsen samt eventuel tilhørende kontrakt er under forudsætning af at kunden kan kreditgodkendes af Økonomiafdelingen i Give
Steel A/S. Hvis kunden ikke kan kreditgodkendes til ordrens værdi, er Give Steel A/S berettiget til at ophæve aftalen frem til produktionsstart.

3

Leverancegrundlag

3.1
For at kunne levere til aftalt pris og tid forudsættes det, at Give Steel A/S modtager alle laster, hovedgeometri inkl. placeringer af vinduer,
døre og porte, særlige deformationskrav og en overordnet projekttidsplan fra kunden senest 10 uger før planlagt leveringsdato, hvilket svare
til datoen for fastlåsning af designet. Særligt gældende for GSY-projekter skal tegninger af betonelementer modtages 10 uger før Give Steel
A/S’ planlagte leveringsdato.
Nye anvisninger eller ændringer efter udløb af datoen for det fastlåste design vil blive afregnet som ekstra arbejde samt ret til
tidsfristforlængelse svarende til den forsinkelse, som kunden har forsaget.
3.2
Det præciseres at medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet har Give Steel A/S ikke projekteringsansvar for leverancen, herunder
både samlinger og profiler. Eventuelle fejl og mangler i kundens specifikation af leverancen samt disses følger er Give Steel A/S
uvedkommende.
3.3
Tilbuddet er beregnet på baggrund af Give Steel A/S’ produktionsmetoder og standardsystemer, hvorved Give Steel A/S forbeholder sig
retten til at udformningen af konstruktionerne kan afvige fra projektmaterialet. Give Steel A/S forbeholder sig ret til at foretage svejsestød på
bjælkerne/stålkonstruktionerne.
3.4
Alt stål leveres slyngrenset medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Specifik angivelse af maling og farver, malingstykkelse,
brandmaling samt galvanisering skal ske efter særskilt tilbud.
3.5
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Give Steel A/S udregner de nødvendige statistiske beregninger for at leverancen kan optegnes og produceres. Give Steel A/S kan efter
særskilt aftale stille de nødvendige statiske beregninger til rådighed for myndighedsgodkendelse. Udgiften til tredjepartskontrol samt øgede
tidsforbrug i forbindelse tredjepartskontrol af de statistiske beregninger og tegninger er ikke indeholdt i tilbuddet.

4

Levering

4.1
Leveringstiden angivet i tilbuddet er under forudsætning af, at datoen for fastlåsning af designet i punkt 3.1 fastholdes.
4.2
Leverancen leveres på vogn på byggepladsen i hele læs. Leverancen læsses under hensyntagen til transporttekniske forhold. Der
forudsættes plan og bæredygtig kørevej frem til aflæsningsstedet, således en 45 ton – 20 m lang sættevogn kan køre i og omkring
bygningen uden påvirkning af disse forhold. Er der ikke kørefast i bygningen skal der være kørefast underlag helt op til soklen.
Der skal i sammenhæng med aflæsningsstedet være en plan og bæredygtig plads, hvor leverancen kan lægges ned og samles. Der må ikke
forefindes strømførende luftledninger indenfor hejse afstand.
Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.
4.3
Reparationsmaling medfølger i fornødent omfang. Evt. rengøring fra transportsnavs og reparationsarbejder efter transport- og
montageskader er ikke indeholdt i tilbuddet.
4.4
En leverance der ikke kan leveres på den aftalte leveringsdag, som følge af forhold hos kunden, vil efter aftale med kunden blive opbevaret
på Give Steel A/S’ udendørs opbevaringsplads, så længe pladsforholdene tillader det.
Omkostningen for opbevaringen af leverancen vil blive viderefaktureret til kunden efter Give Steel A/S’ gældende pris for lageropbevaring.
Risikoen for fejl og mangler, herunder kan nævnes ridser, skrammer og støv (listen er ikke udtømmende), som følge af opbevaringen på
Give Steel A/S’ udendørs opbevaringsplads, overgår til kunden på den aftalte leveringsdato.

5

Montering

5.1
Det er kundens ansvar og en forudsætning for Give Steel A/S kan starte montagen, at projektets landmåler har foretaget al afsætning af
modullinjer, højder på alle etager og koter gældende for leverancen. Det er ligeledes kundens ansvar at samtlige indmålingspunkter af
nedsatte ankerjern er afsat korrekt og at disse videreformidles til Give Steel A/S, senest 5 arbejdsdage før montageopstart for malede
konstruktioner og 10 arbejdsdage for galvaniserede konstruktioner.
Alle afsætninger og søjlepunkter skal være synlige og tilgængelige, under hele montageforløbet, medmindre andet er aftalt.
5.2
El og orienteringsbelysning skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der skal være min. 16 amp. kraft stik til rådighed inden for en afstand af max
50 m til fjerneste sted Give Steel A/S skal arbejde på byggepladsen. Det forudsættes ligeledes, at affald fra montagen kan henlægges i
kundens container og derved bortskaffes uden omkostninger for Give Steel A/S.
Velfærdsfaciliteter skal stilles vederlagsfrit til rådighed for Give Steel A/S’ montagemedarbejdere i arbejdstiden i henhold til gældende regler
og forskrifter (Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1516).
5.3
Kunden er ansvarlig for, at der stilles det nødvendige antal tømrer til rådighed for oplægning af åsetømmer m.v., hvor dette er en del af
leverancen. Tømrerne skal indgå i et samarbejde med Give Steel A/S’ montagehold under ledelse af Give Steel A/S’ montageformand under
hele montageforløbet. Tømrerne skal selv medbringe egnede lifte til deres arbejde.
Særligt gældende for følgende bygninger:
•
Bygninger med spændvidde over 22 m.
•
Bygninger med spændvidde på mellem 18 og 22 m. samt benhøjde på over 4 m.
•
Bygninger med kiphøjde over 7 m. over terræn, eller hvis spær eller andre forhold er så specielle, at en bil ikke kan rejse dem.
Ved ovenstående bygningstyper er kunden ansvarlig for, at der stilles selvkørende bomlifte til rådighed efter behov for samling af spær i kip,
samt for oplægning af åsetømmer i kip, da disse bygningstyper kræver to (2) biler til rejsning.
Åsetømmer skal være klar med det nødvendige beslag inden montage kan påbegyndes. Bygninger med indtil 9 m. tagstykke: 3 rækker; ved
bygninger med over 9 m. tagstykke: 5 rækker.
Al midlertidig afstivning med åse eller lign. og de dermed forbundne udgifter til hjælpemidler m.m. udføres og betales af kunden. Afstivningen
skal foregå i samme takt som stålmontagen og uden forsinkelse for Give Steel A/S’ montører.
Kunden skal afholde alle de forbundne udgifter til montage af evt. fremsendte beslag til kipningsfastholdelse.
5.4
Byggepladsen samt alt hjælpemateriel der stilles til rådighed for Give Steel A/S skal overholde Arbejdstilsynets gældende krav og
bestemmelser. Hvis montageforholdene ikke overholder gældende krav og bestemmelser og dette påfører Give Steel A/S ekstra tidsforbrug
vil dette blive viderefaktureret efter gældende time takst, jf. punkt 5.8.
Montagen forudsættes at kunne montere fra kl. 06.00 til kl. 19.00, hvis ikke andet er aftalt. Montagen skal kunne udføres i en kontinuerlig
montageproces.
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5.5
Kunden afholder og udfører samtlige vinterforanstaltninger i forbindelse med montagen.
5.6
Kunden har det fulde ansvar for, at ankerjern er indstøbt til underkant af bolteplade. Alle bolteplader skal være i samme kote, medmindre
andet er aftalt. Bolteplader skal være rengjorte for betonrester o.l. Ingen dele af soklen må støbes eller mures højere end bolteplader, inden
spær montage.
5.7
Efter endt montage er kunden ansvarlig for efterspænding af vindafstivning.
5.8
Såfremt byggepladsforholdene efter Give Steel A/S’ skøn ikke er i overensstemmelse med leverings- og montageforudsætningerne i
ovenstående punkter 4.2-5.7, vil ekstra tidsforbrug blive faktureret kunden efter gældende time takst. Eventuelle skader på Give Steel A/S’
materiel og materiale, der kan henføres til byggepladsens beskaffenhed, vil blive faktureret til kunden.
5.9
Ved Give Steel A/S’ færdiggørelse af montagen anses leverancen for afleveret, hvorved risikoen for leverancen på dette tidspunkt overgår til
kunden, uanset tidspunkt for aflevering af det samlede byggeri. Give Steel A/S forbeholder sig retten til lave delaflevering af leverancen.
5.10
Uafhængig kontrol af montagen på byggepladsen, jf. DS1140:2019, er ikke indeholdt i tilbuddet.

6

Forsinkelse

6.1
Ved forsinkelser med leverancen, som følge af manglende godkendelse eller modtagelse af betaling fra kunden eller forhold nævnt i AB
Forenklet § 31, stk. 1, kan Give Steel A/S forlænge tidsfristerne indtil Give Steel A/S igen har ledig kapacitet. Retten til tidsfristforlængelse
kan ske uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte tidsfrist.
6.2
Kunden betaler dagbod eller erstatter Give Steel A/S for tabet der følger af udskydelsen, jf. pkt. 6.1, herunder tab som følge af uudnyttet
kapacitet for projektering, produktion, transport og montage i de(n) oprindelige planlagte perioder i overensstemmelse med pkt. 6.3. Give
Steel A/S opnår herudover ret til tidsfristforlængelse, som minimum svare til den forsinkelse, som kunden har forsaget eller til når Give Steel
A/S igen har ledig kapacitet.
6.3
I tilfælde af forsinkelse fra kundens side, jf. pkt. 3.1 og 6.1 er Give Steel A/S efter skriftlig meddelelse berettiget til at opkræve dagbod efter
følgende model fra kunden:
6 uger før datoen for produktionsstart 1 % af ordresummen ekskl. Moms
5 uger før datoen for produktionsstart 2 % af ordresummen ekskl. Moms
4 uger før datoen for produktionsstart 3 % af ordresummen ekskl. Moms
3 uger før datoen for produktionsstart 4 % af ordresummen ekskl. Moms
2 uger før datoen for produktionsstart 5 % af ordresummen ekskl. Moms dog minimum 25.000 kr. ekskl. Moms
1 uger før datoen for produktionsstart 10 % af ordresummen ekskl. Moms dog minimum 50.000 kr. ekskl. Moms
6.4
Ved forsinkelse, som ikke giver Give Steel A/S’ ret til tidsfristforlængelse, er kunden efter skriftlig meddelelse berettiget til at opkræve dagbod
på maksimalt 1 0/00 af ordresummen ekskl. moms pr. arbejdsdag, som tidsfristen overskrides. De samlede dagbøder kan maksimalt
andrage 5% af ordresummen. Foruden dagbod kan der ikke rejses erstatningskrav som følge af forsinkelsen mod Give Steel A/S, hvilket
betyder at Give Steel A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Listen er ikke
udtømmende.

7

Betaling

7.1 Betalingsplan
Betaling skal erlægges i henhold til følgende betalingsplan:
•
10% ved ordre
•
40% inden produktionsstart
•
30% inden levering og montagestart
•
20% ved aflevering.
Giver Steel A/S stiller ikke nogen sikkerhed mod ovennævnte betalingsplan, men kan efter påkrav fra kunden fremsende ejendomserklæring
for kundespecifikke producerede stålkonstruktioner/bjælker.
7.2
Sidste rettidige betalingsdato er 14 kalenderdage fra afsendelse af fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdagen er Give Steel A/S berettiget til
at opkræve morarente + gebyr for overskridelsen af betalingsfristen. Give Steel A/S er berettiget til at udskyde produktionsstart samt
montagestart ved manglende modtagelse af betaling inden planlagt igangsættelse af henholdsvis produktion og montage, jf. punkt 6.1.
7.3
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Leverancen forbliver Give Steel A/S’ ejendom indtil betalingen er erlagt fuldt ud i den udstrækning et ejendomsforbehold er gyldigt efter
gældende dansk ret.
7.4
Kunden kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning i fremsendte betalingskrav.
7.5 Prisregulering
Tilbuddet er afgivet på baggrund af de aktuelle stålpriser, men da disse er meget svingende, forbeholder Give Steel A/S sig retten til at
prisregulere prisen. Give Steel A/S har ret til prisregulering af stålet medmindre stålet kan indkøbes senest 7 kalenderdage fra
ordrebekræftelsen er fremsendt Reguleringen af stålprisen sker efter gældende indeks fra Give Steel A/S’ leverandører af stål.

8

Sikkerhedsstillelse

8.1 Give Steel A/S’ sikkerhedsstillelse
Give Steel A/S stiller ikke den i AB Forenklet § 8 anførte sikkerhedsstillelse medmindre dette fremgår af særskilt aftale eller af tilbuddet.
8.2 Kundens sikkerhedsstillelse
Give Steel A/S kan forlange at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhed for leverancens betaling, jf. AB Forenklet § 9.

9

Ansvarsbegrænsning

9.1
Give Steel A/S’ eventuelle erstatningsansvar for skader opstået under levering og montage, skader som følge af mangler ved leverancen
eller øvrige ansvarspådragende forhold, er begrænset til forsikringssummen på Give Steel A/S’ til enhver tid gældende ansvarsforsikring.
9.2
Give Steel A/S’ ansvar dækker alene eget udført arbejde. Give Steel A/S er som følge heraf uden ansvar for kundens foregående arbejder,
hvorpå leverancen er monteret samt arbejder udført af kunden efter aflevering.
9.3
Give Steel A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Listen er ikke
udtømmende.

10

Forsikring

10.1
All-risk forsikring
Der påhviler kunden at sikre, at bygherren har tegnet en all-risk forsikring som dækker alle værdier, der endeligt indgår i den samlede
entreprise, herunder også materialer der bliver tilført byggepladsen. All-risk forsikring skal være tiltrådt inden montagen påbegyndes. . I
tilfælde af en skade dækkes en eventuel selvrisiko af kunden.
10.2
Bygnings-, løsøre- og driftstabs forsikring
Det påhviler kunden at sikre, at Give Steel A/S i forbindelse med arbejder ved bestående bygninger eller anlæg, er medforsikret
på bygherrens bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring, således der ikke i skadestilfælde kan rettes krav/regreskrav mod Give Steel A/S.
10.3
Produktansvar
Give Steel A/S har etableret erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Give Steel A/S er kun ansvarlig for skader som den solgte vare eller arbejdsydelsen forvolder, hvis det uomtvistelig kan dokumenteres at
skaderne skyldes fejl begået af personer, som Give Steel A/S bærer ansvaret for.
10.4
Ansvarsbegrænsning i forhold til produktansvar
I den udstrækning Give Steel A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Give Steel A/S
skadesløs i det omfang, som Give Steel A/S’ ansvar er begrænset jf. punkt 9.1 til 10.3.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende punkt, skal denne part straks underrette
den anden herom. Give Steel A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
erstatningskravet, der er rejst mod en af dem på grund af skade, som påstås forårsaget af materiellet.

11

Mangler og reklamationer

11.1
Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved den leverede leverance samt fejlagtig udført
arbejde.
11.2
Kunden er ansvarlig for korrekt valg af malerbehandling, således det sikres at malerbehandlingen er egnet til både leverancen og brugen af
bygningen. Reklamationer over overfladebehandling kan kun godtages, hvis kunden har valgt den rette behandling og har vedligeholdt
konstruktionen i henhold til vedligeholdelsesmanualen.
11.3
Kunden skal ved aflevering skriftlig kvittere for afleveringen og samtidig skriftligt meddele umiddelbare synlige fejl og mangler, herunder
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skader. Meddelelsen skal være Give Steel A/S i hænde senest 5 arbejdsdage efter afleveringen og kunden skal sikre fotodokumentation for
de mangler der ønskes udbedret.
11.4
Kunden kan udelukkende gøre krav på at få accepterede påberåbte mangler udbedret af Give Steel A/S. Kunden har derved ikke ret til at få
udbedret mangler på Give Steel A/S’ vegne eller afslag i ordresummen.
11.5
Efter ibrugtagen af de leverede stålkonstruktioner er kunden ansvarlig for løbende drift og vedligehold iht. udleverede manualer el.lign.
Skader og reklamationer der kan henføres til manglende vedligehold kan afvises af Give Steel A/S og er Give Steel A/S uvedkommende.

12

Særlige betingelser

12.1
Ophævelse af aftalen
Parterne er berettiget til efter skriftlig meddelelse at ophæve aftalen frem til montagestart, som følge af gentagne samarbejdsvanskeligheder
eller forsinkelse i mere end tre (3) måneder. Ved ophævelse af ordren er Give Steel berettiget til at fakturere kunden de afledet og forbundne
omkostninger vedr. ophævelsen, dog min. 2% af ordresummen.
12.2
Ophævelse som følge af force majeure
Give Steel A/S er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til kunden, at ophæve aftalen, når dens opfyldelse helt eller delvist bliver umuliggjort
på grund af force majeure, hvor force majeure er defineret i AB Forenklet § 31, stk. 1, litra c). Parterne har i den forbindelse hverken krav på
erstatning eller godtgørelse.
12.3
Kommunikation og pressemeddelelser
Give Steel A/S er berettiget til at benytte projektet som reference på hjemmeside, sociale medier og til undervisningsformål.
Pressemeddelelser vil blive sendt til godkendelse hos kunden før udsendelse.
12.4
Tvister og lovvalg
Tvister i forbindelse med aftalen, og alt som har sammenhæng hermed, skal løses efter kapitel J. Tvister i AB Forenklet. Lovvalg er dansk
lovgivning.
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