EAB:s leveransbestämmelser
Avseende leverans och montage av lagerinredning
Utöver leverans av gods åtar sig säljaren att utföra montage
härav . För leveransen och montaget av godset gäller allmänna
leveransbestämmelser NL 01 med nedan angivna ändringar
och tillägg.

A. Debiteringsnorm
A.1
Om inte annat överenskommits, utförs montaget till fast pris.
Såsom förutsättning för fast pris gäller:
att montage kan ske utan avbrott och ostört av andra
verksamheter på montageplatsen samt
att det underlag på vilket godset skall monteras uppfyller
Fordringarna i Hus AMA 98, TOLERANSER
tabell 43.DB/ESE-1.
Kan montagearbetet inte utföras kontinuerligt har säljaren rätt
till ersättning för den merkostnad som därigenom uppkommer.
Dock skall säljaren utan dröjsmål skriftligen meddela köparen
när sådan kompensation blir aktuell.
A.2
Extra arbeten och väntetid, som orsakas av att i A.1 angivna
förutsättningar inte uppfylls, debiteras enligt C.1 nedan.

B. Köparens åligganden
Säljarens montageåtaganden förutsätter att köparen ombesörjer
resp. tillhandahåller samt bekostar vad som anges nedan:
B.1 Lossning interna transporter mm
- lossning
- mottagning av gods
- mottagningskontroll
- transporter till den plats hos köparen, där godset skall
monteras
- täckningsmaterial och täckning av gods vid förvaring på
montageplatsen (före och under montage)
B.2 Montageutrustning
- truck eller andra angivna lyft- och transportanordningar
ställningar (material och uppförande)
- låsbart förrådsutrymme
- låsbara och uppvärmda omklädnings- och tvättrum
B.3 Förnödenheter
- allmän belysning
- elektrisk energi (3-fas, 380 V)
- tryckluft
B.4 Rengöring mm
- städning och rengöring av montageplatsen innan
montaget påbörjas
- städning och rengöring av förråds- och personalutrymmen,
som utnyttjas av säljaren
- städning och rengöring av montageplatsen efter montagets
slut; säljaren skall dock svara för bortforsling av kasserat
material, avfall, bråte och dylikt till anvisad plats
- snöröjning

Extra arbete, väntetid
C.1
Extra arbete eller väntetid, som orsakats av att ovan angivna
förutsättningar och åligganden inte uppfylls av köparen eller
av annan omständighet för vilken säljaren inte svarar,
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debiteras särskilt enligt den prislista och normer för löpande
räkning som säljaren tillämpar vid den aktuella tidpunkten.

D. Ändrings- och tilläggsarbeten
D.1
Säljaren skall utföra sådana ändrings- eller tilläggsarbeten som
föranleds av efter anbudsdagen och före den dag då ansvarstiden
för fel enligt F.1 börjar löpa skedd ändring i för godset gällande
eller beslutande tvingande svenska lagar och förordningar, eller i
av myndighet utfärdade tvingande föreskrifter och anvisningar
eller i tillämpningen av dessa. Utöver vad som anges i
föregående stycke är säljaren skyldig att i skälig omfattning
utföra av köparen skriftligen begärda ändrings- tilläggsarbeten.
D.2
Säljarens skyldighet att utföra arbete enligt punkt D.1 skall vara
beroende av att parterna kommit överens om ändring av pris,
tider och andra bestämmelser i avtalet.

E. Arbetsmiljö
E.1
Köparen är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder enligt
arbetsmiljölagen.
E.2 Köparen skall se till:
att
de lokaler eller motsvarande i vilka montagearbeten
skallutföras är i ändamålsenligt skick
att
säljarens personal upplyses om de risker som kan finnas
på montageplatsen och vid användning av verktyg och
utrustning som tillhandahålles av köparen
att
erforderliga skyddsanordningar finns på montageplatsen,
om inte säljaren enligt avtalet skall svara för sådana
anordningar
att
enligt gällande föreskrifter om arbetsmiljö och
arbetarskydd förebygga att säljarens personal utsätts för
ohälsa eller olycksfall
Säljaren är skyldig att underrätta köparen om de särskilda risker
som är förenade med montaget och har rätt att fordra att rimliga
åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

F. Ansvarstid för fel
F.1
Ansvarstiden för fel är ett år räknat från den dag, då montaget av
godset slutförts och detta anmälts av säljaren till köparen.

G. Ansvar för skada i samband med montage mm
Säljaren svarar för skada på gods som är föremål för montage,
avhjälpande av fel eller underhållsåtgärd, endast om det visas att
sådan skada orsakats av vårdslöshet av säljaren eller någon som
han svarar för enligt lag. Till den del skadan täcks av försäkring,
har dock säljaren inte något ansvar.
Därutöver har säljaren inte något ansvar för skada på fast eller
lös egendom. Säljaren ansvarar heller inte i något fall för
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
Ovan angivna begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om
han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

