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Dette dokumentet referer seg til AKB 1988 og gir ytterligere klargjøringer og spesifikasjoner og/eller 

rettelser til standardpunktene i AKB 1988.  

 

AKB 1988  Emne Kommentarer 

Pkt.2.1 Dokumentrekkefølge 

0. Avtaledokument 

1. Møtereferat fra forhandlinger 

a. Brev med aksept av tilbud  

b. AKB 1988 spesifikasjoner 

c. Detaljert tidsplan (DTP) 

2. Tilbudsforespørsel  

3. Tilbud fra leverandør 

4. Andre dokumenter 

a. Detaljplan godkjent av NVE 

b. Lokalt e-verk 

c. Tegninger 

5. AKB 1988  

 

Pkt.2.2 Avvik 

 Alle avvik i fht innbydelsen skal være utførlig beskrevet 

av tilbyder i eget kapittel, ellers gjelder spesifikasjonen i 

innbydelsen uendret.  

 

Pkt.3 Leveranseomfang 

 Dokumentasjon leveres i hht frister angitt på eget 

dataarket 

 Reservedeler garanteres levert i hht dataarket og skal 

spesifiseres av leverandør 

 

Pkt.6 Underleverandør 

 Dersom det ønskes endring av underleverandør skal 

dette godkjennes først av byggherren.  

 

Pkt.7 Pris 

 Detaljpriser danner grunnlaget ved eventuelle 

variasjonsordrer (VO).  

 

Pkt.8 Betaling 

 Forskuddsbetaling  .............................. 20 % 

 Levering innstøpningsdeler til anlegg . 20 % 

 Levering resterende deler til anlegg .... 30 % 

 Prøvestart  ........................................... 15 % 

 Overtakelse ......................................... 10 % 

 Utløp av garantitid (alt bankgaranti) ..... 5 % 

 OBS fastpriskontrakt uten prisglidning 

Av kjøpesummen 

 

 

 

 

* 
1
 

Pkt.12 Kjøperens forlengelse/utsettelse 

 Leverandøren skal oppgi evt. godkjennelsesfrister ved 

oversendelse av dokumenter.  

 Ved evt. forsinkelser skal dette varsles omgående uten 

ugrunnet opphold og innen 7 kalenderdager.  

 

Pkt.13 Konvensjonalbot 

 I hht AKB 1988 pkt 13.2 gjelder per kalenderdag.  

 Virkningsgrad, som def. i Avtaledokumentet  

 Effektoppnåelse, som def. i Avtaledokumentet  

 

Pkt.14 Forsendelse 

1. Varslingsfrist er 2 uker 

 

Pkt.19 Montering  

                                                 
1
 Alternativt kan det gis en bankgaranti for garantitiden og da betales 40 % ved overtakelse etter prøvetiden  



Tilbudsforespørsel Sofienlund 

Nottveit - Vedlegg 11a - AKB1988 Spesifikasjoner Side 2 

 

D:\1 Prosjekter\PesN\3000-Nottveit kraftverk\6-FTK\4-EM Tb STP 2012-01-12\Nottveit - Vedlegg 11a - AKB1988 Spesifikasjoner.doc 

 Følgende er ikke inkludert under pkt 19.3:  

 a) Sjauerhjelp (mindre oppgaver kan dog avtales) 

 c) Stillaser 

 e) Ikke eget lager, (utstyr kan oppbevares i stasjonen) 

 g) trykkluft 

 h) enten ved aggregat eller kabel fra nett. Leverandørens 

kraftbehov må dog oppgis med minimum 2 ukers varsel.  

 i) verkstedplass  

 j) oppholdsrom, toalett, vann for vask … etc. 

Pkt.19.11 … det er inkludert en opplæringspakke i tilbudet som 

leverandøren skal definere innholdet av innen 1 måned.   

 

Pkt.20 Prøving og idriftsettelse 

Rådgivende ingeniør er, på vegne av kjøperen, gitt fullmakt 

til å :  

 bevitne alle prøver og tester av leveransene samt  

 godkjenning eller avvising av prøver og tester  

 lede prøve- og idriftsettelsen av kraftverket  

 

Pkt.21 Prøving på anlegget, idriftsetting 

 Alle slike arbeider skal varsles med minst  .............................  

 

2 ukers varsel. 

Pkt.22 Prøvedrift 

 Prøvedriftsperioden skal være problemfri drift i minst ...........  

 

1 måned 

Pkt.23.2 Overtakelse: 

 Overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   

 Protokollen skal inneholde ei liste over alle mangler.  

 Dersom manglene er for mange eller for betydelige, kan 

overtakelse utsettes.  

 I en slik periode skal anlegget være i drift dersom det er 

teknisk forsvarlig og mulig.  

 

Pkt.24.1 Ansvar for mangler 

 Garantiperioden er fra overtakelse ..........................................  

 og ingen maksimal grense .......................................................  

 

24 måneder  

Pkt.24.2 Leverandørens garantiansvar skal dog ikke gå utover .................  48 måneder 

Pkt.25.1 Patenter 

 Herunder også Europeiske og utenlandske patenter 

 

Pkt.29.1 Tvist 

 Ved uenighet skal en forsøke frivillig voldgift ved den 

Tingrett hvor utbygger holder til.  

 

 


