Forutsetninger for tilbud ved leie av stillas
RVS AS legger følgende forutsetninger til grunn for vårt tilbud:
Disponibel adkomst og fri parkering for lastebil/ kranbil under montering /demontering, samt tilkjøring og bort
kjøring av material.
Bæring fra lastebil til monteringssted utover 10 løpemeter faktureres som time arbeid dersom ikke annet er
avtalt.
Det skal være ryddet og klargjort samt stabile grunnforhold der stillaset skal monteres (dette er leies ansvar og
kontroller i forkant) Is og snø skal være fjernet på bakken der stillaset skal stå samt på tilgang til der stillaset skal
monteres. Leietaker må legge ut finer ved montering på tak.
Forsinkelser som oppstår grunnet ugunstige vær og vindforhold skal gi RVS AS rett til fristforlengelse og
eventuelt dekning av forserings tillegg. Beslutningen når det ikke er sikkert for montering/demontering, gjøres av
RVS AS.
Minsteleie for stillaser er 31 dager og oppsigelsesperiode er 14 kalender dager. Leie beregnes i
oppsigelsesperioden.
Leie av gategrunn besørges og bekostes av leietaker. Arbeidsvarsling og skilting er leietakers ansvar.
Avstand mellom stillas og vegg oppgis av leietaker før oppstart av montering.
Bestilling av tilbud / kontrakt skal finne sted 21 dager før oppstart for montering.
Stillasene monteres med øyeskruer 8X80 mm. Ønskes andre festetyper eller lengder på øyeskruer kan det
leveres og bekostes leietaker.
Dersom ikke annet er avtalt i tilbudet vil montering/demontering av stillaser under 200kvm pr stk bli utført som
time arbeide.
Leietaker må utføre periodisk kontroll av stillas. Ønsker leietaker at RVS AS utfører denne kontroll, utføres
denne da på timepris + kjøring. Utbedringer utføres som time arbeid.
Stillaset skal ved demontering være ryddet for søppel, snø og is. Dette vil i så fall fakturers etter medgått tid.
Alle priser er eks. MVA.
Leietaker må betale 7 % forsikring på alle leiepriser (gjelder ikke transport, montering/demontering og time
arbeide). Forsikring kan velges bort dersom leietaker har forsikring som dekker fullverdig av leiet utstyr.
Avbestilling av forsikring må skje skriftlig til RVS AS før montering starter.
Tilbudets gyldighet er i 30 dager fra dato på tilbudsbrevet.
Med vennlig hilsen
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