
 

 
 

 

 
 
 
 

DELKONTRAKT 2 
 

Renovationsbiler til land rute 
 

 
1.  KONTRAKTGRUNDLAG 
 
Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt offentligt EU-udbud i henhold Udbudsloven 
(LOV nr. 1564 af 15/12/2015) 
Købelovens regler om garanti, reklamationsret, forsinkelse, mangler, afhjælpning, 
forholdsmæssigt afslag og dækningskøb gælder for leverancerne. 
 
 

2.  KONTRAKTENS OMFANG 
Leverancens omfang bestemmes af de ordrer som Køber afgiver. 
Leverandøren skal levere anskaffelserne i nøje overensstemmelse med kontrakten. 
 
 

3.  FAKTURERING 
Faktura skal fremsendes elektronisk jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om 
offentlige betalinger mv. i OIOUBL-format på baggrund af oplyste EAN-nummer og skal 
indeholde følgende oplysninger: 

 Rekvirent 

 EAN-nr. 

 Varebetegnelse og kvantum 

 Fakturabeløb 

 Ordrenummer 
 
 

4.  KVALITET 
Leverandøren er forpligtet til at sikre, at leverancen leveres i henhold til den kvalitet, der 
fremgår af Deres besvarelse jf. Tilbudsliste/kravsspecifikation. Tilsvarende gælder ved 
leverancer, som Leverandøren måtte præstere i henhold til Kontrakten efter Leverancens 
aflevering som følge af en ændring eller ved levering af en yderligere ydelse eller reservedele. 
 
Leverandøren er endvidere forpligtet til at etablere de nødvendige rammer og procedurer til 
sikring af den kvalitet, hvormed Leverandøren leverer sine produkter, herunder skal 
Leverandøren i hele Kontraktens løbetid tilsikre, at der rådes over faglig kompetence og 
ekspertise, der er relevant for Leverandørens præstation i henhold til Kontrakten. 
 
Leverandøren skal som led heri løbende sikre, at de leverede produkter har en kvalitet, der 
lever op til branchens kutymer og standarder for tilsvarende varer og ydelser. 
Leverandøren skal fastsætte egenkontrolprocedurer, der på en detaljeret måde internt i 
Leverandørens organisation skal sikre, at de af Kontrakten omfattede produkter leveres 
korrekt i overensstemmelse med kravene i Deres besvarelse jf. Tilbudsliste/kravspecifikation. 
 
Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelsen af de fastsatte kvalitetskrav. 
 



Leverandøren skal i øvrigt sikre, at Leverancen overholder alle for Leverancen relevante love, 
regler, bekendtgørelser, forordninger, direktiver, forskrifter, instrukser, praksis m.v. givet af 
offentlige myndigheder eller institutioner i Danmark og EU. 

 
 

5.  INSPEKTION, GODKENDELSE OG AFLEVERING 
Umiddelbart efter Leverandørens færdiggørelse af Leverancen og efter levering på det af 
Køber angivne leveringssted, inspicerer Køber det af Leverandøren leverede og/eller udførte. 
Inspektionen udføres med henblik på Købers umiddelbare konstatering af, om leverancen 
fremstår som aftalt, herunder om der er leveret i det aftalte omfang. 
 
Såfremt inspektionen medfører, at leverancen godkendes af Køber, skal denne, umiddelbart 
efter inspektionen er foretaget, skriftligt bekræfte godkendelsen af leverancen over for 
Leverandøren. Bekræftelsen kan afgives pr. e-mail. Alternativt kan Købers bekræftelse på 
godkendelsen afgives ved, at Køber kvitterer for leverancens godkendelse på en blanket el. 
lign. udarbejdet af Leverandøren. 
 
Efter Købers bekræftelse på leverancens godkendelse, anses leverancen for at være 
overdraget og afleveret til Køber, og Leverandøren er berettiget til at fremsende faktura for 
leverancen. 
 
Såfremt Køber ved inspektionen konstaterer mangler ved det leverende og/eller udførte, skal 
disse anføres i en mangelliste, som Leverandøren skal have tilsendt. 
 
Leverandøren er forpligtet til at afhjælpe de i mangellisten angivne forhold snarest, og inden 
for højst 10 arbejdsdage, hvorefter inspektionen gentages. 
Såfremt de konstaterede mangler alene er af minimal betydning for Købers anvendelse af 
leverancen, kan Leverandøren og Køber aftale, at Køber kan tage leverancen i brug. Ved 
sådan ibrugtagning forud for endelig godkendelse af leverancen, er Leverandøren alene 
berettiget til at fakturere 80 % af kontraktsummen. 
Såfremt der sker ibrugtagning efter ovenstående punkt, er Leverandøren først berettiget til at 
fakturere de sidste 20 % af kontraktsummen, når manglerne er endeligt udbedret, og Køber 
skriftligt har godkendt leverancen som helhed. 
 
 

5.  LEVERINGSTID 
Materiellet skal leveres senest tirsdag den 4. september 2018. 
 
 

6.  BETALINGSBETINGELSER 
 Betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af faktura. 

 Aftalte betalingsbetingelser skal fremgå af fakturaerne. 

 Fakturaer skal fremsendes elektronisk til købers EAN-nr. 5798003584539. 

 Bliver de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdt, og det bliver nødvendigt at 
fremsende rykkerskrivelse, skal rykkerskrivelsen fremsendes til det EAN-nr., som 
fakturaen er udstedt til. 

 
 

7.  ÆNDRINGER I KONTRAKTGRUNDLAGET 
Sker der væsentlige ændringer i relevant lovgivning, der ændrer opgaven væsentligt, er 
parterne gensidigt forpligtede til at tage kontraktgrundlaget op til genforhandling med sigte på 
en nødvendig tilpasning. 



Enhver ændring skal respektere udbudsreglernes grænser, og ændringsforslag skal skriftligt 
sendes til den anden part, der skal svare inden for rimelig tid. 
 

 

8.  FORSINKELSE OG BOD 
Er det, eller burde det stå Leverandøren klart, at den aftalte leveringstid ikke kan overholdes, 
eller at forsinkelse fra Leverandørens side må anses for sandsynlig, skal Leverandøren uden 
ugrundet ophold, give Køber skriftlig meddelelse herom, og samtidig angive årsagen til 
forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis 
forsinkelse af levering skyldes nogle af de i afsnit 19 nævnte omstændigheder (force majeure) 
eller Købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det 
efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om 
årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 
 
Såfremt forsinkelse skyldes andre forhold end ovennævnte, forbeholder Køber sig ret til enten 
at kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, eller at opkræve bod på 2 
% af den af forsinkelsen omfattede kontraktværdi pr. påbegyndt uge tidsfristen overskrides, 
dog minimum DKK 10.000,00 ekskl. moms. Boden kan maksimum andrage 10 % af den af 
forsinkelsen omfattede kontraktværdi. Ved overskridelse af 10 % bod eller 4 uger efter den 
maksimale leveringstid jf. afsnit 15, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger 
Køber til ophævelse af kontrakten. 
Påløbet bod indbetales ugentligt via bankoverførsel efter påkrav fremsat i skriftlig henvendelse 
fra Køber. Manglende indbetaling berettiger Køber til ophævelse af kontrakten. 
 
 

9.  MANGLER 
Leverandøren garanterer, at det leverede på leveringstidspunktet overholder Leverandørens 
egne produktspecifikationer for det leverede produkt samt kontraktens krav i øvrigt. 
Såfremt der konstateres fejl ved det leverede, skal Leverandøren omgående efter påkrav og 
for egen regning, afhjælpe de pågældende fejl og mangler. 
I overensstemmelse med dansk rets almindelige mangelbegreb foreligger der en mangel, 
såfremt det leverede ikke har de egenskaber som Køber med rimelighed kan forvente ud fra 
kontrakten. 
 

 
10.  MISLIGHOLDELSE 
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er den anden 
part berettiget til erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 
 
 

11.  OPHÆVELSE 
Køber har ret til at ophæve kontrakten, hvis: 
 
a)  Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser. Konstateres væsentlige 
 afvigelser i kvaliteten af det leverede i forhold til udbudsmaterialets bestemmelser  
 og de anførte oplysninger i Leverandørens tilbud, betragtes dette som væsentlig 
 misligholdelse. Væsentlige forsinkelser i forhold til leveringsfrister kan betragtes 
 som væsentlig misligholdelse. 
 
b)  Leverandøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation kan 
 Køber ophæve kontrakten uden varsel, ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis 
 likvidator i det omfang Konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. 



 Har boet ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkurslovens regler, skal boet 
 efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt 
 det vil indtræde i kontrakten. 
 Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes for forhandling om tvangsakkord, 
 eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at 
 Leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten, er hæveretten 
 dog betinget af, at Leverandøren ikke har stillet – eller på Købers opfordring ikke straks 
 stiller betryggende sikkerhed for kontraktens opfyldelse. 
 
c)  Er Leverandøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Køber hæve aftalen, hvis dette 
 kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke 
 anvendelse, hvis Leverandøren inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et 
 påkrav fra Køber dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er 
 til stede, eller hvis Leverandøren stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens  opfyldelse. 

 
 

12.  UDEN VIRKNING 
Gøres kontrakten uvirksom eller ophæves/annulleres kontrakten af Klagenævnet for Udbud, 
domstolene eller tilsvarende instanser, kan der ikke rejses erstatningskrav herfor over for 
Køber. 
 
 

13.  FORSIKRING 
Leverandøren tegner for alle leverancerne relevante forsikringer så som arbejdsskades-, 
ansvars-, personskade-, og produktansvarsforsikringer. Forsikringsdækning og 
dækningssummer skal oplyses på opfordring. 
 
 

14.  UNDERLEVERANDØRER 
Hvis Leverandøren benytter underleverandører, hæfter Leverandøren for sine 
underleverandørers forhold på samme måde som for sine egne leverancer. 
 
 

15.  OFFENTLIGE PÅBUD 
Leverandøren hæfter for, at de til enhver tid gældende lovbestemmelser og myndighedskrav, 
herunder EU-direktiver og standarder, overholdes. Dette gælder især for prisbestemmelser, 
fremstillings- og varemærkningsforskrifter samt i relation til eventuelle patentrettigheder m.v. 
for tredjemand. 
 
 

16.  MILJØ 
Køber har en miljøvenlig indkøbspolitik, og forventer at Leverandøren opfylder gældende 
dansk miljølovgivning.  
 
 

17.  ETIK OG SOCIALT ANSVAR 
Køber forudsætter, at Leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale 
konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: 

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 

 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 

 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til 
afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 

 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt 



 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 
135), inden for rammerne af gældende lovgivning. 

 
Det forudsættes endvidere, at Rammeaftalehaver og dennes underleverandører respekterer 
grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s 
Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt 
overholder de 10 principper i FN’s Global Compact. 
Manglende overholdelse af denne klausul anses som væsentlig misligholdelse. 
 
 

18.  TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIG AKTINDSIGT 
Leverandøren er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om indholdet af de 
med Køber indgåede aftaler. 
Køber er omfattet af Offentlighedslovens og Forvaltningslovens regler om aktindsigt. 
 
 

19.  FORCE MAJEURE 
Som force majeure regnes ikke årstidsbetingede vejrlige forhold, ej heller strejke og lockout 
som blot rammer Leverandørens virksomhed. Opremsningen er ikke udtømmende. 
Ønsker Leverandøren at påberåbe sig force majeure, skal Ordregiver skriftligt meddeles 
herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv 
umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: 
 
1. Årsagen til force majeure-situationen 
2. Forventet varighed af force majeure-situationen 
3. Indsats fra Leverandørens side for at kunne genoptage leveringen. 
 
 

20.  OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN 
Kontrakten eller de hermed forbundne fordringer kan ikke overdrages til tredjemand uden 
forudgående skriftlig accept fra Køber. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som 
væsentlig misligholdelse. 
 
 

21.  TVISTER 
Kontrakten er underlagt dansk ret med undtagelse af dansk rets deklaratoriske lovvalgs-
regler. 
Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Det afgøres ved 
domstolene, såfremt der ikke opnås forlig. 
 
Værneting er Købers hjemting. 

 
 
 
Hjørring, den 18. august 2017 


