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AVTALEDOKUMENT
mellom

RISA AS

Bjorlandsringen 99
4365 NÆRBØ
Org.nr.: 980 404 129

og
Hunnedalen Velforening
v/ styresleder
Postboks 102
N-4065 Stavanger
Org.nr.: 984 123 825

For

Brøyting/snørydding
på velforeningens
parkeringsplasser
i Øvstabødalen
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Følgende avtale er inngått

1

Kontraktsarbeid
Entreprenøren påtar seg å levere kontraktarbeidet:
Brøyting og snørydding på Hunnedalen Velforenings parkeringsplasser ihht vedlagt
kart.

2

Kontraktssummen (NS8406 punkt 2)
Kontraktsarbeidet skal leveres for: Brøyting / snørydding:
Pr. time eks. mva
Snørydding uten fres:
Kr.

1250/time.- for 2021 – 2022

Snørydding med fres:
Kr.

3

2950/time.- for 2021 – 2022

Indeksregulering
Endringer i prisnivå gir rett til tillegg og fradrag i kontraktens priser.
Indeksregulering skjer en gang i året med gjeldende indeks for tredje kvartal som
avregningsgrunnlag, første gang året etter kontraktsinngåelse. Indeksen finnes på
http://www.ssb.no

4

Redningsarbeider/fakturering (NS 8406 punkt 23.4)
Fakturering skal gjøres som et maksimum hver måned. Risa AS plikter å sende faktura
elektronisk. Mottaker: kasserer@hunnedalen.no. Det kreves at faktura skal ha vedlagt
timelister, slik at fakturaens totalsum kan etterprøves. Timelistene skal innholdet dato
for hver tjeneste som er utført og type arbeid: som f.eks. Brøyting eller fresing med
antall timer brukt på hver type arbeid.
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5

Arbeidsomfang
Hunnedalens velforening private parkeringsplasser er nummerert.
Vedlagt kontrakt er og et kart med nummerering av plasser og kommentarer.
Brøytestikker på parkeringsplasser skal være utsatt av Hunnedalens vel 1. oktober hvert
år. Snømåking skal foretas på velets parkeringsplasser ihht til vedlagte kart når Risa er
oppe og måker de offentlige parkeringsplassene og skal være klart på utfart til fredag.
Hunnedalens vel skal kunne endre/legge til/trekke fra parkeringsplasser i
kontraktsperioden.
Ved start av jul, vinterferie og påske skal parkeringsplassene være ryddet til
brøytestikker. Generelt er det liten trafikk i perioden november til februar, slik at
begrenset brøyting kan foretas på plassene.
Det forutsettes imidlertid at dette ikke vil påføre velet betydelige ekstrakostnader på et
senere tidspunkt.
Kostnader ved ekstraordinære utkallelser fra enkelt medlemmer vil ikke bli dekket av
velforeningen.
Imidlertid ved tvilstilfeller kan leder, nestleder eller kasserer bli kontaktet for
forhåndsgodkjenning.
( http://www.hunnedalen.no/hunnedalen-vel/styret)

6

Reklamasjon
Dersom det oppdages at arbeidet ikke er utført i henhold til kontrakt, plikter Hunndalen
Vel å varsle Risa om forholdet uten ugrunnet opphold. Hunndalen velforening taper sin
rett til å gjøre gjeldende kontaktstridig utførelse, dersom det ikke varsler Risa om
forholdet uten ugrunnet opphold etter at det har eller burde ha oppdaget forholdet.

7

Tidsfrister og kontraktsvarighet
Det er fastsatt følgende kontraktsvarighet, jf. NS 8406 punkt 17:
fra 15.10.2021 ti1 15.04.2026 (Vinter beredskapsperiode)
Dette dekker den nåværende kontraktsperiode Risa har med Rogaland fylkeskommune
om rydding av fylkesveg 45 til fylkesgrensen.
Risa har et opsjons år med Rogaland Fylkeskommune som kan løses ut av Rogalands
Fylkeskommune.
Slår denne inn, kan denne avtalen også forlenges med et år (til 2027) med gjensidig
enighet.
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8

Alminnelige bestemmelser
For denne avtalen gjelder NS 8406 forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

***

SIGNATURSIDE:

Denne avtalen med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

Sted og dato: ________________

For Risa AS

For Hunnedalen Velforening

_____________________

_____________________

Leif-Tore Mellemstrand

Oddmund Petter Aasen

Assisterende Prosjektleder DOV

Styreleder
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