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Thomas Concrete Group C-lab – Allmänna villkor
Thomas Concrete Group C-lab (nedan kallat TCG C-lab) tillämpar för alla uppdrag nedan angivna
allmänna avtalsvillkor. För uppdraget gäller Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom
arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09) med de tillägg och ändringar som anges
nedan.
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Uppdragets omfattning och utförande
1.1. TCG C-lab ansvarar för att de uppdrag som
anförtros TCG C-lab, fullgörs på det sätt och
enligt de villkor som angivits i offert eller
orderbekräftelse.
1.2. Utförandet av uppdraget förutsätter att
uppdragsgivaren lämnar TCG C-lab all
erforderlig information.
1.3. Medverkar inte uppdragsgivaren i förutsatt
utsträckning vid uppdragets genomförande
ansvarar TCG C-lab inte för härav föranledda
ofullständigheter i resultat eller förskjutning av
leveranstiden. TCG C-lab är i sådant fall, samt
vid avbokning och senareläggning av beställda
uppdrag, berättigad till ersättning av uppkomna
kostnader.
Provföremål och tekniskt underlag
2.1. Provföremål och tekniskt underlag skall, om
annat ej avtalats, ha inkommit till TCG C-lab
senast en vecka före dag då provberedning eller
provning skall påbörjas.
Transporter
3.1. Provföremål skall levereras fritt TCG C-lab.
Äganderätt och nyttjanderätt
4.1. Uppdragsgivaren har rätt att för avsett eller
särskilt avtalat syfte nyttja resultatet av
uppdraget. Det åligger uppdragsgivaren att
använda uppdragsresultatet på ett sådant sätt att
det inte kan misstolkas eller eljest blir
vilseledande.
Sekretess
5.1. Samtliga uppdrag behandlas med sekretess
(konfidentiellt), innebärande att information och
dokument inom uppdraget inte delges externt
annan än till uppdragsgivaren.
Ansvar
6.1. TCG C-lab ansvarar, med nedan angivna
begränsningar, för skada som TCG C-lab vållat
beställaren genom fel, brist eller försummelse
vid utförandet av uppdraget.
6.2. TCG C-labs sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt § 5.3 ABK 09 är begränsad till
arvodets storlek (per objekt), dock högst 120
basbelopp.
6.3. Krav mot TCG C-lab med anledning av utförda
uppdrag, skall för att vinna beaktande,
skriftligen ha delgivits TCG C-lab inom 6
månader efter att uppdraget redovisats.
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6.4. Uppdragsgivaren ansvarar för att han vid
bedömning och användning av redovisat resultat
förfogar över erforderlig sakkunskap. Skulle
osäkerheter föreligga om hur redovisade
uppdragsresultat skall bedömas ansvarar
uppdragsgivaren för att klargörande inhämtas
från TCG C-lab.
7. Ersättning
7.1. TCG C-labs ersättning består av arvode och
särskild ersättning.
7.2. Arvodet för persontid är rörligt eller fast.
a) Rörligt arvode utgår efter nedlagt tid eller
annan avtalad grund. De för TCG C-lab
gällande taxorna tillämpas därvid.
b) Fast arvode enligt prislista, offert eller ordererkännande. Vid ökning eller minskning av
uppdrag och/eller ändring av tidplan som
beordrats eller godkänts av uppdragsgivaren
eller som beror på att uppdragsgivaren ändrat
förutsättningarna för uppdraget och som i mer
än ringa mån påverkar TCG C-labs arbete
skall överenskommelse träffas om nytt
arvode. Kan överenskommelse om nytt
arvode ej uppnås, skall tillägg eller avdrag
från det avtalade fasta arvodet ske på
grundval av beräknad eller nedlagd tid jämte
de vid TCG C-lab gällande timtaxorna.
c) Timdebitering sker enligt vid varje tillfälle
tillämpad prislista.
7.3. Särskild ersättning utgår om inte annat avtalats
enligt följande punkter:
a) För rese- och traktamentskostnader, av vilka
milersättning och traktamente debiteras enligt
de vid TCG C-lab gällande taxorna. Hotelloch övriga resekostnader debiteras enligt
självkostnad med 10 % administrationspålägg.
b) För övriga utlägg avseende underkonsulter,
entreprenörer, särskilt material, frakt, tull och
dylikt debiteras enligt självkostnad med 10 %
administrationspålägg.
8. Betalningsvillkor
8.1. Faktura skall betalas 30 dagar netto.
Dröjsmålsränta utgår med vid varje tidpunkt
gällande referensränta med tillägg av 8.00
procentenheter.
8.2. TCG C-lab äger rätt att löpande fakturera
upparbetade kostnader.
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