
NamnNamn:

Organisationsnummer:

Adress:

Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Entreprenadavtal – Totalentreprenad
-Avseende installation solcellsanläggning-

-Soliga lantbruk i Norr-

Beställare

Entreprenör

Omfattning

Entreprenören åtar sig att för Beställarens räkning på fastigheten, ange fastighetsbeteckning
och kommun (ex Solelsbo 1:28, xxx xx Kommun), uppföra solcellsanläggning.

Entreprenaden ska utföras i enlighet med:

1. Detta kontrakt
2. ABT 06 – Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,

anläggnings- och installationsarbeten
3. Förfrågningsunderlag Upphandling av solcellsanläggning (bilaga 1)
4. Anbudshandlingar (bilaga 2)

Entreprenaden omfattar även i övrigt att Entreprenören ombesörjer och bekostar följande:
Föranmälan till nätägaren om tillstånd för anslutning till elnätet samt färdiganmälan till
nätägaren innan anläggningen tas i drift.
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Utförande

Beställaren ska tillhandahålla följande uppgifter och handlingar:
- Anläggnings ID. För nätanslutningspunkt
- Internetuppkoppling till växelriktaren
- Övrig (fyll i rutan nedanför)

Entreprenören ska tillhandahålla följande uppgifter och handlingar:
- Försäkringsbrev ansvarsförsäkring
- Egenkontrollplan
- Övrig (fyll i rutan nedanför)

Organisation
Beställarens ombud

Om beställaren är en juridisk person ska beställarens ombud ha fullmakt att teckna firma för
beställaren.

Entreprenörens ombud

Ombudet ska vara behörig att med bindande verkan såväl företräda som träffa uppgörelser
för huvudmannen inom ramen för entreprenaden

Startmöte ska hållas den (ÅÅ-MM-DD)

Byggmöte ska hållas den (ÅÅ-MM-DD)
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Tidplan  Ange datum ÅÅMMDD

Entreprenören överlämnar tidplan senast den

Kontraktsarbetena ska påbörjas tidigast den

Kontraktsarbetena ska påbörjas senast den

Kontraktsarbetena i dess helhet ska vara färdigställda senast den

Besiktning av anläggningens max effekt ska genomföras senast den

Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden vid hinder att färdigställa
kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av sådana omständigheter som anges i ABT
06 Kapitel 4, § 3. Beställaren ska underrättas i god tid om förhållanden som kan medföra
förlängning av kontraktstiden. Efter underrättelse om ändring av kontraktstiden ska parterna
söka enas om ändring av kontraktstiden.

Underrättelse om förhållanden som kan medföra förlängning av kontraktstiden ska göras
skriftligen.

Ansvar och avhjälpande

Vite

Vid försening har Beställaren rätt till vite med ett belopp om  kr per påbörjad
vecka. Anspråk på vite ska framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter
entreprenadens godkännande.

Pris, betalning

Fast pris

Beställare och entreprenör har kommit överens om ett totalpris om  kr exkl.
moms och eventuellt stöd. Den totala kontraktssumman exkl. moms och eventuellt stöd
fördelas enligt följande:

Solpaneler   kr

Växelriktare      kr

Montagesystem  kr

Arbetskostnad  kr

Övrigt  kr
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Xx xxx

Xx xxx

Xx xxx

Ersättning för ÄTA-arbeten sker enligt följande.

Fast pris

Ändrings och tilläggsarbeten som inte ingår i detta avtals omfattning betalas mot faktura till
en fast timkostnad om  kr/tim exkl. moms.

Betalningsplan

Följande betalningsplan ska gälla:

% av totalpris för utfört arbete och vid leverans av utrustning       kr

% av totalpris när anläggningen överlämnats monterad och klar kr

% av totalpris när anläggningens maxeffekt besiktigats             kr
Senast den (ÅÅ-MM-DD)

Försäkringar

Beträffande parternas försäkringar gäller vad som föreskrivs i ABT 06 Kapitel 5 § 23

Beträffande parternas försäkringar gäller följande:

Besiktning  Ange datum ÅÅMMDD

Slutbesiktning ska genomföras senast den

Garantibesiktning ska genomföras senast den

Efterbesiktning ska genomföras senast den

Besiktning enligt vad som anges ovan ska verkställas av besiktningsman som utses av
beställaren.

Garanti

Garantitiden för entreprenaden är        år

Garantitiden för solcellsmodulerna är         år

Garantitiden för växelriktaren är         år

Garantitiden för montagesystemet är         år
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Tvist

Tvistelösning ska ske enligt ABT 06 Kapitel 9 och ABT 06 Kapitel 10.

(Parterna ska gemensamt utse en skiljeperson i efterhand när tvist uppkommit.)

Övrigt

-Under entreprenad- och garantitiden är Entreprenören skyldig att kostnadsfritt ställa
teknisk personal, som är väl förtrogen med offererade systemlösningar, till Beställarens
förfogande för support och information.

-Totalentreprenören ska utse en kvalificerad eller certifierad kontaktperson som följer
installationsarbetet. Totalentreprenören ska dessutom närvara vid driftsättningen.
Totalentreprenören ska tillsammans med beställaren och nyttjaren samordna
driftsättningen. Innan anläggningarna överlämnas till beställaren ska funktionen hos varje
delsystem kontrolleras och ett mätprotokoll upprättas som visar att funktionen är korrekt.
Representant för totalentreprenören ska närvara vid besiktning utan extra kostnad.

Underskrift

Detta kontrakt är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.

Ort, datum  Ort, datum

_________________________________ ________________________________

_________________________________ ________________________________

Namn Namn

__________________________________ ________________________________

Namnförtydligande Namnförtydligande
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