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Almindelige Betingelser for Leverance af Godsvog-ne til
Norges Statsbaner.

A. Anbudsbetingelser.

§ l. Indkommet Ånbud, der maa indeholde udtrykkelig Angivelse af, hvorvidt det
gjælder den samlede Leverance eller kun en Del af samme, forudsættes vedstaaet l - en Maaned efter Anbudsfristens Gdleb, medmindre der af Anbyderen i såa Henseende maatte
være taget .Forbehold.

§ 2. Prisen angives pr. Vogn leveret i komplet Stand paa Skinnegang ved den i
de specielle Betingelser angivne Jernbanestation, Frå Ånbudet undtages Axler med Hjul,
Bærefjedre, Buffer- og Dragfjedre samt Fjedre for Sikkerhedskoblet, hvilket alt leveres af
Jernbanen paa den i de specielle Betingelser angivne Jernbanestation, men anbringes under
Vognene af Fabrikanten.
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g 3. Anbudet maa, forsaavidt der i de specielle Betingelser ikke er tastsat iiogen
Leverancetermin. indeholde Meddelelse om, til hvilken Tid, eller til hvilke Tider, regnet frå

det Tidspunkt, da Styrelsens Vedtagelse eventuelt maatte være Anbyderen meddelt, denne
forpligter sig til at have Vognene afleveret.
B. Leverancebetingelser.

.. § l. Vognene maa i alle Dele udfares i Overensstemmelse med de nedenfor angivnealmindelige Forskrifter samt endvidere med de for de enkelte Vogntyper for hvert Anbud
opstillede «Specielle Betingelser» med tilharende Normaltegninger og de Vogne, der opstilles
som Normal for Leverancen.

§ 2. Man forbeholder sig frå Jerntianens Side Eet til at foretage ForaiKi ringermed Heiisyu til Enkeltlieder ved Konstruktionen. Heraf resnlterende eventuelt Tillæg- eller
Fradrag i Anbndsprisen beregnes såa nært som mnlig i Forhold til Fabrikantens Godtgjerelse for det hele Arbeide, og afgjeres i Mangel af mindelig Overenskomst ved SKjen af
2 Mænd, hvoraf én opnævnes af hver af Parterne. FBrend. Voldgiftsmændene paabegynder

sit Hverv, opnævner de en Opmand, der, i Tilfælde af Uenig-hed mellem dem, har den
afgjereude Stemme. Udgifterne ved SkJBnnet bæres med lige Andel af begge Parter.
§ 3. Forskrifter angaaende de Materialier, der bliver at anveiide.
a) Alle Materialier, der anvendes til Vognene, skal hvert i sit Slags være af bedste Kvalitet.
b) De valsede Bjælker, Vinkeljern og Plader skal være af bedste SiemensMartin Staal og skal i Længderetning garanteres at have en Brudkoeflcient af mindst
37 kg. og høist 44 kg. pr. mm.' med Forlængelse mindst 20p0t. maalt paa 201) mm.
Længde, samt i .Tve.rretning: en Brudkoeficient af mindst 36 kg., liøist 45 kg. pr.
mm.2 med Forlængelse mindst 17 pCt. maalt paa 200 mm. Længde.

c) Til alle Dele tilhereiide Træk- og Buiferindretningen samt Axelferinger, Bolte og
Nagler og forevrigt alt Beslag paa Vognkassen og Understillingen maa udelukkende
anvendes Sveisjern af anerkjendt god norsk eller svensk Tilvirkning, der garanteres at
have en Brudkoeflcient med samtidig- mindste Foriængelse maalt paa 200 mm. Længde

at' mellem 33 kg. pr. mm.' og 20 pCt. og 31 kg. pr. mm.2 og 25 pCt.

d) Fabrikanten har, forinden naget Arbeide paabegyndes, at indsende til Direktøren fiir
Maskinafdelingen for eventuel Godkjendelse Meddelelse om, frå hvilket Værk det valsedeJern samt Smedejeraet agtes anskafiet.

e) Støbejernsdelene skal være af bedste Sort graat Jern med ensartet, finkornet
Brud, og- kverken vise Blærer, Huller, Eevner eller andre Feil.

f) Det til Lagerskaalene anvendte Metal skal have felgende Sammeiisætning : 90 pCt. Kobbel-,
9 pCt. Tin og l pCt. Fosfor.
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.g) Alt Trævirke skal være af bedste Sort, tætvoxet, muligst kvistfrit, marvfrit samt
fuldkommen friskt og tart uden Vandkaiit, skadelige Kviste og Sprækker, Baaddenhed
eller Skjørhed. Ingen Gulvplanke maa have under 150 mm. Bredde.
4. Forskrifter vedkoinmende Arbeidets Udførelse.

a) Alle Dele til Vognene udføres paa det ueiagtigste etter de for Leveranceii opstillede
Normaltegniiiger og Beting-elser, og skal alt Arbeide udferes med den største Omhu og
Nøiagtighed samt paa en god, haandværksmæssig Maade.

b) Alle Axelførin^er, Konsoler, Bremseiiidretningen, Buffere og Føring-er for disse, Dragog Kobleindrétningen, de forskjellige Beslagdele samt lest Inventar saasom Kjæpstaker,
Troppetransportbænke og lign. skal være såa nBiagtig udfert, at alle enkelte Dele kan
ombyttes.

-u) Samtlige Bolte for Axelteringen, J?jæderhæugerne, Bremseindretningen samt Kobbelog Dragindretningen skal dreies, og maa alle Haller for Bolte og Nagler bores (ikke
udstemples) såa iiBiagtig, at fiullerne udfyldes.

d) Samtlige Jerndele, der skal sammenklinkes, maa torinden være afrettet og tilpasset nøie,
Fer Klinkningen skal de paa hinandeu liggende FIader renses og gives et Ånstrag af
god. M.ønjefarve.

«) Samtlige Skruer skjæres efter det 'Whitworth'ske Gjængesystem. Mutterne, der skal
være sexkantede og tilpasset for den tilhBrende Negle, anbringes, hvor andet ikke er
bestemt, saavidt mulig paa Vognens udvendige Sider. Ved alle Bolte, der har sterre
.Diameter end 19 mm., anvendes enteii Kontramutter eller Splitpinde efter nærmere
Bestemmelse.

.f) Særiig Omhyggelighed anvendes ved Axelferingernes Befæstigelse, idet disses Afstaud
neie maa tilsvare Vognens Hjulstand, og maa der hverken ved Længde- Tver- eller
Diagonalmaal vise sig Uoverensstemmelse. . Feringsjernet skal hevles over Kanterne
mod

Listerue.

g) Åxelkasserne udferes i neie Overensstemmelse med den opstillede Normaltegning. Axelkasserne skal hevles saavel i Føringssporene, som paa J?orsiden for Laaget. Smerepuderne i Åxelkassen udføres efter tilstillet Normal.

Tætningsringeiie gjeres at' Birketræ og forsynes paa Toppen med en J?iltstrimmel.

h) Korsbutterae for det bredsporede Materiel maa være dreiet udvendig og i Hallet for
Bufferstangen. Denne med Skive skal ogsaa dreies.

Bufferne anbringes saaledes, at den høire Skive seet frå Vogiien er hvælvet,
den venstre flad.

i) Paa hver Vogn anbringes der paa nærmere angivet Sted ialt 4 Sikkerhedshaandtag til
Brug under KobUng.

i) Ved alle Sammenteininger i Træ skal Tapperne forinden Indsætning overstryges med
Oliemaling til Beskyttelse mod Fugtighed, og maa endvidere paa alle Steder, der er
dækket af Beslag, saavel Beslaget som Anlægsfladen mod Træ omhyggelig' stryges
med Oliemaling.

l)Angaaende M ali n gen be m ær kes:
Udvendig males Vognkassen 3 Gange med ren Blyhvidtfarve reven i bedste
Sort kogt Liiiolie, samt med Tilsætning af farve efter Nornial.
G-ulvets Under- og Overside indsættes nied Tjæreolie.
Alle Jemdele maa forinden Maling paastryges omhyggelig befries for Rust,
Glødspaan og Støv.
Understillingen aiales med 2 Ganges Overstrygning med Menjemaling. Deretter
males Eammens Side- og Eadcbjælker udvendig med sarame. Maling som Vognkassen.
Alle Beslagdele, J?jedre og Hjul males sorte.
Vognene mærkes og nummereres efter nærmere Bestemmelse.

m) Paa hver Side af Vagnen anbringes der en Mærkelapholder efter Normal.
n) Patirikantens (Fabrikens) Navn og Fabrikatiousaaret angivea paa en støbt Plade paa
Understillingsrauimen.
5. KontrolunderÅrbeidetsUdførelse.

a) Man forbeholder sig Adgang til Fabrikanteiis Værksted for Udevelse at' Inspektion ug
Kontrol under Arbeidets Cdferelse

b) Fabrikanten er forplig-tefc til under Tilvirkningen at rette sig efter de -Forskrifter
angaaende Valg af M^aterialier samt Arbeidets Udførelse, som af Jernbanens Yedkommende
maatfce foreskrives ham, samt til at anstille de Prøver angaaende Materialiets

Beskaffenhed, som maatte forlang'es.
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.c) Efteriit Understillingeii er færdig sammenklinket og forsynet meå Fjederknægte og

eventuelt Åxelferinger, forsaavidt ikke disse af Fabrikanten af Hensyn til Transporten
først enskes anbras;t senere, maa der, forinden Vognkassen anbringes, i betimelig Tid

afgives skriftlig Meddelelse derom til Vedkommende, der har at inspicere Arbeidet, såa
at Inspuktion kan foretages. Lignende Meddelelse maa ogsaa afgives, uaar en eller
flere Vogne er sammensat og forinden Maling paastryges.
Overtrædelse af de i nærværende Paragraf indeholdte Bestemmelser giver
Statsbanerne Bet til at træde tilbage fra Kontrakten.

g 6. Ø v rige Bestemmelser.

a) Nærværende almindelige Betingelser i Forbindelse med de specielle, ansees vedtagne

ved indleveret Ånbud og udgjør med Anbudet og Styrelsens Vedtagelse af samme den
mellem Statsbanerne og vedkommende Fabrikant oprettede Kontrakt.

b) For Leverancens Opfyldelse maa Fabrikanten være forberedt paa at stille Garanti.
c) Oden Styrelsens Godkjendelse maa ikke Fabrikanten overdrage sine kontraktmæssige
Forpligtelser til audre.

.d) Vognene fnldferes med mindst miiligt Ophold og opsættes fuldt færdig paa Skinnegang
ved den i de specielle Betingelser angivne Jembanestation, hvor de afleveres, og livor

Vognenes endelige Godkjendelse finder Sted. Forsaavidt der under Arbeidet indtræder

Hændelser, der vil forsinke Leverancen, har Fabrikanten strax derom at gjøre skriftlig
Anmeldelse.

e) Styrelseii kan ophæve (len indgaaede Kontrakt eller fuldfere det manglende for
B'abrikantens Eegning

l) hvis Arbeidet efter Styrelseus gkjen drives saaledes, at det ikke kan ventes at
blive færdigt til den ved Anbudet fastsatte Tid, eller

2) hvis Fabrikanten efter Styrelsens Skjøn viser Mangel paa Duelighed
3) hvis der indtræder Hændelser, som efter Styrelsens Bedemmelse, gJBr det eiensynligt, at Leverancen vil forsinkes inindst 2 Maaueder.

f) Overskrides den Tid, iuden hvilkea Fabrikanten liar forpligtet sig til at have Vognene

afleverede, er han forpligtet ti) at erlægge en Mulkt af 2 - to - Kroner pr. Vogn og

Dag. Er Vognene ikku afleverede iiidei) 2 - to - Maaneder efter nævnte Tid, er
Styrelsen lest frå sin Forpligtelse til at modtage dem

g) Man forbeholder sig Ket til i Tilfælde af misligholdt Leverance at foretage Anskaffelse
for Fabrikantens Begning'.

h) Fabrikanten er forpligtet til at erstatte saadaniie Dele, hvilke paa Grnnil af Materialiets
mindre gode Beskaffenhed inden l Aar er ndbyttet, eller af Jernbanen fordres udbyttet

Ligesaa er han forpligtet til at yde Erstatning for saadant Arbeide, hvilket paa Grand
af''mangelfuld Uilførelse, indeii 1 Åar enten er omgjort eller at Jernbanen fordres
omgjort.

i) Betalingen eriægges kontant ved Styrelseiis Hovedkasserer, naar Vognene er afleverede
og gudkjendte, dog med Fradrag af 5 pCt. af Leverancesunimen, der iiideholdes i et Aar
som Sikkerhed for Opfyldelsen af ovennævnte Fabrikanten paahvilende Erstatningspligt.
Af det indeholdte Beleb svares ingen Eenter.

k) Afgjereken af Spørgsmaal vedkommende Leverancens Kontraktmæssighed træifes med
bindende Virkning af Jernbanens Vedkommende (eventuelt Jerabanestyrelsen).

l) I Tilfælde af-mulig opstaaende Retstvist vedtager Fabrikanten med mulig Seh-skyldner-

^autionist Christiania Forligelseskommission og Byret som rette Foram, og har
Fabrikanten at opgive en i Christiania bosiddende Mand, der paa hans Vegne har at
modtage Varsel.
Christiania den 6te Juli 189B.

G. Oxaal.

Kristiania. Dyt Steenske Eogtrykkeri.
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