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3.1 Formål 

Formålet med denne rammeaftale - herefter benævnt kontrakten - er at regulere forholdet mellem Rudersdal 

Kommune, DRIFT og leverandøren i forbindelse med leverandørens udførelse af vognmandskørsel for Rudersdal 

Kommune, DRIFT som anført i det samlede udbudsmateriale. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT forpligter sig til i kontraktperioden at købe de ydelser, der indgår i aftalen hos den valgte 

leverandør. I ekstraordinære situationer forbeholder Rudersdal Kommune, DRIFT sig ret til at lade arbejdet udføre med 

eget mandskab eller fra andre leverandører.  

Der er tale om en kontrakt i form af en rammeaftale, hvor Rudersdal Kommune, DRIFT har estimeret et årligt forbrug, 

som Rudersdal Kommune, DRIFT kan fravige som nævnt i dokumentet ”2. Kravspecifikation” og ”4. Tilbudslisten”. 

Leverandøren kan således ikke garanteres et præcist årligt omfang. 

 

Omfanget forventes dog ikke at ændre sig væsentligt i kontraktperioden, men reduktion/udvidelse af dele af opgaverne 

kan forekomme. I givet fald vil Rudersdal Kommune, DRIFT levere det nye afregningsgrundlag til leverandøren. 

 

3.2 Kontraktgrundlag  

Kontrakten er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over 

tærskelværdien, jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015 samt lovbekendtgørelse nr 593 af 2.juni 2016, som omfatter 

offentlige kontrakter med en anslået værdi, der ligger over tærskelværdien for tjenesteydelseskontrakter. Kontrakten er 

alene indgået med denne kontrakthaver og er ikke omfattet ikke reglerne om genåbning af kontrakten gennem 

miniudbud. 

 
Kontrakten beskriver Rudersdal Kommune, DRIFTs og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. 

 

Efter kontraktindgåelse vil kontraktgrundlaget udgøre følgende i prioriteret rækkefølge: 

1. Spørgsmål, svar og præciseringer dateret den … (indsættes hvis aktuelt) 

2. Rettelsesblade dateret den ………(indsættes hvis aktuelt) 

3. Kravspecifikation, dateret den 10.05.2017 

4. Generelle udbudsbetingelser dateret den 10.05.2017 

5. Leverandørens tilbud dateret den ……… (dato indsættes) 

 

Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse. 

 

3.3 Kontraktens løbetid og omfang 

Kontrakten er gældende i perioden 01.11.2017 - 31.10.2021.  

 

Kontrakten omfatter udførelse af den vognmandskørsel, som ikke udføres med kommunens eget mandskab og 

materiel eller andre leverandører. 

Kørslen er et supplement til den kørsel, som udføres af kommunens egne køretøjer i forbindelse med kommunens 

opgaver vedr. drifts- og anlægsopgaver i Rudersdal Kommune. I aftalen indgår endvidere kørsel i forbindelse med 

kommunens vintertjeneste og transport af fejeaffald og affald fra rendestenbrønde til behandlingsanlæg for forurenet jord 

samt bortkørsel af opbrudt asfalt og betonmateriale og affald fra have og parkanlæg og kirkegårde. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT forpligter sig til i kontraktperioden at købe de ydelser, som indgår i aftalen, og som 

kommunen ikke selv leverer med eget materiel, hos den valgte leverandør. I helt ekstraordinære situationer forbeholder 

kommunen sig dog ret til at købe ydelser fra andre leverandører. 

Rudersdal Kommune, DRIFT forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af enheder eksempelvis i 

forbindelse med nyetablering/ændringer af veje/arealer eller vinterruter. 

 

Det forudsættes, at leverandøren til enhver tid er leveringsdygtig i samtlige de ydelser, der er omfattet af kontrakten. 

 

Leverandøren skal straks meddele Rudersdal Kommune, DRIFT, såfremt der findes fejl eller uoverensstemmelser i 

projektmaterialet eller mellem projektmaterialet og de konkrete forhold. Fejl og uoverensstemmelser, som dokumenteres 

af leverandøren, vil danne grundlag for en eventuel regulering af den tilbudte pris.  

 

Fejl og uoverensstemmelser, der anmeldes inden den 1. december 2017 vil blive reguleret med virkning fra kontraktens 

start. Fejl der anmeldes efter denne dato, vil blive reguleret med virkning fra anmeldelsesdatoen. 
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3.4 Kontakt mellem Rudersdal Kommune, DRIFT og leverandøren 

I forbindelse med kontraktens underskrivelse aftaler Rudersdal Kommune, DRIFT og leverandøren, hvem der er 

kontaktpersoner under kontrakten, og hvem der således varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 

 

Leverandørens kontaktperson er. ………………………….. 

Tlf. ……………. 

Mail ………….. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFTs kontaktperson er …………. 

Tlf. 7268 xxx 

xxxx@rudersdal.dk 

 

3.5 Prisfastsættelse  

Ydelsen er udbudt til fast pris med en fastprisperiode fra 1. november 2017 til og med 31. oktober 2018. 
 

Priserne er ekskl. moms og inkl. alle afgifter, udgifter og omkostninger forbundet med ydelsen. Priserne for 

vognmandskørslen er angivet i ”4.Tilbudslisten”. 

 

Ingen prisregulering kan iværksættes uden forudgående skriftlig meddelelse til Rudersdal Kommune, DRIFT samt 

Rudersdal Kommune, DRIFTs accept af prisreguleringen. 

 

Priserne under de enkelte poster skal indeholde alle tjenesteyders omkostninger for at kunne udføre arbejdet eller 

ydelsen. Dette er f.eks. leverandørens administration, arbejdspladsafmærkning, kontrol- og miljøudgifter.  

 

3.6 Regulering af enhedspriser ved ændring af ydelsens omfang 

Mængderne kan variere ubegrænset i op- og nedadgående retning i forhold til referencerammen.  
 
Fsv. angår bortkørsel af diverse affaldstyper er det i ”2. Kravspecifikation” nævnt, at Rudersdal Kommune har aftale med 
RGS om modtagelse af specifikke affaldstyper på adressen  Selinevej 4, 2300 København S eller Nordsøvej 10, 2100 
København Ø indtil 31.12.2018. 
 
Hvis kommunen efter dette tidspunkt skal have affaldet kørt til andre adresser, vil det få betydning for afregningen af de 
poster i ”4..Tilbudslisten”, som afregnes pr. ton, dvs. posterne 1.4, 1.8 og 3.1-3.6, da transportlængderne (antal km) 
ændres. Enhedspriserne pr. ton for disse poster justeres derfor i givet fald i op- eller nedadgående retning 
forholdsmæssigt efter ændringen af transportafstanden – dvs. ændringen pr. kørt km (tur-retur) med følgende beløb: 
 
Bortkørsel af grønt, post 1.4, 1.8 og 3.6:  4,00 kr. pr. ton pr. kørt km 
Bortkørsel af fejeaffald og sand fra nedløbsbrønde, post 3.1: 3,50 kr. pr. ton pr. kørt km 
Bortkørsel af klasse 1 jord til karterning, ren asfalt og beton, post 3.2-3.5: 1,75 kr. pr. ton pr. kørt km 
 
3.7 Reguleringsbeløb  

Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb sker årligt på følgende måde: 

 

Prisregulering sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks prisindeks nr. 494 for Vejgodstransport med 

indeksbasisår 2010, 1. kvartal = 100 og beregnes efter følgende formel:  

 

(L2 – L1) x 100 
       L1 
 
Priserne kan således ændres med den procentvise ændring i op- eller nedadgående retning. 

Første regulering foretages med grundlag i indekstallet for 3. kvartal 2017 – L1 - i forhold til indekstallet for 3. kvartal 

2018-  L2 -. Den beregnede regulering gælder i op- eller nedadgående retning for den efterfølgende 1-års periode fra 1. 

november 2018 til 31. oktober 2019.  Prisregulering for efterfølgende år følger samme princip.   

 

Leverandøren forpligter sig til at fremsende beregninger over prisreguleringer til Rudersdal Kommune, DRIFTs 

godkendelse forinden ændringer sættes i kraft. 

 
3.8 Bonus til tredjemand 
Omsætningen med Rudersdal Kommune, DRIFT må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandel eller 

anden form for godtgørelse til tredjemand. 

 

3.9 Fakturering og betaling 

Faktura fremsendes iht. Lov nr. 1203 af 27. december 2003 med senere ændringer, Lov om offentlige betalinger mv. 

som elektronisk faktura til Rudersdal kommune med EAN nr. 579 800 845 0143. 
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Faktura skal være påført Rudersdal Kommune, DRIFTs eventuelle ordrenummer, navn på kontaktperson samt 

specifikation af leverancen. 

 

Betaling med frigørende virkning sker månedsvis bagud. 

 

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura. 

 

Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank eller lignende. Hvis den sidste 

betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdag første hverdag herefter. 

Rentelovens almindelige regler er gældende. 

 

Overskrides betalingsfristen kan leverandøren ikke kræve gebyrer eller morarenter udover den sats, der er fastlagt efter 

renteloven jf. lbk. nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer. 

 

3.10 Sikkerhedsstillelse 

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse. 

 

3.11 Kvalitetssikring  

Rudersdal Kommune, DRIFT stiller krav om, at leverandøren sikrer et højt kvalitets- og serviceniveau i ydelsen og i 

leverancerne.  

 

Leverandøren skal gennemføre løbende kvalitetssikring af egen og eventuelle underleverandørers arbejde.  

 

Dokumentation af kvalitetssikringen skal afleveres på Rudersdal Kommune, DRIFTs forlangende. 

 

Manglende kvalitetssikring og/eller dokumentation heraf anses som en ikke opfyldt del af leverandørens arbejde og vil 

medføre tilbageholdelse af betaling, til forholdende er bragt i orden. 

 

Der henvises til leverandørens tilbud samt Rudersdal Kommune, DRIFTs udbudsmateriale. 

 

3.12 Bod  

Ved leverandørens overskridelse af de i arbejdsbeskrivelsen eller de under arbejdet aftalte tidsfrister, kan leverandøren 

for hver påbegyndt kalenderdag betale en bod på 500 kr. excl. moms. Dette gælder såvel start- som sluttidsfrister.  
 

3.13 Produkt-, person- og erhvervsansvarsforsikring 

Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

Leverandøren er ansvarlig for sin og sit personales beskadigelse af personer, arealer og udstyr.  

 

Overholder leverandøren ikke sine forpligtelser, og opstår der af denne grund et erstatningsforpligtende forhold over for 

tredjemand, er leverandøren pligtig til at holde Rudersdal Kommune, DRIFT skadesløs, hvis Rudersdal Kommune, 

DRIFT ved en retssag eller på anden måde måtte blive draget til ansvar.  

 

Rudersdal Kommune, DRIFT forudsætter med underskrivelsen af kontrakten, at leverandøren har erhvervet 

forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar på i et af Finanstilsynet anerkendt 

forsikringsselskab dækkende ting- og personskader på en forsikringssum på minimum kr. 10 mio. pr. skade. 

Leverandørens ansvar er dog ikke begrænset hertil.  

 

Leverandøren oplyser, at der er tegnet en sådan forsikring i forsikringsselskabet …… med policenummer ………….. 

(udfyldes senere). 

 

Leverandøren er forpligtet til i hele kontraktens periode at opretholde denne forsikringsdækning, og Rudersdal 

Kommune, DRIFT forbeholder sig ret til under kontraktens løbetid at afkræve dokumentation herfor. 

 

Såfremt leverandøren ikke er registreret i Danmark, skal leverandøren over for Rudersdal Kommune, DRIFT udstede 

en garanti for, at leverandøren er omfattet af den forsikringsdækning, som er angivet ovenfor, og at leverandøren - i 

fald forsikringen opsiges eller bortfalder - forpligter sig til straks at informere Rudersdal Kommune, DRIFT herom. 

Dette gælder også for leverandørens eventuelle underleverandører. 

 

Manglende forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse. 

 

3.14 Love, myndighedskrav mm. 

Leverandøren er forpligtet til og ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser, 

myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer og diverse standarder såvel på kontrakttidspunktet som i kontraktperioden. 
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Leverandøren indestår for, at leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, og at de leverede ydelser er 

uden fejl og mangler samt i overensstemmelse med kravene og beskrivelserne i kontrakten, herunder at miljøkrav 

overholdes. 

 

3.15 Tavshedspligt 

Leverandøren og dennes personale samt eventuelle underleverandører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, 

som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Denne tavshedspligt gælder også efter 

kontraktens udløb. 

 

Overtrædelser af bestemmelsen vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 

 

Kontrakten er fortrolig og må hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at leverandøren og Rudersdal Kommune, 

DRIFT på forhånd og skriftligt har aftale kontrakt herom. 

 

3.16 Underleverandører 

Underleverandører accepteres ikke i forbindelse med vintertjenesten, da det er et krav, at leverandøren anvender sine 

egne 3 lastbiler. 

 

Ønsker tilbudsgiver at anvende underleverandører ved øvrige opgaver, skal han ved sit tilbud angive, hvilke der er tale 

om. I givet fald, er det kun disse underleverandører, der kan anvendes. Hvis dette ønskes ændret, skal Rudersdal 

Kommune, DRIFT, godkende dette.   

 

Rudersdal Kommune, DRIFT kræver, at eventuelle underleverandører opfylder samme krav som leverandøren i relevant 

omfang, og i så fald er det leverandørens ansvar at fremsende relevant dokumentation herfor til Rudersdal Kommune, 

DRIFT. 

 

Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser under kontrakten, garanterer 

leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. 

 

Leverandøren hæfter for sine underleverandøreners forhold på samme vis som for egne forhold. 

 

3.17 Sikkerhedsbestemmelser og miljøkrav 

Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under kontrakten opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -

love, -bekendtgørelser samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. 

 

På Rudersdal Kommune, DRIFTs forlangende skal leverandøren uden udgifter for Rudersdal Kommune, DRIFT 

fremskaffe den dokumentation, som Rudersdal Kommune, DRIFT måtte ønske omkring et produkt eller en ydelse, til 

brug for Rudersdal Kommune, DRIFTs miljøvurdering af produktet/ydelsen. 

 

Leverandøren har endvidere ansvaret for, at han og eventuelle underleverandører overholder færdselsloven og 

Arbejdstilsynets anvisninger om sikkerhed. 

 

Leverandørens og eventuelle underleverandørers medarbejdere forpligtes til at anvende godkendte personlige 

værnemidler efter gældende bestemmelser. 

 

Leverandøren skal efter Rudersdal Kommune, DRIFTs forlangende fremvise en sikkerhedsplan til imødegåelse af 
personskade i forbindelse med arbejdets udførelse. 
 
Tilsvarende sikkerhedsplan skal kunne fremvises for spild og lignende på jord og vej samt for bortskaffelse af samme.  
 
Planen skal indeholde oplysninger om  

 rapportering til tilsyn og relevant myndighed,  

 hvem der gør hvad og  

 placering af nødhjælpsudstyr.  
 
Leverandørens personale skal i påklædning være tydelig mærket med firmanavn. Arbejdstøjet skal overholde krav til 
klasse 3, jf. DS/EN 471.  
 
Personalet skal udvise samarbejdsvilje og fleksibilitet og sørge for oprydning efter arbejdet.  
 
3.18 Socialt, etisk ansvar og arbejdsklausuler 

Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må leverandøren ikke 

forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk 

tilhørsforhold. 
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Leverandøren skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende 

ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT forventer, at Rudersdal Kommune, DRIFTs leverandører og deres underleverandører 

respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

 

Er der eller kommer der udenlandsk bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller anden repræsentant i virksomheden med 

beføjelse til at repræsentere virksomheden, og er disse personer ikke bosat i Danmark, skal der for disse personer 

indhentes straffeattester i de lande, de er hjemmehørende i som dokumentation for, at de ikke er omfattet af EU´s 

udelukkelsesgrunde. 

 

Lever leverandøren ikke op til disse krav, betragter Rudersdal Kommune, DRIFT det som misligholdelse af kontrakten. 

 

Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, skal leverandøren overholde de i denne overenskomst fastsatte 

vilkår, også for arbejdstagere, der ikke er omfattet af overenskomsten.  

 

Er arbejdet ikke omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der 

i almindelighed på stedet for arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. Dette 

gælder også for underleverandørener.  

 

Såfremt dette krav ikke overholdes, og der fra de ansatte rejses et berettiget krav, kan Rudersdal Kommune, DRIFT 

tilbageholde et beløb i leverandørens vederlag med henblik på at tilgodese dette krav.  

 

Mindst 1 medarbejder pr. arbejdssted skal kommunikere på dansk, og skal være forsynet med det fornødne værktøj og 
sikkerhedsudstyr iht. Arbejdstilsynets regler.  
 
Leverandøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter samt 
beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 forpligtet at tilsikre, at lønarbejdere og eventuelle 
underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er 
mindre gunstige end dem, der er i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, danske love eller 
forskrifter, der gælder for arbejde af samme art i det pågældende område. 
 
Overholdes ovennævnte krav ikke af leverandøren, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, er kommunerne 
berettiget til at foretage tilbagehold i betalinger til leverandøren til dækning af ovenstående krav. 
 
3.19 Sprog 

Al kommunikation i kontraktperioden skal være på dansk.  

 

3.20 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 

Leverandørens forpligtigelser og rettigheder i henhold til kontrakten kan hverken helt eller delvist overdrages til 

tredjemand, uden forudgående skriftlig kontrakt med Rudersdal Kommune, DRIFT. Overtrædelse af bestemmelsen 

anses som væsentlig misligholdelse. 

 

3.21 Overdragelse af rettigheder til anden offentlig myndighed 
Rudersdal Kommune, DRIFT har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i hht. Kontrakten til en anden 

offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 

 

3.22 Misligholdelse 

Er ydelserne ikke udført i overensstemmelse med de beskrevne ydelser eller dele heraf, og leveres ydelsen ikke i rette 

tid, uden at dette skyldes Rudersdal Kommune, DRIFTs forhold, eller forhold i øvrigt som Rudersdal Kommune, DRIFT 

bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse.  

 

Såfremt leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er Rudersdal Kommune, DRIFT berettiget til 

erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige regler og kan kræve forholdsmæssigt afslag, foretage modregning, 

foretage erstatningskøb, modtage erstatning mv., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse 

samtidig således, at modregning, erstatning, erstatningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 

 

Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele Rudersdal Kommune, DRIFT dette, og 

leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Rudersdal Kommune, DRIFT om, hvad der vil blive gjort for at 

afhjælpe misligholdelsen, og hvad leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i 

fremtiden.  

 

Rudersdal Kommune, DRIFT kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der 

skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. 
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Dersom leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til kontrakten, eksempelvis ved 

reklamation, forsinkelser, fejlagtige ydelser, vil det anses som væsentlig misligholdelse. 

 

3.23 Misligholdelsesbeføjelser 

Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. 

 

Ved væsentlig misligholdelse kan Rudersdal Kommune, DRIFT vælge at hæve kontrakten helt eller delvist, for så vidt 

angår de enheder, misligholdelsen vedrører. Ophæves kontrakten delvist, kan Rudersdal Kommune, DRIFT kræve 

erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

Ved delvis ophævelse af kontrakten forstås, at leverandørens ydelser iht. kontrakten reduceres ved at tage en eller flere 

enheder ud. 

 

Ved vurdering af om betingelserne for at foretage en delvis ophævelse foreligger, skal der tages hensyn til 

misligholdelsens karakter samt de ulemper en sådan reduktion af ydelserne påfører Rudersdal Kommune, DRIFT. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT kan vælge at gøre den delvise ophævelse af kontrakten tidsbegrænset for en periode. 

 

En delvis ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at Rudersdal Kommune, DRIFT tillige kræver erstatning. 

 

I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse. 

 

3.24 Anticiperet misligholdelse  

Ved en anticiperet misligholdelse forstås en endnu ikke sket misligholdelse, men omstændighederne begrunder en 

forventning herom. 

Rudersdal Kommune, DRIFT kan endvidere med øjeblikkelig virkning hæve kontrakten, såfremt leverandøren må anses 

for at være ude af stand til fremover at opfylde kontrakten. 

 

3.25 Overgang til ny leverandør 

Uanset en ophævelse af kontrakten er leverandøren i en overgangsperiode forpligtet til at varetage ydelserne, som er 

omfattet af kontrakten.  

 

Leverandøren er ved kontraktens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til aktivt og på absolut bedste vis at medvirke til, 

at ydelsen overgår til tredjemand uden problemer. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT har således krav på, og leverandøren er forpligtet til at overdrage alle relevante materialer, 

informationer, data mv. med henblik på at sikre, at opgaven kan videreføres uden gener for Rudersdal Kommune, 

DRIFT. 

 

3.26 Konkurs 

Rudersdal Kommune, DRIFT kan efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt 

leverandøren begæres konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, der indtræder insolvens eller 

likvidation eller leverandøren befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at leverandøren ikke i 

fremtiden vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud. 

 

Disse forhold vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne 

bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Rudersdal Kommune, DRIFTs kendskab hertil, som senere i 

forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning. 

 

Hvis konkursboet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkursloven, skal konkursboet efter Rudersdal 

Kommune, DRIFTs henvendelse, og uden ugrundet ophold give meddelelse om, hvorvidt konkursboet vil indtræde på 

uændrede vilkår. 

 

Ovennævnte gælder tillige ved leverandørens betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord 

eller leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at det må antages at være ude af stand til at 

opfylde kontrakten. 

 

Er leverandøren et aktieselskab eller anpartsselskab kan Rudersdal Kommune, DRIFT ophæve kontrakten, hvis 

selskabet kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

3.27 Force majeure 

Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. 
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3.28 Tvist 

Alle tvister skal så vidt muligt forsøges løst i mindelighed mellem Rudersdal Kommune, DRIFT og leverandøren. 

 

Enhver uenighed og tvist mellem parterne, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal som udgangspunkt afgøres efter 

dansk rets almindelige regler, idet enhver sag skal anlægges ved byretten i Lyngby, med mindre andet aftales. 

 

Rudersdal Kommune, DRIFT kan vælge at henlægge sagens afgørelse til en voldgiftsret i København, såfremt sagens 

karakter taler herfor. 

 

3.29 Kontraktændringer 

Kontrakten kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem den enkelte kommune og leverandøren, og kontrakten vil herefter 

fortsætte på de aftalte vilkår. 

 

3.30 Bilag 

Spørgsmål, svar og præciseringer dateret den……(indsættes hvis aktuelt) 

Rettelsesblade dateret den ………(indsættes hvis aktuelt) 

Generelle udbudsbetingelser dateret den 10.05.2017 

Kravspecifikation, dateret den 10.05.2017 

Leverandørens tilbud dateret den … (dato indsættes) 

 

3.31 Underskrift 

Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer, hvor Rudersdal Kommune, DRIFT og leverandøren hver beholder ét 

eksemplar. 

 

Dato………………… 

 

…………………………………………  …………………………………….. 

Leverandøren    Rudersdal Kommune, DRIFT  

 

…………………………………………                                               ……………….……………………. 

(Underskrift) 

 

Tilbudsgiver: 

 

Adresse: 

 

CVR nr.: 

 

Tlf. nr.: 

 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 


