
‐

1896

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. 1895‐96

Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer

Forblad 

Tidsskrifter



,( 

Podewils System til Forarbejdning af Dyrekadavore og Slagteriaffald. 143 

• og Kedelhus. Derimod var dette aldrig Tilfældet med 
Gødning, dei' var fremstillet alene af animalske Stoffer. 

Man havde ogsaa foretaget særskilte Forsøg med 
FiiSkeaffald, nemlig med et Parti beskadigede Sild. 
Produktet lignede baade i Indhold, Udseende og Lugt 
anden Fiskeguano. Der var ikke udvundet noget Fedt, 
men desuagtet, og trods det, at Materialet maatte 
købes, havde man dog haft en beregnet Gevinst paa 
50 % derved. Man omgikkes med Tanken om at op
rette en lignende Anstalt for Fiskeriaffald ved Elben. 
NedreeIben, med de der beliggende Fiskerbyer Blanke-
nese og andre, er et Samlingssted for MaSRer af Fiske
fartøjer fra Nordsøen og et Afsætningssted for deres 
Fangst, og der kunde da være Mulighed for del' at 
forsyne en Fabrik med en tilstrækkelig Mængde Fiske
affald, hvilket nu rimeligvis kastes i Floden. . 

Ligeledes tænkte man sig Mulighedell af, at det 
fremstillede Produkt, saavel af Dyr som af Fisk, kunde 
faa en bedre Anvendelse end netoi) til Gødningsbrug, 
nemlig til Kreaturfoder eller Svinefoder. Ved den givne 
Behandling er det jo absolut steriliseret, og man kunde 
maaske inden Bearbejdningen frasortere de Bestand
dele, som vare ufordøjelige eller saa modbydelige, a~ 

man ikke vilde kunne forsone sig med Tanken om at 
give noget deraf fremstillet Produkt selv til Dyr. Der 
hellpegedes paa, at et saadant Foderstof vilde væl'e 
meget koncentreret og tillige ensidigt kvælstofholdigt, 
og dertil noget fedtholdigt, saa at det egnede sig 
srorligt ' til Sammenblanding med fyldende og stivelse-

I 
rige eIler- sukkerholdige Foderstoffer, sansom Roer, 
Kartofler, Klid, Grut, Roesirup og meget andeL.") . '. 

Man havde ogsaa i Barmbeek gjort Forsøg med 
at tørre Latringødning til Poudrette i Podewils Apparat 
og med godt Resultat, men da dette Spørgsmaal er 
debatteret andet Steds, skal jeg ikke her komme nærmere 
ind derpaa. 

Podewils Apparat til Bearbejdning af Slagteriaffald 
findes foruden i Barmbeck ved Hamborg, som allerede 
nævnt, ogsan i Brug i 1If linelIen , fremdeles i Barmen 
og Kattowitz, sidst nævnte to Steder opstillede i Slagte- -
rierne, i Friedborg og endelig i Udgangspunlctet for 
dette System: Augsburg, og maaske flere Steder. . 

Efter Forlydende vil det her til Lands blive an· 
skaffot til de under Opførelse værende offentlige Slagte· 
huse og Eksportslagteri i Odense, samt til det kommunale 
Slagtehus i Aarhus. 

Den af "Den tekniske Forening" i 1889 stillede 
. Prisopgave: 

"At angive, hvorledes dels Blod, dels dyriske Stoffer, 
som ikke benyttes til Fødemidler - særlig Ben, 
Haar, Horn, KI~ve og Indvolde ~ kunne finde 
rationel Anvendelse, samt at paavise, hvorledes 
dertil egnede industrielle Anlæg kunne indrettes og 
drives paa en saadanMaade, at de saa lidt som 
muligt forulempe de Omboende" 

vilda nu være let at løse. Podewils Apparat fortærer 
alle disse Sager og giver dem fra sig igen som nytt.ige 
Handelsvarer : Fedt og Gødning. 

Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer. 

Den tekniske Forenings Bestyrelse har fra Dansk 
Ingeniørforening modtaget nedenstaaende af et af denne 
nedsat Udvalg udarbejdede Forslag til almindelige Betin
gelser for Arbejder og Leverancer. Bestyrelsen for 
"Dansk Ingeniørforening" udtaler ved Fremsendelsen, 
at den formener ved dette Arbejde at llaye afhjulpet 
et af hægge Sagens Parter lige folt Savn, og at den 
Ilaaber, at Betingelserne maa blive modtagne med 
Velvillie og finde praktisk Anvendelse. 

§ 1. Præstationens Omfang. 

Alle Arbejder og Leverancer udføres i nøje Overens
stemmelse med de ved Udbydelsen fremlagte almindelige 
og særlige Betingølser, Tegninger, Beskrivelser eller 

Prøver, idet dog bemærkes, at Bestemmelser i de 
almindelige Betingelser kunne være ændrede ved de 
særlige Betingelser, ligesom disse kunne være ændrede 
ved Tegninger og Beskrivelser. 

*) Det er maaske tvivlsomt, om Heste og Drøvtyggere 
ville æde et saadant Foder, men Svin, Hunde, Høns og 
Ænder ville utvivlsomt æde det med stor Appetit. 
I alt Fald hal' mit eget Fjerkræ og min Hund i lang Tid 
været meget glade ved et Foderstof, som jeg forsøgsvis 
har bagt af Blod (eller hakket Slagteaffald), Roesirup 
og Byggrut eller Klid. Roesirup, del' nu, blandet med 
forskellige andre Stoffer, mere og mere bruges til Foder, 
yder tillige den Fordel paa Grund uf sit Indhold af 
Sukker og Salte at virke konserverende pall de øvrige 
Substanser, hvormed det blandes. De "Kager", som 
jeg hal' bagt af den angivne Sammensætning, have holdt 
sig i flere lI1aaneder lige saa friske som den første Dag; 
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.• Entreprenøren skal udføre alt, hvad der efter 

sædvanlige Fordringer udkræves til Præstationens fuld
stændige Tilendebringelse, selvom saadant ikke findes 
særlig angivet, derunder ogsaa RyddeliggøreIse. 

Entreprenøren skal levere alle .Mnterialier og præ
stere alle Biydelser, dog ikke saadanne, som udtrykkelig 
ere undtagne i det fremlagte. Dersom Bygnings
bestyrelsen selv eller ved andre leverer eller udfører 
nogen Del af Anlæget, skai Entreprenøren kun udføre 
saadanne hertil hørende Biydelser, som særlig ere ham 
paalagte i de andre Dokumenter. 

Materialfortegnelser, Beregninger, Planer, Nivelle
menter og lignende, der ere fremlagte ved Licitationen 
til Vejledning for de Bydende, ere ikke i og for sig 
bindende for Bygningsbestyrelsen. Dug kan Entrepre
nøren gøre Krav pan Erstatning, hvis han inden for den 
i § 23 fastsatte Frist nøjagtig har pnavist, at ·der findes 
væsentlige Fejl ved Maalinger eller Beregninger. Byg
ningsbestyrelsen er imidlertid ansvarsfri for enhver · 
Angivelse, som maa grundes paa Skøn. 

§ 2, Mønt, Maal og Vægt. 

Naar andet ikke udtrykkelig er angivet, ere alle 
Betegnelser i Henseende til Mønt, ManI og Vægt 
danske. 

§ 3. p.ræstationens At,t o,q Bedømmelse. 

Arbejder og Leverancer skulle udføres smukt, 
solidt og i enhver Henseende forsvarligt af Materialier, 
der kunne henføres til gode Handelsvarer 

Om forlanges, skal Entreprenøren ved Certifikater 
eller paa anden Maade godtgøre Materialiernes Op
rindelse. 

Bygningsbeslyrelsen og dens Personale hal' fri 
Adgang til Arbejdspladser og Værksteder og kan fordre 
sig meddelt enhver Oplysning, som er tjenlig til Be
dømmelse af Præstationens Godhed. 

Bygningsbestyrelsen bedømmer enten selv eller ved 
et dertil beskikket Tilsyn Præstationens Godhed, og 
naar en Præstation eller Dele deraf kasseres, bliver 
den ufortøvet at omgøre og erstatte med andet af 
konditionsmæssig Beskaffenhed, og de kasserede Materi
alier uopholdelig at fjerne fra· Arbejdspladsen, 

Entreprenøren har nøje at følge de Anvisninger, 
der af Bygningsbestyrelsen eller Tilsynet maatte gives 
med Hensyn til, at Præstationen udføres i enhver 
Henseende godt og formaalstjenligt. 

Entreprenøren hal', om forlanges, at afgive Prøver 

lIlen OID de ogsnll. kunne lngres i store Masser i 
P,\khus uden ll.t fordærves eller Illugne, tør jeg ikke 
svnre for, 

og stille fornødent Mandskab til Disposition ved disses 
Udtagning og Undersøgelse. I Tilfælde af, at Matel'ialier 
undersøges ved specielle Prøveanstalter , betaler Byg
ningsbestyrelsen de første Prøver; de senere, der 
foretages, naar de første have givet daarligt Resultat, 
betales af Entreprenøren. i ., ,. . .. ", 

§ 4. Afsætninger. 
Bygningsbestyrelsen lader foretage Afsætningen af 

de bestemmende Hovedlinier og Højder, medens ·al 
øvrig Afsætning udføros af Entreprenøren under eget 

Ansvar. 

§ 5. Uoverensstemmelser m. m. 
Hvor Tegninger og Beskrivelser ikke yde til

strækkelig Vejledning til enkelte Konstruktioners Ud
førelse, og hvor del' er Uoverensstemmelser imellem de 
forskellige Dokumenter, har Entreprenøren at indhente . 
Bygningsbestyrelsens Afgørelse, der paa Forlangende 
skal gives skriftlig, 

, § 6. ForandritIger. 
Bygningsbestyrelsen hal' Ret til skriftlig at forlange 

Forandringer i Præstationernes Art og Omfang. 
Saafremt del' af den Grund agtes foretaget Ned

sættelse i Entreprenørens Betaling, · vil dette være at 
meddele ham samtidigt. Saafremt Entreprenøren menAr 
sig berettiget til TiIlægsbetaling, har han uopholdelig 
at meddele Bygningsbestyrelsen dette skriftligt. 

Forandringer i Betalingen søges i hvert enkelt . 
Tilfælde fastsat ved skriftlig Overenskomst, inden det 
paagældende Arbejde udføres, og paa Grundlag af de 
faktiske foreliggende Forhold. 

Uden skriftlig Ordre maa intet Ekstraarbejde 
udføres. 

§ 7. Entre1Jl'ellØt'e1/s Personale. 
Entreprenøren maa enten selv lede Arbejdet eller 

dertil holde en med fornøden Fuldmagt forsynet kyndig 
Person. 

De af Entreprenørens Formænd eller Folk, der 
maatte vise sig ubrugelige, eller som ved deres Op

. førsel give Anledning til Klage, skulle paa Bygnings
bestyrelsens Forlangende straks · fjernes fra Arbejds
stedet. 

§ 8. Forhold til andt'e Entreprenørel' . . 

Entreprenøren el' underkastet Bygningsbestyrelsens 
Bestemmelse med Hensyn til, at andre ved samme 
Anlæg beskæftigede Entreprenører ikke forulemlJes, 
Han skal paa bedste Maade samvirke med disse, og 
han maa altsaa i Tide forhandle med Tilsynet, saa at 
alle Fejl og Forsinkelser undgaas, del' kunne opstaa 
ved en saadan Mangel paa Samvil'ken, 
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§ 9. ' Matef~alie,. leverede , af Bygnillgsbestyrelsen. :' 

.. Entreprenøren overtager de af Bygningsbestyrelsen 
leverede 1YIateriaIier, saaledes som nærmere foreskrevet 
i de særlige Betingelser, og bærer efter Modtagelsen 
det fulde Ansvar for dem. Naar deres Mængde ikke 
er fastsat, vil del' være at levere Entreprenøren det 
fornødne Kvantum; som ' af denne maa behandles med 
Sparsomhed, og hvora~ det muligt tilove~sblev~e tilbage' 
leveres. ,i". 

Suafremt Bygningsbestyrelsens Materialier beskadiges 
eller gøres ubrugelige ved kasseret Arbejde, el' Entrepre' 
nøren erstatningspligtig. 

, , 

§10. Ansvar under ArbeJdet. " 

Alt henstaar for 'Entreprenørens Regning og Risiko, 
og han hal' at vedligeholde, eventuelt assurere, de 
færdige Dele af Arbejdet ; indtil det ' hele ' er antaget. 
Entreprenøre~ har at bære alt Tab, der maatte være 
Følge af Uheld og ugunstige Forhold af enhver Art, 
og bærer det fulde . Ansvar for de af ham benyttede 
Stilladsers og Redskabers Styrke og Holdbarhed. I de 
Tilfælde, hvor Bygningsbestyrelsen bevislig er Skyld 
i Skaden, har dog Entreprenøren Regres til Bygnings· 
bestyrelsen. 

§ 11. Gal'anU. 

I det i § 23 angivne Tidsrum efter Arbejdets 
Aflevering er Entreprenøren pligtig til uden Vederlag 
at afhjælpe alle Mangler, del' maatte være Følge af 
Fejl, som kunne lægges ham til Last. , 

§ 12. Entreprenørens Død tn. m. 

I Tilfælde af Entreprenørens Død, Fallit, Sinds· 
sygdom eller Umyndiggørelse kan Bygningsbestyrelsen, 
naar den har Anledning til 'at tvivle om Arbejdets 
betryggende ' Fortsættelse, ophæve Kontrakten, saaledes 
at der bet·ales Entreprenøren eller hans Bo fol', hvad 
der maatte være ydet. 

§ 13. Tidsfrist, Mulkt, E1·statnirlg. 

Arbejdet skal paabegyndes snarest muligt efter, 
at Entreprenøren har faaet Meddelelse om Budets 
Approbation. I, ' 

Arbejdet skal i sin Helhed og i de enkelte Dele 
fremmes saaledes, at der er rimelig Sikkerhed for at 
tilendebringe det inden for de fastsatte Tidsfrister. 

Dersom Arbejdet ikke fremmes hurtigt nok eller 
paa betryggende Maade, har Bygningsbestyrelsen Ret 
til, efter forudgaaende forgæves skriftlig Advarsel og 
uden Rettergang, at fratage Entreprenøren Arbejdet 

eller visse Dele , deraf og lade det fuldføre for 11l\os 
Regning 'og uden Ansvar for de anvendte Summer .. ·. ' 
• l Entreprenøren kan ifalde Erstatningsansvar for 
forsinket Aflevering af Arbejdet og for den Skade, der 
kan ske ved Vejrforhold eller lignende, eller hvori hans , 
Folk are Skyld. " ." <.1 

. ,', \.;:1, ", \ ~ 
~ , Endvidere kan der ' paalægges Entreprenøren den 
r § 23' n~rmere angivne Mnlkt ' for Overskrid'else af 
Tidsfristerne'. -,,' l, ;. "", l i';, ", 'l~ ," i." .": " t 

Forlængelse ' af Tidsfristerne tilstaas i følgende 
Tilfælde: ,! , , " 

a. Ved Forøgelse eller Forandring af Arbejdet 

efter Bygningsbestyrelsens Rekvisition. ". , ; ! 
I ": b. ,Ved Forsinkelse af Leveringer eller Arbejds· 
præstationer, som Bygningsbestyrelsen selv udfører aller 
lader udføre ved andre Entreprenører. " ,> , I 

c. I Tilfælde af indgribeude Forstyrrelser i Arbejdets 
Gang, der bevirkes uden Entreprenørens Skyld og v~d 
Forhold, over hvilke han ikke el' Herre, saasom Krig, 
Ildsvaade, overordeutlige Naturbegivenhedel' og Strik~r 

eller Lo~ck'out' er. I' ' ( • ' ,,!.,,' f 
Entreprenøren maa dog under alle Forhold ufortøvet 

skriftlig meddele og godtgøre fol' Bygniugsbestyrelsen, 
naar han af en af disse Aarsager anser sig berettiget 
til Forlængelse af Fristen, og vil en Forlængelse være 
at søge . fastsat ved Overenskomst paa Grundlag af den 
Indflydelse, som Forstyrrelsen nødvendig har maattet 

faa paa Arbejdets Gang. " ,', ! ' .. , ., 
§ 14. Forhold til det Offentlige, Orden pau Arbejdspladsen. 

Entreprenøren er underkastet de af Myndighederne 
eller af ' Bygningsbestyrelsen givne almindelige eller 
særlige Bestemmelser til Ordens Opretholdelse. 

., 
f ., T '. tI 

§ 15. Forhold ' til Arbejderne. 1 
. ! i i I 

Entreprenøren maa saa vidt muligt kun benytte 
indenlandske Arbejdere. 

Entreprenøren skal ved Arbejdets Paabegyndelse 
fremlægge til Approbation en Police, hvorved him for 
hele Arbejdsperioden har forsikret alle sine Arbejdere 
imod Ulykkestilfælde, saaledes at der mindst udbetales 
for en Arbejdsmand ved Død 1000 Kroner til hans 
Bo, ved fuld Invaliditet 2000 Kroner og ved forbi· 
gaaende Utjenstdygtighed 1 Kr. pr. Dag, idet de fol" 
skellige Grader af Invaliditet bedømmes ener · de 
Bestemmelser, som ere gældende ved et af Bygnings' 
bestyrelsen anerkendt Forsikringsselskab. Erstatnings' 
summen skal for en Lærling være som fol' en Arbejds' 
mand, for en Svend 11/ 2 og for en Formand 2 Gange 

19 
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de nævnte Beløb. · Assurancepræmien maa ikke fra
~rages Lønnen. 

Bygningsbestyrelsen forbeholder sig Ret til eventuelt 
at udbetale tilgodehavende Dagløn og Forsikringssummer 
for Entreprenørens Regning. '. ;' , ;) 

§ 16: Oldsager. -' 
Oldsager og andre Genstande af Værdi eller 

Interesf!e, som findes under Arbejdet, afleveres til Til
synet. Finderen erholder den Findeløn, som maatte 
blive betalt. 

§ 17. Sikkerhed. 

Dersom Forholdene efter Bygningsbestyrelsens Skøn 
kræve det, maa Entreprenøren forinden Arbejdets Paa
begyndelse stille en Sikkerhed, hvis Beløb vil være at 
angive i § 23. 

Sikkerheden kan bestaa enten af rede fenge, saa
danne Effekter, som Bygningsbestyrelsen anser for 
strækkelig gode, eller af Bankgaranti eller Selvskyldner
kaution, som Bygningsbestyrelsen anser fol' betryggende. 

Den stillede Sikkerhed tjener til i enhver Henseende 
at holde Bygningsbestyrelsen skadesløs i Tilfælde af, at 
Entreprenøren maatte misligholde sine Forpligtelser 
over for den eller over fol' Arbejderne. 

Sikkerheden tilbageholdes, indtil Entreprenørens 
Forpligtelser med Udløbet af Garantiperioden ere fuldt 
ud opfyldte. Bygningsbestyrelsen kan dog, naar Garanti
forpligtelsen, efter at Arbejdet el' afleveret til Brug, 
ikke skønnes at andrage det fulde Beløb, udbetale 
indtil 2fs af Depotet. 

Dersom Entreprenøren i Anledning af en tidligere 
Kontrakt har indestaaende et Depositum, og Bygnings
bestyrelsen skønner, at det paagældende Arbejde el' 
fremmet saaledes, at dette Depositum el' større end 
fornødent, kan det betragtes som stillet ogsaa fol' det 
ny Arbejde. 

§ 18. Betaling. 

Ved Arbejdets Paabegyndelse fordeler Bygnings
bestyrelsen efter at have hørt Entreprenøren Tilbud 
Summen paa de enkelte Poster af Arbejdet, for at 
senere stedfindende Afdragsbetalinger knnne ske paa 
Grundlag af denne Fordelingsliste. Ved Overenskomst 
om forandret Betaling gives der Fordelingslisten nød
vendig Tilføjelse. 

Een Gang hver Maaned kan Entreprenøren indgive 
en Rekvisition over tilgodegjorte Beløb, og del' anvises 
ham derefter inden Forløbet af fjorten Dage det Beløb, 
som Bygningsbestyrelsen maatte erkende, at der el' 
ydet Materialier eller Arbejde fol'. Dog indeholdes 10 

pCt. af disse Beløb til Sikkerhed fol' Arbejdets gode 

Aflevering i sin Helhed. . 
Naar dette Tilbagehold hal' naset 5 pCt. af hele 

Kontraktsummen, kan Bygningsbestyrelsen give Afkald 

paa yderligere Tilbagehold. . l •. I. 

, I Tilfælde af Uenighed om den endelige Opgørelse 
maa det Beløb, som Parterne ere enige om, at Entre
prenøren har til Gode, ikke forholdes ham, men anvi.ses 
ham til Udbetaling. 

Alle Leverancer og Arbejder, hvorpaa del' er gjort 
Udbetaling, overgaa til Bygningsbestyrelsens Ejendom, 
men staa med Hensyn til Ansv~rlighed for deres 
Bevarelse for Entreprenørens Regning. og Risiko i 
enhver Henseende. 

§ 19. Aflevering. 
, / 

Naar Arbejdet el' fuldført, skal Bygningsbestyrelsen 
med Tilkaldelse af Entreprenøren lade- foretage et 
almindeligt Eftersyn og herved notere, hvad der 
eventuelt endnu maatte kunne forlanges udført. 

Møder Entreprenøren ikke selv eller ved Befuld
mægtiget til dette Eftersyn, maa han tage Bygnings
bestyrelsens Opmaaling og ' Skøn over Arbejdet fOl' 
gyldig. 

Saafremt forefundne Mangler efter · Bygnings
bestyrelsens Sktm kun ere ubetydelige, og der ikke 
ved Overtagelsen af Arbejdet paa Bygningsbestyrelsen 
overføres nogen Risiko, som egentlig paahyiler Entre
pren øren , vil del' kunne ske en Aflevering, hvorved 
der udbetales Entreprenøren hans Reat-Tilgodehavende 
med Fradrag af Beløbene fol' eventuelle Mangler, hvilke 
Beløb ansættes af Bygningsbestyrelsen , der tillige 
bestemmer en Tidsfrist, inden hvilken Manglerne skulle 
være afhjulpne, samt hvorvidt Entreprenøren ved
blivende beholder sit Ansvar i Henhold til § 10. 

Inden 14 Dage efter, at Arbejdet el' fuldført eller 
Leverancen præsteret, har Entreprenøren at indsende 
en Opgørelse over alle de Fordringer, han mener at 
have paa Bygningsbestyrelsen med Hensyn til denne 
Præstation, og Il/m kan efter Indsendelsen af denne· 
Opgørelse ikke mere fremkomme med yderligere Krnv. 

Det i § 17 angivne Depot udleveres først, naar 
alle Entreprenørens Forpligtelser ere fyldestgjorte. 

§ 20. TviiJtlighedet" 

I Tilfælde af Meningsforskel mellem Bygnings
bestyrelsen og Entreprenøren om deres indbyrdes Rets
forhold eller Bygningsbest.yrelsens Afgørelser ville 
Stridsspørgsmaalene være at forelægge den Bygnings
bestyrelsen eventuelt overordnede Myndighed. Saafremt 
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Entreprenøren formener sig brøstholden ' ved denne 
Myndigheds Afgørelse, kan han med den i det følgende 
Stykke givne Indskrænkning forlange Spørgsmaalene 
henviste til endelig Afgørelse ved Voldgift. 

Dersom Bygningsbestyrelsens overordnede Myndighed 
er en Statsinstitution eller Københavns Magistrat, har 
Entreprenøren dog at underkaste sig denne Myndigheds 
Afgørelse i alle Tilfælde, hvor Striden drejer sig om , 
Præstationer til et Beløb paa indtil 2000 Kr., eller 
hvor Forskellen mellem Parternes Ansættelse ikke over
stiger 1000 Kr., og at finde sig i Bygningsbestyrelsens 
Afgørelse ved Bedømmelsen af Udførelse af Arbejde 
samt i Trætte angaaende §§ 7, 14 og 15. 

Naar en Voldgift skal nedsættes, vælger hver af 
Parterne inden 4 Dage en Voldgiftsmand. Har den 
ene Part ikke truffet sit Valg i rette Tid, vælger den 
anden bægge Voldgiftsmændene. Naar Voldgift!lmændene 
træ'de sammen, vælge de paa Forhaand en Opmand. 
Kunne de ikke inden 8 Dage fra deres Udnævnelse 
blive enige om Opmanden, vælges han af Dansk Ingeniør
forenings Bestyrelse. 

Enes Voldgiftsmændene om en Kendelse, er denne 
bindende for bægge Parter;" blive de derimod ikke enige, 
afgøres Sagon endelig af Opmanden herved, at han 
slutter sig til et af de afgivne Vota. Udgifterne ved 
Voldgiften bestemmes og fordeles paa Parterne ved 
Voldgiftskendelsen. 

Bygningsbestyrelsen er berettiget til i Stedet for den 
ovennævnte Voldgift at benytte Dansk Ingeniørforenings 
Medvirken til Nedsættelse af en Voldgift efter de af 
denne Forening vedtagne Regler, og dennes Kendelse 
er ligeledes endelig. 

Selvom Tvisten forelægges Bygningsbestyrelsens 
overordnede Myndighed eller eventuelt henvises til 
Voldgift, har Entreprenøren dog stadig, indtil endelig 
Afgørelse er truffet, at " udføre Bygningsbestyrelsens 
Forlangender. 

I Tilfælde af Søgsmaal er Entreprenøren og even
tuelt hans Kautionister pligtige at give Møde for Byg
ningsbestyrelsens Værneting og Forligskommission med 
Varsel som til inden for Jurisdiktionens Omraade boende, 
samt underkastede den ved Frdg. af 25. J an. 1828 
hjemlede hurtige Retsforfølgning. 

§ 21. Tilbud. 

Tilbudene skulle, hvis det forlanges, udfærdiges 
paa dertil af Licitunten leverede Blanketter, eller efter 
en nærmere angiven Ordlyd, som vil være nøjagtig 
at følge. 

Tilbudene skulle foruden de udtrykkelig fordrede 

Opgivelser indeholde de Bydendes Navne, Adresser og 
Underskrifter. N aar flere i · Forening give Tilbud, er 
dette bindende en for alle og al1~ for en. Dersom der 
foruden paa det. samlede Arbejde tillige forlanges Tilbud . 
paa ·Dele deraf, kan Tilbudet indeholde Angivelse af, 
om det ' gælder 'enkelte ' af de angiv~e Ydelser, eller om · 
kun det samlede Bud er gældende. Andre Tilføjelser 
og Forbehold berettige Licitanten til at henlægge Til
budet og betragte det som ikke indkommet. 

Tilbudene aabnes til fastsat Tid i Overværelse af 
de Bydende, der give Møde. Efter at Tilbudenes Aab
ning er paabegyndt, modtages ikke flere Tilbud. 

Saafremt Tilbudet foruden Enhedspriser indeholder 
en samlet Sum fol' hele Præstationen, er denne Sum 
ubetinget bindende for den Bydende. I Tilfælde .af 
Fejlregninger i Tilbud, hvor den samlede Sum frem
kommer ved Udregning efter Enhedspriser, hal' Lid
tanten Ret til at fortolke Tilbudet efter sit Skøn. " ' 

Licitanten er berettiget til at vælge imellem 
samtlige indkomne Tilbud eller forkaste dem alle. 

i · 

t . 
§ 22. Kontrakt. " 

Forretningen afsluttes enten ved Tilførsel i en 
Licitationsprotokol ellel' ved særlig Kontrakt. Dersom 
denne er stempelpligtig, betaler Licitanten Stemplet. 

Der leveres Entreprenøren fornøden Genpart af 
Kontrakt, Beskrivelser, Tegninger o. s. v., hvilke, om 
forlanges, skulle tilbageleveres efter endt Arbejde. Der
som Ent.reprenøren ikke maa benytte Tegninger, Modeller 
etc. til andet Brug, vil dette være at angive i de særlige 
Betingelser_ 

Afstaaelse af Entreprisen til andre kan kun ske 
med Bygningsbestyrelsens Samtykke. ' 

§ 23. Særlige Angivelser. 

Tilbud med Pauskl'ift ; ... .... .... .... :...... .. .. '.' . ;" ... .. ; . 

...... .. ...... , .... .. ....... ....... .... . ..... ... .... ... ............. ............ .. . 

" 
indgives illMn .... . .............. .. .. ..... ..... . ..... " .. ..... , .... , ... : 

l' 

til ..... ... .. . .... . ' ..... .... ........ '. .. ....... .... ; ... ...... : ..... .' .. .. .. .. , . 

Den Byd.ende vedstaat' sit Bud i .... .. ......... ... Dage 

Bygningsbestyrelsen er ... .. . : .. ...... .. .. .... .. ...... ; ... .. .. : .. . 

Den Bygnillgsbestyrelsetl overOl'd/lede Myndighed et· 
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