KIS Sør AS Avd Telemark
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

Postboks 2667
3702 SKIEN
Tlf: +47 35506840
Organisasjonsnr: 985032459

Jernbanegata 25
3916 Porsgrunn

Deres/Your ref.
Knut Rugtvedt

Vår/Our ref.
Bjørn Tore Gurholt

Dato/Date
02.09.2020

Tilbudsnr: 18059

TILBUD OMFATTER
Pos 1: Konservering av 2 stk kraner i «dokka» i hht til rapport 7443-01/03
-sandblåsing og maling
-diverse reparasjoner
-prisoverslag er basert på dagens prisnivå.
Prisoverslag pos. 1 inkl. reise:

Kr 2.750.000,-

Pos. 2: Oppfølging i hht til rapport 7443-01/03
-12 mnd/årlig kontroll
-5-års utvidet kontroll
-prisoverslag er basert på dagens prisnivå.
Prisoverslag pos. 2 inkl. reise:
Tilbudsbetingelser:
Tilbudets gyldighet
Leveringsbetingelser
Montasjebetingelser
Leveringstid
Priser
Betalingsbetingelser

Kr 45.000,-/pr år

: 8 uker
: NL-17/NLM-19. Ex. works vårt verksted
: Se vedlagte standard montasjebetingelser
: etter avtale
: Alle priser er eks mva
: Netto pr 30 dager
: 1/3 ved bestilling
: 1/3 ved varemottak
: 1/3 ved ferdigstillelse

Håper De kan dra nytte av vårt oppsett og ser fram til å høre fra Dem.
Teknisk saksbehandler:
Bjørn Tore Gurholt

Tlf:
91864980

Med vennlig hilsen
Bjørn Tore Gurholt
Prosjektselger/leder
Vedlegg: Leverings- og montasjebetingelser
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E-post:
Bjorn.tore.gurholt@kis.no

Leverings- og montasjebetingelser
Leveringsbetingelser:
• Servicearbeid, reparasjoner NU15 eller NR15.
• Moderniseringer og andre leveranser NL-17eller NLM-19.
• Ved benyttelse av NLM-19 eller NL-17 begrenses vårt «ansvar for tingskade» seg til
3 mill NOK som er iht. vår forsikringsavtale.
Montasjebetingelser:
Reparasjonsprisene er avgitt under følgende forutsetninger:
a) Fri strøm for sveising og belysning må være tilgjengelig i umiddelbar nærhet av
montasjestedet.
b) Montasjestedet må være ryddig og klargjort for bruk av mobilkran og stillas før
montasjestart, og det må være tilstrekkelig høyde under tak for bruk av mobilkran.
Ved nybygg anbefales det å holde et felt i taket åpent.
c) Arbeidet må kunne pågå kontinuerlig på vanlig dagtid uten avbrudd og må ikke sinkes
av annen virksomhet.

Såfremt disse betingelser ikke kan oppfylles, må vi forbeholde oss å belaste Dem med
ekstraomkostningen.
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