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Leveransförutsättningar för beställning av material via Materialservice

Syfte
Riktlinjen beskriver vilka förutsättningar som gäller vid beställning av material via Materialservice.

Definitioner
Säljaren avser Materialservice
Köparen avser beställare UH/IV/PR och/eller entreprenör

Tillämpning
Förutsättningar enligt ABM 07 tillämpas i alla beställningar.
Beställningsrutiner
För att beställa järnvägsmaterial använder du beställningsfunktionen i Materialkatalogen eller via EDI
om det är överenskommit. I övrigt framgår säljarens beställningsrutiner under
http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-ochunderhall/Materialservice/Kundservice/. Säljaren bekräftar samtliga beställningar med
ordererkännande inom 3 arbetsdagar.
Garantitid för varan
Garantitiden är 5 år i enlighet med ABM 07. Garantitiden för begagnat material är 1 år.
Leveranstider
Behov av material till planerade åtgärder (vid basunderhåll exklusive avhjälpande underhåll samt
åtgärdande av besiktningsanmärkningar med kortare åtgärdstid än kravet på framförhållning) ska
beställas av entreprenören med framförhållning enligt de leveranstider som anges per produktgrupp,
se sammanställning http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-ochunderhall/Materialservice/Blanketter/. Anges inte någon leveranstid är kravet på framförhållning 4
veckor. För större behov kan andra leveranstider gälla beroende av kvantitet.
Exakt leveranstid lämnas i ordererkännande.
Handelsterm
Leveransbestämmelser ABM 07. Levererat Olossat Köparen (LOK) är överenskommet som
grundalternativ för samtliga leveranser. Utifrån detta grundvillkor kan Materialservice erbjuda
leverans- och transporttjänster, som framgår under http://www.trafikverket.se/tjanster/system-ochverktyg/forvaltning-och-underhall/Materialservice/Leverans-och-transport/.
Transportsätt
Bil eller järnväg. Vid hämtat lastat säljaren (HLS) ska köparens speditör och kundnummer anges.
Leveransadress
Leveransplatsen ska vara åtkomlig för valt transportsätt.
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Ersättning
Ersättning för tekniskt godkänt järnvägsmaterial utgår enligt Säljarens gällande månadsprislistor.
Säljaren skall tillhandahålla varje månads prislistor på tekniskt godkänt järnvägsmaterial 24 månader
bakåt för att Köparen skall kunna gå tillbaka och se ett tidigare pris för reglering i enlighet med
ingånget kontrakt med Leverantören.
Tullar, importavgifter och varuskatter är inräknade i priserna. Samtliga priser är angivna i SEK och är
exklusive mervärdesskatt. Emballage ingår i angivna priser undantaget trämellanlägg till
betongslipers.
Ersättning för kostnadsändring
Priset skall vara fast från den första till den sista dagen varje månad och kostnadsändringar som skett
får endast regleras inför varje ny månad.
Betalning
Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto enligt ABM 07.
Fakturering
Köparen har rätt att returnera faktura för komplettering om uppgifter saknas eller är otydliga.
Säljaren har ej rätt till faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande.
Reklamationer
Alla reklamationer ska omedelbart rapporteras till säljaren i enlighet med ABM 07. För att snabba upp
utredningen är det viktigt att säljaren får en fullständig felbeskrivning. Mer information finns på
http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-ochunderhall/Materialservice/Kundservice/Returer-och-reklamationer/.
Materialreturer
Målsättningen är att så lite material som möjligt blir övertaligt i projektet. Vid önskemål om att
returnera köpt vara hänvisas till rutiner http://www.trafikverket.se/tjanster/system-ochverktyg/forvaltning-och-underhall/Materialservice/Kundservice/Returer-och-reklamationer/.
Uppföljning
Uppföljning av leveranser sker enligt överenskommelse.
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