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Skejby: Paragraf 12.5.1 : I tilfælde af Leverandørens
forsinkelse i forhold til Afleveringsterminen betaler
SVAR: Der er loft på kompensationen. Bod kan på
Leverandøren en dagbod på 2 ‰ af Kontraktsummen
intet tidspunkt overstige kontraktsummen.
hhv. den aftalte Kontraktsum for yderligere udstyr, jf.
Det bemærkes, at loftet skal ses samlet ift. både
pkt. 10. I tilfælde af at Leverandøren overskrider den
forsinkelse, oppetidsgaranti med videre.
aftalte Afleveringstermin, jf. pkt. 12.1, med mere end
Kravet fastholdes.
30 Dage, forhøjes dagboden fra den 31. dag og frem
til aflevering til 4 ‰ af Kontraktsummen hhv. den
aftalte Kontraktsum for yderligere udstyr, jf. pkt. 10.
Bod for forsinkelse kan ikke overstige et beløb
svarende til kontraktsummen i henhold til
nærværende kontrakt med tillæg af den aftalte
kontraktsum for yderligere udstyr jf. pkt. 10.
Vores forslag: En kompensation uden loft er svær for
os at acceptere pga. forskellige finansielle hensyn. Vi
vil derfor foreslå en kompensation på 1% af den
samlede kontrakt per uge´s forsinkelse, dog max 10%
af den samlede kontrakts værdi. Hvorledes forholder
I jer til det?
Skejby: Paragraf 16.5: Leverandøren garanterer en
SVAR: Se svar i pkt. 1.
on-site responstid på maksimalt 72 timer regnet fra
Kravet fastholdes
servicekald til afhjælpning af kvalificeret
servicetekniker er påbegyndt on-site. Responstiden
beregnes inden for Regionens normale produktions
åbningstid, som er mandag-fredag kl. 8.00-16.00. I
tilfælde af at on-site responstiden overskrides, betaler
Leverandøren en bod på 2 ‰ af Kontraktsummen pr.
time, den garanterede responstid er overskredet.
Vores forslag: En kompensation uden loft er svær for
os at acceptere pga. forskellige finansielle hensyn. Vi
vil derfor foreslå en kompensation på max Kr. 3.725
per dag, og max Kr. 18.625 per kvartal. Hvorledes
forholder I jer til det?

3

Skejby: Paragraf 17. I ønsker en oppetid på 95 % og I
har også beskrevet hvorledes I ønsker dette beregnet.
Se venligst nedenstående eksempel på hvorledes vi
forstår det;
a. Antal arbejdsdage per år =200 dage.
b. Antal arbejdsdag per kvartal = 200/4 =
50 dage.
c. Så aftalt driftstid er 50 dage, i tilfælde
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SVAR:
Beregningseksempel:
Udstyret er nede i 4 hele dage i træk i perioden 1.
august 2015 – 30. november 2015 begge dage incl.
Arbejdsdage i perioden:
22 dage i august
22 dage i september

af, at der ikke er planlagt vedligehold
i dette kvartal.
d. Forstil Jer venligst at instrumentet er
ude af drift mandag morgen på
grund af en mekanisk fejl.
e. Skejby melder det ind til det relevante
firma med det samme.
f. Service møder op onsdag eftermiddag
(altså inden for de 72 timer)
g. Instrumentet bliver repareret, men det
er først færdig torsdag eftermiddag.
h. Skejby er oppe at køre igen fredag
morgen.
i. Instrumentet har været nede i fire
dage (man-tors)
j. Oppetid beregnet i det kvartal er
46/50 = 92%
Ifølge paragraf 17, er Skejby nu berettiget til 3
måneders ekstra garanti, samt 3x0.2% (0.6%) af den
samlede kontrakt.
Har vi forstået rigtigt, at dette er Jeres forslag til
kontrakten ?
Hvis det forholder sig sådan, synes vi, at dette er en
høj kompensation, og vi vil gerne vide om I ser andre
muligheder her.
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21 dage i oktober
Total antal arbejdsdage: 65 dage svarende til 520
timer
Driftsforudsætning:
Åbningstid 07.00 – 15.00 på alle hverdage.
4 dage udgør således 32 timers nedetid.
Oppetidberegning:
520 (timer i perioden) – 32 (timers nedetid) x 100 %
= 93,85 % Oppetid
520 (timer)
Denne oppetid udløser en ny prøveperiode på 3
mdr. Såfremt oppetiden opretholdes (95 %) i den
nye prøveperiode, forlænges garantien således med
3 måneder.
Bodsberegning:
95 % - 93,85 % = 1,15 x 2 ‰ af købssummen
Det bemærkes at oppetiden beregnes i timer og
ikke i dage, hvilket skyldes at udstyret ikke
nødvendigvis er ned hele dage.
Ændring:
Regionen vil imødekomme spørgsmålet ved at
ændre oppetiden fra de nuværende 95 % til 93 %.
Ændringen gælder for kontraktens pkt. 16,1 og 17.1,
samt for Kontraktbilag 3.2 Serviceoptioner, niveau 3
og 4. Ændringerne foretages i materialet ved
kontraktindgåelse.

