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FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER
Arbejdsdag

betyder en dag – mandag til fredag – bortset fra de i
Danmark fastlagte officielle helligdage samt
juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Bilag

betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen
ovenfor. Såfremt definitionen er efterfulgt af et
specifikt nummer, henviser definitionen til det
specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen
ovenfor.

Fortrolig Information

har den betydning, der er fastsat i pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet..

Gældende Lovgivning

betyder de til enhver tid gældende love og
bekendtgørelser m.v. samt retskraftig EU-ret, der
måtte være gældende for forhold, der er omfattet af
denne Kontakt.

Kontrakt

betyder denne varekøbskontrakt inklusive alle Bilag.

Kontraktperioden

har den betydning, der er fastlagt i pkt. 17.1.

Produkterne

har den betydning, der er fastlagt i pkt. 1.1.

Leverandøren

har den betydning, der er fastlagt i pkt. (2).

Leveringstidspunkt

har den betydning, der er fastlagt i pkt. 7.4.

Ordre

har den betydning, der er fastsat i pkt. 7.1.

Ordregiver

har den betydning, der er fastsat i pkt. (1).

Part

betyder Ordregiver eller Leverandøren.

Parterne

betyder Ordregiver og Leverandøren.

Priser

har den betydning, der er fastsat i pkt. 8.1.

Produkter

har den betydning, der er fastlagt i pkt. 1.1.

Underleverandør

betyder en juridisk person, som for Leverandøren
udfører en del af Leverandørens forpligtelser i
henhold til denne Kontrakt.
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Der er dags dato indgået følgende varekøbskontrakt (”Kontrakt”) mellem:
(1)

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense, CVR-nr.: 25798376 (”Ordregiver”), og

(2)

<Indsæt Leverandør>, < Indsæt adresse >, <Indsæt postnr. og by>, CVR-nr.: <Indsæt CVRnr.> (”Leverandøren”)

EFTERSOM:
Miljøstyrelsen har indgået samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og kontrakt med Danmarks
Jægerforbund vedr. bekæmpelse af invasive rovdyr i Danmark. Til brug for denne bekæmpelse skal
der indkøbes vildtkameraer, der kan udlånes til jægere, der deltager i bekæmpelsen.
HAR PARTERNE VEDTAGET FØLGENDE:

1

KONTRAKTENS OMFANG OG SPECIFIKATION AF PRODUKTERNE
1.1 Kontrakt er indgået efter:
afholdt annoncering i henhold til udbudslovens afsnit IV og bekendtgørelse nr. 1572 af 30.
november 2016 om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af
offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse.
1.2

Leverandøren forpligter sig til i henhold til nærværende Kontrakt at levere de produkter, som
nærmere fremgår af Bilag 2, Leverandørens tilbud (”Produkterne”).

1.3

Ved levering af Produkterne skal Produkterne opfylde de nærmere krav og specifikationer,
som fremgår af Bilag 1, kravspecifikation samt eventuelle yderligere krav og specifikationer,
som fremgår af Bilag 2, Leverandørens tilbud og skal være fri for mangler i udførsel,
materiale, fabrikation og design. Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren
fremlægger dokumentation eller på anden måde redegør for, at Produkterne opfylder de
nævnte krav og beskrivelser.

1.4

Leverandøren skal ved Produkterne vedlægge en brugervejledning og/eller manual på dansk,
der beskriver brug, rengøring og vedligeholdelse af Produkterne, ligesom Leverandøren på
anmodning vederlagsfrit skal yde en behørig og tilstrækkelig information og rådgivning om
Produkterne.

2

ÆNDRINGER I PRODUKTERNE
2.1 Leverandøren skal uden ugrundet ophold orientere Ordregiver om eventuelle ændringer i
Produkterne.
2.2

Alle ændringer skal godkendes skriftligt af Ordregiver, inden de kan træde i kraft.

2.3

Leverandøren er forpligtet til på Ordregivers forlangende at fremsende fyldestgørende
dokumentation for Produkternes overholdelse af krav og specifikationer, som fremgår af
Bilag 1, kravspecifikation samt eventuelle yderligere krav og specifikationer, som fremgår af
Bilag 2, Leverandørens tilbud.
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2.4

Godkendte ændringer indgår som en integreret del af Kontrakten og indgår som en ny del i
Bilag 2, Leverandørens tilbud.

3

SPROG
3.1 Al kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver skal foregå på dansk. Bilagsmateriale
af generel karakter kan dog være på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

4

TILGÆNGELIGHED AF PRODUKTERNE
4.1 Leverandøren skal kunne garantere at levere produkterne inden for tidsfristen angivet i Bilag
1.

5

GARANTI
5.1 Leverandøren garanterer, at:

5.2

-

Produkterne opfylder de kvalitetskrav og andre krav, som fremgår af Bilag 1,
kravspecifikation samt eventuelle yderligere krav og specifikationer, som fremgår af Bilag
2, Leverandørens tilbud.

-

Produkterne bliver leveret i henhold til Kontrakten.

-

Produkterne er egnede til det påtænkte formål, som er beskrevet i Kontraktens præambel.

-

Produkterne bliver leveret i ubehæftet stand.

-

Produkterne er fri for fejl og mangler i udførsel, materiale, fabrikation og design i
minimum to år regnet fra levering af Produkterne i den enkelte Ordre (Produktgaranti).

-

Produkterne vil, ud over Kontraktens betingelser og vilkår, overholde Gældende
Lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer,
forskrifter og/eller andre juridiske krav, samt eventuelle af Ordregiver vedtagne interne
retningslinjer, som er vedlagt denne Kontrakt eller som udleveres i Kontraktperioden,
vedrørende, men ikke begrænset til materiale, produktion og levering af Produkterne,
herunder alle myndighedsgodkendelser.

-

Produkter ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder.

Leverandørens afgivne garantier bortfalder ikke, selv om Kontrakten er udløbet, ophævet eller
i tilfælde af en ændring i Produkterne i henhold til pkt. 2.

6

UNDERLEVERANDØRER
6.1 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overlade
Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til Underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt
er angivet i denne Kontrakt.
6.2

Ordregiver skal orienteres, hvis Leverandøren udskifter en Underleverandør, eller hvis der
sker en ændring af rollefordeling imellem Leverandøren og en Underleverandør.

6.3

Ved brug af en Underleverandør, hæfter Leverandøren for Underleverandørens opfyldelse af
kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold.
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6.4

Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af Underleverandører. Såfremt
Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en Underleverandør, må det ikke
påføre Ordregiver omkostninger eller forsinkelser.

6.5

Underleverandører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for
Ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav.

7

BESTILLING OG LEVERING
7.1 Ordregiver afgiver bestilling til Leverandøren på de Produkter, som Ordregiver ønsker at
aftage fra Leverandøren (”Ordre”).
7.2

Leverandøren skal uden ugrundet ophold fremsende en bekræftelse på Ordren til Ordregiver.

7.3

Ordregiver kan omkostningsfrit foretage mindre ændringer med hensyn til mængden og typen
af Leverance i den afgivne Ordre, forudsat dette ikke påfører Leverandøren urimelige
omkostninger.

7.4

Levering skal ske i overensstemmelse med de i Bilag 1, kravspecifikation fastsatte
leveringstider (”Leveringstidspunkt”), medmindre andet aftales mellem Leverandøren og
Ordregiver.

7.5

Ordren forsendes for Leverandørens regning (fragtfrit for Ordregiver) og risiko. Risikoen for
Ordrens hændelige undergang overgår til Ordregiver, når Ordren er leveret og modtaget i
henhold til pkt. 7.6.

7.6

Levering i henhold til denne Kontrakt anses for sket, når Leverandøren eller Leverandørens
fragtfører har leveret Ordren på den i Ordren angivne adresse, og Ordregivers medarbejdere
har underskrevet og kvitteret for modtagelsen af Ordren.

7.7

Ejendomsretten til Ordren overgår til Ordregiver, når Produkterne er leveret til Ordregiver i
overensstemmelse med pkt. 7.6.

8

PRISER OG PRISREGULERING
8.1 De på tidspunktet for Parternes underskrivelse af denne Kontrakt gældende priser fremgår af
Bilag 2, Leverandørens tilbud (”Priser”). De i Bilag 2 angivne Priser er i DKK, eksklusive
moms, fratrukket eventuel rabat og er inklusive eventuelle andre afgifter end moms.
8.2

Prisen anført i Leverandørens tilbud (Bilag 2) er fast i hele kontraktperioden.

9

BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING
9.1 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde
oplysninger om EAN-nr.: 5798000860810, att.: Peter Lyhne Højberg, projektnummer: MST854-00191 ”Drift 2019 – invasive rovdyr”. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid
gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt
Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen.
9.2

Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
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9.3

Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal
fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det
pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det
følgende kalenderår.

9.4

Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt
elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende
faktura er modtaget korrekt.

9.5

Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende
ret.

10 MISLIGHOLDELSE
10.1 Såfremt en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden Part
berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf, jf. dog pkt. 18.

11 FORSINKELSE OG BOD
11.1 Der foreligger forsinkelse, hvis Leverandøren ikke leverer en Ordre på Leveringstidspunktet i
henhold til pkt. 7.4.
11.2 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse
skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
11.3 Såfremt Leverandøren må forudse forsinkelse ved en Ordre, skal Leverandøren uden ugrundet
ophold give meddelelse til Ordregiver med angivelse af årsagen til forsinkelsen og forventet
leveringstidspunkt.
11.4 Såfremt det fastsatte Leveringstidspunkt overskrides med mere end 5 Arbejdsdage af grunde,
der kan henføres til Leverandøren, betaler Leverandøren pr. påbegyndt Arbejdsdag en dagbod
svarende til 1 pct. af den samlede pris for den pågældende Ordre indtil levering sker.
Er et leveringstidspunkt overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af
dagbod inden 30 Arbejdsdage efter Leveringstidspunktet. Fremsættes kravet ikke som anført,
er Ordregiver afskåret fra at kræve dagbod.
Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i Prisen i førstkommende faktura.

12 MANGLER
12.1 Der foreligger en mangel ved Produkterne, hvis disse ikke opfylder de krav, som fremgår af
denne Kontrakt, eller såfremt Produkterne i øvrigt ikke er, som Ordregiver med rette kunne
forvente.
12.2 I tilfælde af mangler skal Ordregiver uden ugrundet ophold efter de konstaterede mangler
skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
12.3 Leverandøren bærer bevisbyrden i tilfælde, hvor der mellem Ordregiver og Leverandøren
opstår tvivl vedrørende fejl og mangler ved Produkterne.
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12.4 Leverandøren bærer bevisbyrden for, at en fejl eller mangel ikke er omfattet af de afgivne
garantier, jf. pkt. 5.
12.5 Leverandøren er forpligtet til at Ordregiver skadesløsholdes for ethvert krav, herunder
sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver som følge af fejl og mangler, der
kan henregnes til leverandøren.

13 AFHJÆLPNING
13.1 Leverandøren skal i minimum to år fra levering af Produkterne i den enkelte Ordre
vederlagsfrit afhjælpe fejl og mangler.
13.2 I afhjælpningsperioden er Leverandøren forpligtiget til at iværksætte afhjælpning senest 10
Arbejdsdage efter modtagelse af reklamation.
13.3 Afhjælpning af fejl og mangler indbefatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele,
som skal være nye eller fungere og fremtræde som nye.
13.4 Foretages der udskiftning af dele, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 2-årig
afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt udskiftningen vedrører en væsentlig del
af et Produkt, gælder der fra udskiftningstidspunktet en ny 2-årig afhjælpningsperiode for hele
Produktet.
13.5 Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen, herunder
også transportomkostninger. Dette gælder også, såfremt Ordregiver og Leverandøren bliver
enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen.
13.6 Antallet af afhjælpningsforsøg kan maksimalt udgøre 3, derefter kan Ordregiver helt eller
delvist kræve omlevering eller hæve den konkrete Ordre.

14 OMLEVERING
14.1 Har Ordregiver i produktgarantiperioden reklameret over væsentlige mangler ved et Produkt,
der ikke kan afhjælpes uden væsentlig nedsættelse af Produktets anvendelighed, er
Leverandøren pligtig til at foretage omlevering.
14.2 Omlevering skal gennemføres så hurtigt, som det er Leverandøren muligt og efter aftale med
Ordregiver. Ordregiver er ikke forpligtet til at afvente omlevering, såfremt Ordregiver har ret
til helt eller delvist at hæve den enkelte Ordre.

15 FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG
15.1 Er Produktet behæftet med fejl eller mangler, kan Ordregiver kræve forholdsmæssigt afslag i
Prisen efter dansk rets almindelige regler.

16 OPHÆVELSE AF ORDRE
16.1 Ordregiver kan helt eller delvist hæve en ordre i følgende tilfælde:
-

Der i produktgarantiperioden konstateres væsentlige fejl eller mangler ved et Produkt i
den tilhørende Ordre.
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-

Der ikke er sket afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid eller inden for det
fastsatte maksimale antal afhjælpningsforsøg.

-

Der er væsentlig forsinkelse ved levering af en Ordre.

-

Leverandøren i øvrigt misligholder sine forpligtelser i medfør af nærværende Kontrakt.

-

Der indtræder andre omstændigheder, der bringer Ordrens opfyldelse i alvorlig fare.

-

Leverandøren har leveret Produkter på ringere vilkår (inkl. priser), end hvad der gælder
efter Kontrakten.

16.2 Ved Ordregivers ophævelse skal Produkterne i den konkrete Ordre tilbageleveres i den stand,
hvori de findes hos Ordregiver. Ordregiver er dog berettiget til at benytte Produkterne eller
dele heraf, indtil en alternativ ydelse kan anskaffes. Leverandøren skal straks tilbagebetale
købesummen vedrørende den ophævede Ordre uden fradrag for værdinedgang eller
almindelig brug, men med tillæg af eventuel erstatning.
16.3 Ophæves en Ordre, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb. Leverandøren er
forpligtet til at godtgøre Ordregiver forskellen mellem den Pris, som gælder i medfør af
Kontrakten, og den pris som Ordregiver skal betale ved et dækningskøb.
16.4 Leverandøren skal betale udgifterne ved ophævelsen, herunder transportomkostninger.

17 KONTRAKTPERIODE, OPSIGELSE OG OPHÆVELSE
17.1 Kontraktperioden løber fra 19. juli 2019 til 31. december 2021 (”Kontraktperioden”).
Kontrakten ophører uden yderligere varsel ved Kontraktperiodens ophør.
17.2 Ordregiver har option på køb af yderligere Produkter, som beskrevet i Bilag 1.
17.3 Ordregiver skal meddele, hvorvidt det ønskes at gøre brug af optionen senest 1. juli 2021
17.4 Kontrakten kan opsiges af Ordregiver med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen
af en kalendermåned.
17.5 Uanset ovenstående kan Ordregiver skriftligt ophæve Kontrakten uden varsel i følgende
tilfælde:
1) Såfremt Leverandøren i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine
forpligtelser i henhold til denne Kontrakt uden, at der isoleret set foreligger væsentligt
misligholdelse.
2) Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser
af Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i
fare.
3) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse
fra Ordregiver inden 10 Arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende
Kontrakt.

Side 10/16

4) Leverandøren ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder
andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare.
5) Hvis der i Kontraktperioden konstateres væsentlige mangler på mere end 50 % af
produkterne, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet enten ved
afhjælpning eller omlevering.
6) Indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i alvorlig fare.
7) Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter
svækker tillidsforholdet mellem Parterne.
8) Hvis Leverandøren tilbyder Ordregiver produkter på ringere vilkår eller priser, end hvad
der gælder i henhold til Kontrakten.
Hæver Ordregiver kontrakten af de årsager, der fremgår af dette punkt 17.6 med
underpunkter, skal allerede afgivne Ordrer opfyldes, medmindre ophævelsen skyldes forhold
nævnt i nr. 2) og 3) i dette pkt. 17.5. I disse tilfælde annulleres Ordren efter påkrav fra
Ordregiver.
17.6 Opsigelse som følge af afgørelse fra Klagenævnet for Udbud (uden virkning):
Klagenævnet for Udbud kan i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en
indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den ordregivende myndighed at bringe
Kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af
2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.
I sådanne tilfælde er Ordregiver berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et
varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten
ophører ved opsigelse således helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets
virkningstidspunkt.
Hvis der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er
Ordregiver berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for
Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så
fald efterleve disse.
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at
Kontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for
omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført
i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har
Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes.
Hvis Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab
til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Kontrakten erklæres for uden
virkning, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for
godtgørelse som følge af, at Kontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør,
herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som
Ordregiver har videreført i opsigelsen.
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17.7 Opsigelse ved annullation:
I henhold til Udbudsloven kan Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole ved
endelig afgørelse eller dom annullere en tildelingsbeslutning, hvorefter ordregiveren skal
bringe en Kontrakt, som er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende
varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger Kontraktens videreførelse, gør sig gældende.
I sådanne tilfælde er Ordregiver berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et
passende varsel. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt.
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at
Kontrakten bringes til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen skal som
udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte
tab ikke erstattes.
Hvis Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab
til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at tildelingsbeslutningen
annulleres, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for
godtgørelse som følge af, at tildelingsbeslutningen annulleres.

18 ERSTATNINGSANSVAR, PRODUKTANSVAR OG FORSIKRING
18.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Består Leverandøren af et
konsortium af Leverandører, hæfter den enkelte Leverandør i konsortiet solidarisk over for
Ordregiver. Leverandørernes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er Ordregiver
uvedkommende.
18.2 Parterne kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, indirekte tab eller
følgeskader. Dog præciseres det, at enhver begrænsning i Parternes erstatningsansvar
bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Parten som
groft uagtsomme eller forsætlige.
18.3 Leverandøren er ansvarlig for Produkterne og for, at Produkterne til enhver tid overholder
Gældende lovgivning og forskrifter i relation til mærkning, indhold, brug, sikkerhed m.v.
18.4 Leverandøren er ansvarlig for personskade, skade på tredjemands ting eller anden fysisk
skade forårsaget af Produkterne i henhold til dansk rets almindelige regler.
18.5 Såfremt Ordregivers medarbejdere eller tredjemand kræver erstatning i overensstemmelse
med reglerne om produktansvar, er Ordregiver forpligtet til uden ugrundet ophold at
informere Leverandøren herom.
18.6 Leverandøren er forpligtet til at deltage i en eventuel retssag mod Ordregiver anlagt ved
voldgift eller ved de almindelige domstole af Ordregivers medarbejdere eller tredjemand, der
kræver erstatning på grundlag af en skade angiveligt forårsaget af Produkterne.
18.7 Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde Ordregiver for ethvert krav, som måtte
hidrøre fra, at Produkter har forårsaget skade og/eller i anledningen af, at de af Leverandøren
leverede Produkter ikke har været i overensstemmelse med Gældende Lovgivning og
forskrifter i relation til mærkning, indhold, brug, sikkerhed m.v.
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18.8 Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Leverandøren og dennes eventuelle
Underleverandører har en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en
dækningssum, der står i rimeligt forhold til Kontraktens størrelse til dækning af hændelser for
hvilke, der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Ordregiver kan til enhver tid kræve,
at Leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskravet.

19 TREDJEMANDSRETTIGHEDER
19.1 Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde Ordregiver for ethvert krav, som måtte
hidrøre fra, at tredjemand påberåber sig krænkelse af ejendomsrettigheder, patentret,
ophavsret eller andre rettigheder.
19.2 Rejser tredjemand krav mod Ordregiver med påstand om krænkelse af tredjemands
rettigheder, skal Ordregiver skriftligt meddele Leverandøren dette.
19.3 Leverandøren er forpligtet til at deltage i en eventuel retssag om en påstået krænkelse af
tredjemandsrettigheder mod Ordregiver anlagt ved voldgift eller de almindelige domstole af
tredjemand.

20 MYNDIGHEDSKRAV M.V.
20.1 Leverandøren er under denne Kontrakt forpligtet til at overholde den til enhver tid Gældende
Lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, samt
eventuelle af Ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt denne Kontrakt eller
som udleveres i Kontraktperioden.
Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra
Leverandørens side.

21 FORCE MAJEURE
21.1 Ingen Part skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlig over for den anden Part for så
vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved
denne Kontrakts underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået
eller overvundet.
21.2 Force majeure kan højest gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure
situationen varer.
21.3 Såfremt en Leveringsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de
betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende.
21.4 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse
herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.
21.5 Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Kontrakt, kan Parterne skriftligt opsige denne
Kontrakt uden varsel, såfremt hindringen eller forsinkelsen som følge af force majeure
situationen vil vare eller varer længere end 6 måneder.

22 TAVSHEDSPLIGT
22.1 Ordregiver er underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningslovens § 27, om
tavshedspligt. Leverandøren skal iagttage en tilsvarende tavshedspligt om forhold vedrørende
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denne Kontrakt. Parterne rådfører sig skriftligt med hinanden ved tvivlsspørgsmål om,
hvorvidt en oplysning er omfattet af reglerne om tavshedspligt. På denne måde sikres et fuldt
oplyst grundlag. Kontrakten indebærer ikke en tavshedspligt, der er mere vidtgående end de
forvaltningsretslige principper.
22.2 Ordregiver er underlagt miljøoplysningsloven og offentlighedsloven, der fastlægger reglerne
for offentlighedens adgang til aktindsigt i oplysninger, der indgår i Parternes samarbejde i
henhold til denne Kontrakt. Ordregiver skal ved evt. tvivlsspørgsmål rådføre sig med
Leverandøren om, hvorvidt Leverandøren ønsker at afgive en udtalelse om en modtaget
aktindsigts anmodning. Der fastsættes en tidsfrist, så kravene til sagsbehandlingstiden i
miljøoplysningsloven og offentlighedsloven kan overholdes. Anmodninger om udtalelser
besvares hurtigst muligt. Udtalelsen er ikke bindende for Ordregiver. Ordregiver træffer
afgørelse ud fra en selvstændig vurdering. Hvis Leverandøren er en offentlig myndighed, skal
denne tilsvarende rådføre sig med Ordregiver i tilfælde af aktindsigt.

23 OVERDRAGELSE
23.1 Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en
anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige
drives for offentlige midler.
23.2 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine
rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt helt eller delvist til tredjemand, som f.eks.
men ikke begrænset til virksomhedsoverdragelser. Er Leverandøren et konsortium, gælder
samme regler for konsortiedeltagerne.

24 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING
24.1 Kontrakten er undergivet dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de Forenede Nationers
konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
24.2 Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende Kontrakt, skal
Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger
med henblik på at løse tvisten.
24.3 Hvis forhandlingerne i henhold til Almindelige Bestemmelser pkt. 24.2 ikke kan løse tvisten,
eller forhandlingerne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten søges bilagt ved
mediation i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater.
24.4 Hvis mediation afsluttes uden at tvisten er bilagt, skal tvisten endeligt afgøres ved
domstolene.
24.5 Værneting er aftalt til København, og både i forhold til mediation og domstole processproget
er dansk.
24.6 Tvister mellem konsortiemedlemmer på Leverandørsiden og mellem Leverandør og
eventuelle Underleverandører er denne Kontrakt uvedkommende.

25

ØVRIGE BESTEMMELSER
25.1 Fortolkning
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Såfremt der i Kontraktperioden opstår tvivl om Kontraktens omfang, forudsætninger, formål
eller gennemførelse, er såvel Leverandøren som Ordregiver forpligtet til øjeblikkeligt
skriftligt at orientere den anden Part herom.
I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse skal følgende indbyrdes rangorden anvendes ved
fortolkning:
-

Denne Kontrakt eksklusive Bilag.

-

Bilag eksklusive Bilag 2, Leverandørens tilbud.

-

Alle senere ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt.

-

Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af
Parterne fra møder afholdt efter indgåelsen af denne Kontrakt.

-

Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2.

25.2 Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist
ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne og/eller
voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig
bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det
væsentligste samme indhold og effekt, således at Parterne så vidt muligt stilles således, at
intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes.
25.3 Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt skal være tiltrådt skriftligt af begge Parter for at
være gyldige.
25.4 Ingen tredjemandsrettigheder
Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt.
25.5 Aftaleeksemplarer
Denne Kontrakt er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar.

-0-

UNDERSKRIFTER
På vegne af Leverandøren:

På vegne af Ordregiver:
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<Indsæt sted og dato>

<Indsæt sted og dato>

_______________________

_______________________

<Indsæt navn>

<Indsæt navn>

<Indsæt stilling>

<Indsæt stilling>
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