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2.1 Omfang og placering 

Rudersdal Kirkegårde sløjfer ca. 100 gravsteder om året fra kommunens 5 kirkegårde. Gravstenene fra disse er af 

forskellige typer og materialer. Størrelserne kan variere fra små til mellemstore, som kirkegårdens personale selv er i 

stand til at håndtere og placere på et samlet område på en af kommunens 2 kirkegårde.  

 

Nogle gravsten har dog en størrelse, der betyder, at leverandøren skal fjerne gravstenen både fra selve gravstedet og fra 

kirkegården. Det er ikke muligt at give oplysning om et skønnet omfang af disse. 

 

Gravstenene opsamles af kommunens medarbejdere på hhv. Vedbæk Kirkegård, Enrumvej 32, 2950 Vedbæk og 

Søllerød Kirkegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte. 

 

Tilbudsgiverne skal redegøre nærmere for dette i DELKRITERIE 1. 

 

Principielt tilhører gravsten nærmeste pårørende eller indehaver af brugsretten til gravstedet, hvilket betyder, at disse 

afgør, om de selv vil beholde stenen og selv fjerne den fra kirkegården. 

 

Øvrige gravsten fra de nedlagte gravsteder skal fjernes fra kirkegårdene af leverandøren uanset, om de kan genbruges 

eller ej. 

 

Gravsten, der er erklæret bevaringsværdige, indgår ikke i aftalen. 

 

2.2 Afhentning 

Afhentning af gravsten fra hver af de 2 kirkegårde skal ske mindst 2 gange årligt efter nærmere aftale mellem parterne. 

 

Når der er behov for, at leverandøren skal afhente store sten fra selve gravstedet, skal dette ske med en frist på 30 

kalenderdage efter kommunens anmodning, og dette skal ske udover de 2 faste årlige afhentninger. 

 

Ansvaret for skader på kirkegårdene forårsaget af leverandørens håndtering og afhentning af gravsten påhviler 

leverandøren og skal udbedres og/ellers erstattes efter kommunens anvisninger. 

 

2.3 Anvendelse af gravsten og videresalg 

Formålet med aftalen er at sikre, at så mange gravsten som muligt kan genanvendes ved et videresalg. 

 

Videresalg må kun ske til private købere til placering på en dansk kirkegård. Videresalg til andre firmaer eller eksport til 

andre lande er ikke tilladt.  

 

2.4 Oplysninger til købere 

Det forhold, at en gravsten tidligere har været anvendt som gravsten, kan have betydning for køberen, og derfor skal 

dette oplyses overfor vedkommende.  

 

Tilbudsgiverne skal redegøre nærmere for, hvordan dette vil ske i praksis. 

 

Tilbudsgiverne skal redegøre nærmere for dette i DELKRITERIE 2. 

 

2.5 Etiske forhold 

Når gravsten fjernes fra kirkegården skal det sikres, at de behandles med passende respekt, og at de ikke efterfølgende 

bliver anvendt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med deres oprindelige formål. 

 

Gravstenen må ikke anvendes på en måde, der anses for anstødelig eller er genkendelig. Det gælder blandt andet ved, 

at transport og senere opbevaring sker på en måde, så inskriptioner ikke kan ses eller genkendes. Symboler (f.eks. duer, 

engle, kors og lign.) må ikke genanvendes, hvis de er genkendelige for pårørende. 

 

Tilbudsgiverne skal redegøre nærmere for dette i DELKRITERIE 3. 
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2.6 Priser og prisreguleringer samt faktuering 

Leverandøren modtager ikke økonomisk betaling for ydelserne. 

 

Det betyder, at udgifter af enhver art - herunder eventuelle afgifter - afholdes af leverandøren. 

 

Som tildelingskriterie indgår dog et DELKRITERIE 4 – Pris.  

 

Det betyder, at tilbudsgiver skal angive en fast stykpris pr. gravsten for at erhverve og kunne videresælge disse. 

 

Den pris, som tilbudsgiveren tilbyder, skal være på 0 kroner (nul kroner) eller derover og gælder uden hensyn til, hvor 

mange sten og størrelsen af disse, der afhentes. 

 

Den angivne stykpris er fast i hele aftaleperioden incl. eventuel optionsperiode. 

 

Afregning sker en gang årligt pr. 31. oktober, første gang i 2018. 

 

Afregningen sker ved, at Kommunen fremsender faktura til Leverandøren med grundlag af det antal gravsten, der er 

afhentet i årets løb. 

 

2.7 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 aftalen, 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.  

 

Manglende forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse 

 

2.8 Øvrige aftalemæssige forhold 

Ved transport og bearbejdningen af stenprodukterne skal leverandøren stå inde for, at arbejdet foregår under vilkår, der 

ikke tilsidesætter den enkelte medarbejders sikkerhed og helbred. 

 

Leverandøren garanterer således for, at alt hvad der bliver leveret under aftalen opfylder de til en hver tid gældende 

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

 

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

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

udløb. 

 

Overtrædelser af bestemmelsen vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 

 

2.9 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. 

 

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. 

 

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.  
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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.  

 

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

 

3.10 Misligholdelse 

Er ydelserne ikke udført i overensstemmelse med de beskrevne ydelser eller dele heraf, foreligger der misligholdelse.  

 

Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren 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.  

 

Dersom leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til aftalen, eksempelvis ved 

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

 

Misligholdelse berettiger til, at Kommunen kan hæve aftalen uden varsel. 

 

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

 


