Bilag 5 – Leverandørens prisregulering
Bilag til ”aftale om levering af elektriske konnekteringer i aluminium og kobber ”

Hyppighed
Prisregulering finder sted årligt (men se afsnit om ”ekstraordinær regulering” nedenfor), første gang
den 1.7.2023.
I Kontraktens levetid reguleres priserne på følgende datoer:
• 1.7.2023
• 1.7.2024
• 1.7.2025
• 1.7.2026
• 1.7.2027

Anvendte indekstal - sammensat indeks
Prisen reguleres ud fra et sammensat indeks:
Vægt
Lme.com Trading day summary for hhv. aluminium og
kobber, cash offer, indhentet på dato for tilbudsafgivelse/regulering, omregnet til DKK på grundlag af nationalbankens kurser.
https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Trading+day+summary
https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Trading+day+summary
Valutakurser (nationalbanken.dk)

70 %

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer
(ILON12, Danmarks Statistik, ikke sæsonkorrigeret)

30 %

Det sammensatte indekstal beregnes ved 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 1 ∗ 𝑣æ𝑔𝑡 1 + 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 2 ∗ 𝑣æ𝑔𝑡 2
Ved regulering anvendes de seneste indekstal der er udkommet på den planlagte reguleringsdato.
Det sammensatte indekstal, beregnet ud fra disse senest udkomne indekstal, sammenholdes med dét
sammensatte indeks, der blev anvendt ved sidste regulering. Ved første regulering sammenholdes med
indekstallene pr. senest udkomne indeks før tilbudsdatoen. For ILON12 er det 2021K4, udkommet
28.2.2022, med indeksværdien 145,3.
Såfremt et eller flere af ovenstående indeks udgår, træffer Parterne i fællesskab aftale om, hvilket indeks der skal erstatte det udgåede indeks, idet det nye indeks i videst muligt omfang skal svare til det
udgåede indeks.

Roller og ansvar
Det er Leverandørens ansvar at udarbejde og fremsende reguleret prisliste. Hvis Leverandøren indgår
i Banedanmarks Indkøbsportal, er det også Leverandørens ansvar at opdatere priserne i denne, og orientere Banedanmark om denne opdatering.
Banedanmark kontrollerer reguleringen, og bekræfter denne inden for 14 kalenderdage (eller afviser
den, begrundet med specifikke indvendinger, således at Leverandøren kan genfremsende en tilrettet
regulering).

Procedure
𝑛𝑦𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡𝑎𝑙

Den regulerede pris beregnes ved 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑇𝑖𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑡𝑖𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡𝑎𝑙
Såfremt der anvendes sammensat indeks, anvendes det sammensatte indekstal i ovenstående formel.
Den regulerede prisliste skal indeholde tidligere og nye indekstal, og tidligere og nye priser, i et regneark af hensyn til kontrolprocessen.

Ikrafttrædelse
De regulerede priser træder i kraft ved Banedanmarks godkendelse, senest 30 kalenderdage efter
fremsendelse hvis der ikke gives begrundet indvending. De regulerede priser gælder for indkøbsordrer
afgivet efter dette tidspunkt.

Ekstraordinær regulering
På baggrund af de nuværende udsving i kobber- og aluminiumspriser, er det aftalt at der indtil videre,
frem til 1.7.2023 med mulighed for forlængelse ved fortsat unormalt ustabile markedsforhold, foretages ekstraordinær regulering på hver ordre, for så vidt angår materialepriser. Idet materialeprisen vægter 70%, beregnes den regulerede pris som hermed vist:
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 = 0,3 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 + 0,7 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗

𝑛𝑦𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑡𝑖𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡𝑎𝑙

Den ekstraordinære regulering påvirker ikke tidspunkt, fremgangsmåde eller nøgletal for næstkommende ordinære regulering.

