Underentreprisekontrakt

AB 18

1. Parterne
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Mellem hovedentreprenøren:
Navn:			

i det følgende kaldet hovedentreprenøren

Adresse:
Postnummer:

By:		

CVR-nr.

Telefon:
Email:
og underentreprenøren:
Navn:			

i det følgende kaldet underentreprenøren

Adresse:
Postnummer:

By:		

CVR-nr.

Telefon:
Email:

2. Arbejdet
indgås aftale om, at underentreprenøren påtager sig at udføre følgende entreprise:

3. Projektering
Arbejdet er beskrevet ved funktionskrav således at underentreprenøren skal projektere arbejdet
Underentreprenøren skal projektere følgende dele af arbejdet

Starttidspunkt:

og sluttidspunkt:

Hovedentreprenørens udpegede projektleder:
Er intet anført, skal underentreprenøren ikke projektere nogen del af arbejdet

for underentreprenørprojektering
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4. Aftalegrundlaget
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For aftalen gælder følgende skriftlige grundlag:
1) Nærværende underentreprisekontrakt
2) Entreprenørens tilbud af:
3) Andet:

samt AB 18 med følgende appendixer

5. Entreprisesummen
Arbejdet udføres for en samlet sum af kr.				

ekskl. moms

Prisen er fast for den del af arbejdet der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen og reguleres herefter efter AB Forenklet § 18 0g § 35
Ved indeksregulering anvendes følgende indeks:

6. Tidsplan
Arbejdet udføres i henhold til:
Udbudsmaterialets hovedtidsplan
Den aftalte hovedtidsplan
Starttidspunkt:

og sluttidspunkt:

for projektgennemgang

7. Forsinkelse
I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra underentreprenørens side betales enten:

En dagbod på kr.
eller
Erstatning
		
efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hovedentreprenøren oplyser, at han i henhold til den – mellem hovedentreprenøren og bygherren – indgåede aftale, i tilfælde af forsinkelse, er forpligtet til at erlægge en dagsbod stor kr.:
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8. Kontaktpersoner
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Kontaktpersoner, som er aftaleberettiget:
For hovedentreprenøren:
Navn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon:
Email:
Hovedentreprenørens projektleder 			
Navn:

Email:

Hovedentreprenørens ledelsesrepræsentant			
Navn:

Email:

For underentreprenøren:
Navn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon:
Email:
Underentreprenørens projektleder
Navn:

Email:

Underentreprenørens ledelsesrepræsentant
Navn:

Email:

9. Samvirke mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren
Underentreprenøren skal give såvel hovedentreprenøren som bygherren adgang til at følge og kontrollere arbejdet. Der kan ikke mellem underentreprenøren og bygherren (bygherrens tilsyn) indgås nogen aftale om det af nærværende underentreprise omfattende arbejde. Modtager
underentreprenøren nogen meddelelse eller instruktion fra bygherren (bygherrens tilsyn), skal underentreprenøren straks forelægge den
modtagne meddelelse eller instruktion for hovedentreprenøren.
Hovedentreprenøren skal holde underentreprenøren løbende underrettet om alle aftaler mellem hovedentreprenøren og andre underentreprenører samt om alle aftaler mellem hovedentreprenøren og bygherren og alle instruktioner fra bygherren (bygherrens tilsyn), som kan være
af betydning for underentreprenørens arbejde, f.eks. ved tilsendelse af byggemødereferater.

10. Sikkerhedsstillelser
Hovedentreprenøren stiller over for underentreprenøren den i AB 18 § 10
omtalte sikkerhed som fastsættes til kr.:
Underentreprenøren stiller over for hovedentreprenøren den i AB 18 § 9
omtalte sikkerhed som fastsættes til kr.:
Sikkerhederne stilles 8 abejdsdage efter indgåelsen af nærværende entrepriseaftale.

11. Underskrifter
Sted:
Hovedentreprenør:
Underentreprenør:

Dato:

