Hovedentreprisekontrakt (AB92)

Dato: 26.06.2020
Projekt nr.: 1011428-005
T: +45 2540 0183
E: lphi@moe.dk

1

Parterne

1.1

Undertegnede
HF Tornhøj
Klausdalsbrovej 277
2860 Søborg
CVR: 22 29 71 12
i det følgende kaldet bygherre, og

1.2

Medundertegnede
Gorm Hansen & Søn A/S
Lykkegårdsvej 11
4000 Roskilde
CVR: 17 82 79 87
i det følgende kaldet entreprenøren,
har indgået følgende entrepriseaftale om:
Etablering af spildevandskloakering og vandforsyning i Haveforeningen Tornhøj. Hertil
vejopbygning og vejinventar.
Arbejdet udføres i hovedentreprise.

2

Entreprisesum

2.1

Entreprisesummen er aftalt til kr. 11.868.805,50 ekskl. moms.
Skriver kroner Elleve-Millioner OtteHundredeOtteogTresTusinde OtteHundredeFem 50/100

2.2

Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, som udføres inden 12 måneder fra
tilbudsdagen.

2.3

Entreprisesummen er fremmet således:
01
02
03
04
05
06

Arbejdsplads m.v.
Jordarbejder
Spildevandsanlæg
Styret boring
Brugsvandsanlæg
Veje og belægninger

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.

751.590,00
3.007.218,00
3.434.282,00
59.220,00
1.683.375,00
2.933.120,50

MOE A/S
Buddingevej 272
DK-2860 Søborg
T: +45 4457 6000
CVR nr.: 64 04 56 28
www.moe.dk

3

Aftalegrundlag
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Denne kontrakt
Referat fra dialogmøde af d. 24.06.2020
Entreprenørens tilbud af d. 19.06.2020
Rettelsesblade
a. Nr. 1 af d. 19.05.2020
b. Nr. 2 af d. 15.06.2020
c. Nr. 3 af d. 26.06.2020
Udbudsmateriale af 04.05.2020 med følgende bilag
a. Tilbudsliste (TBL)
b. Ledningsplaner, IHFTO_K10_T131_H1 og IHFTO_K10_T132_H1
c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
d. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB)
e. Særlige Betingelser (SB)
f. Beskrivelser om udbud og tilbud (BUT)
g. Udbudskontrolplan
AB92 med de særlige tilføjelser og fravigelser, som fremgår af udbudsmaterialet
Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af Vejdirektoratet, i den på
udbudstidspunktet gældende udgave for:
Styring og samarbejde
Arbejdsplads
Jordarbejder
Afvanding
Ledningsarbejder
Bundsikring af sand og grus
Stabilt grus
Varmblandet asfalt
Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), Dansk
Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske
standarder (DS) - alt som nævnt i AAB og SAB - med senest anførte ændringer,
rettelser og fortolkninger.
Følgende øvrige forskrifter i nyeste udgave:
Afmærkning på kørebanen, Vejregel
Afmærkning af vejarbejder, Vejregel, med tilhørende Tegninger

Såfremt der skulle opstå modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, vil
ovenstående rangorden af dokumenterne være gældende.

4

Forbehold

4.1

Ingen forbehold i entreprenørens tilbud accepteres.

5

Tidsfrister

5.1

Tidsplan og -frister i Udbudsmateriale af 04.05.2020 inkl. tilhørende rev. er gældende.
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5.2

Følgende terminer er sanktionsbærende:
Afleveringstermin, 23.04.2021

5.3

Ved ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side, betaler entreprenøren en
dagbod på kr. 10.000,- pr. påbegyndt arbejdsdag, arbejdet forsinkes.

6

Sikkerhedsstillelse

6.1

Bygherre stiller ingen sikkerhed.

6.2

Entreprenøren stiller sikkerhed iht. AB92 § 6 svarende til 15 % af kontraktsummen ekskl.
moms.

6.3

Sikkerhedsstillelse skal foreligge senest 8 dage efter kontraktindgåelsen.

7

Forsikring

7.1

Entreprenøren skal tegne og betale all-risk forsikring (inkl. brand- og
stormskadeforsikring) fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved
afleveringen, er afhjulpet. Bygherre skal medtages som sikrede på forsikringspolicen.
Forsikringens selvrisiko må ikke overstige kr. 10.000,00, og selvrisikoen påhviler den
ansvarlige skadevolder.

8

Betaling

8.1

Betaling sker iht. AB92 § 22 med de særlige tilføjelser og fravigelser, som fremgår af
Særlige betingelser (SB) af 04.05.2020.

9

Organisation
Bygherrens repræsentant er bestyrelsesformand Jørgen Risnæs.
Entreprenørens repræsentant er Nikolai Mikkel Larsen.

10

Arbejdsvilkår
Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at ansatte hos entreprenøren og dennes eventuelle
underentreprenører og underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er
sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre
gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv
overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Bygherren
kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for
arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Bygherren kan kræve, at entreprenøren –
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efter skriftlig påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation
såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som
eventuelle underentreprenørers/underleverandørers arbejdstagere.
Entreprenøren kan pålægges at betale en bod til bygherren på 0,1% af entreprisesummen
pr. overtrædelse, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes. Manglende overholdelse af
klausulen kan herunder i øvrigt, f.eks. ved gentagne alvorlige overtrædelser, efter
omstændighederne udgøre væsentlig misligholdelse og medføre ret til ophævelse af
kontrakten.

11

Bilag
Der er ingen yderligere bilag til kontrakten end de i pkt. 3 angivne dokumenter.

12

Tvister
Entreprenøren erklærer sig indforstået med at lade tvister, der opstår mellem bygherre og
entreprenøren, afgøre ved de almindelige domstole, såfremt der ikke i denne sag kan
aftales værneting ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

13

Underskrifter

Dato:

Underskrift:
Som bygherre

Dato:

Underskrift:
Som entreprenør
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