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1 PRÆAMBEL 

Parterne har dags dato indgået følgende Aftale, hvorved Leverandøren forpligter sig 
til at levere arbejdsbeklædning, fodtøj, handsker og logistikydelser til brug for 
ansatte hos de forskellige ordregivende myndigheder. 

Leverandøren vedstår sig og er enig i, at: 
(a) Kravspecifikationerne for Aftalens Sortiment er resultatet af en 

ressourcekrævende godkendelses- og udbudsproces udført af de syv 
myndigheder i overensstemmelse med udbudsloven. 

(b) Ordregiver har lagt Leverandørens udsagn om kvalitet i tilbuddet til grund 
for denne Aftale med bilag. 

(c) Ordregiver har derfor fastslået, at Aftalens værdi for Ordregiver er baseret 
på, at Sortimentet modtages uden forsinkelse og i overensstemmelse med 
den aftalte standard og kvalitet. 

(d) Leverandøren er indforstået med, at Aftalen dækker følgende offentlige 
ressortområder: 
- Miljø- og Fødevareministeriet med alle de til enhver tid hørende styrelser 
og institutioner, som ved kontraktens indgåelse omfatter departementet, 
Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. 
- Søfartsstyrelsen, som hører under Erhvervsministeriet. 
- Fiskeristyrelsen, som hører under Udenrigsministeriet. 

(e) Aftalen såvel som ethvert andet dokument relateret til Aftalen inklusive 
meddelelser skal udformes på dansk. Produktbeskrivelser og 
specifikationer kan accepteres på engelsk, hvis materialet ikke foreligger på 
dansk. 

2 DEFINITIONER 

Aftalen er nærværende rammeaftale med bilag. 
 

Arbejdsdag er fra og med mandag til og med fredag eksklusive danske helligdage, 
juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 

 
Dage er kalenderdage. 
 
Delleverance er en afgrænset del af en Leverance, som er inddelt i flere mængder. 

 
Indkøbsordren er Købers afgivelse af bestilling af en Leverance hos Leverandøren. 

 
Køber er hver af de i præamblen anførte myndigheder eller enhver anden del af 
disse myndigheds område eller enkelte medarbejdere, der benytter sig af Aftalen, jf. 
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punkt 3. 
 

Leverancen er de varer og ydelser med tilhørende dokumentation, jf. punkt 4, som 
Leverandøren skal levere til Køber i henhold til en konkret Indkøbsordre. 

 
Leverandøren er den virksomhed, som Ordregiver har indgået nærværende Aftale 
med. 

 
Ordregiver er de i præamblens litra d anførte myndigheder. 
 
Part er Køber eller Leverandøren, tilsammen Parterne. 

 
Sortimentet er de varer og ydelser, der er beskrevet i bilag 1-1, 1-2, 1-3 og 4. 

 
Underleverandører er leverandører, som Leverandøren benytter til opfyldelse af 
Aftalen. 

3 AFTALENS FORMÅL OG PARTER 

Aftalen vedrører levering af arbejdsbeklædning, fodtøj, handsker og logistik. Aftalen 
er indgået mellem Parterne efter afholdelse af udbud i henhold til reglerne i 
Udbudsloven. 

 
Aftalen omfatter de varer og ydelser, der er beskrevet i bilag 1-1, 1-2, 1-3 og 4 samt 
eventuelle senere ændringer heraf. 
 
Hvor der i Aftalen er anført ”Ordregiver”, betyder det, at det alene er de i afsnit 1, 
litra d, nævnte ressortområder, der er berettiget til hver især at håndhæve den 
pågældende bestemmelse i Aftalen. Dette gælder for retten til at ophæve Aftalen, jf. 
punkt 16.2, henvendelser til offentligheden, jf. punkt 19, meddelelser om Aftalen, jf. 
punkt 20, ændringer af Aftalen, jf. punkt 21, overdragelse af Aftalen, jf. punkt 22, 
ændringer af Aftalen ved Aftalens delvise ugyldighed, jf. punkt 23 og opsigelse af 
Aftalen, jf. punkt 24. 

4 AFTALENS GENSTAND OG KØBSOMFANG 

4.1  Krav til Sortiment 
Leverandøren er under Aftalen forpligtet til at drage omsorg for, at Sortimentet kan 
leveres under opfyldelse af de krav og beskrivelser, der er indeholdt i bilag 1-1, 1-2, 
1-3, 2 og 4. 
 
Sortimentet skal opfylde alle relevante love og regler, herunder eventuelle 
myndighedskrav som er gældende i Danmark på tidspunktet for levering af 
Leverancen. Dette omfatter også krav til Sortimentets lovlighed og sikkerhed. 
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Leverancen skal med hensyn til mængde og betegnelse svare til de krav og 
beskrivelser, der fremgår af bilag 1-2 og 4, samt de i Indkøbsordren anførte krav. 
 
Leverandøren skal imødekomme eventuelle ønsker fra enhver af Ordregivers 
myndigheder som anført i afsnit 1, litra d om at etablere lager af en af Ordregiver 
fastsat mængde og del af Sortimentet. Køber betaler normal pris, jf. bilag 4, for 
lagervarerne, som dermed bliver Købers ejendom. Leverandøren kan først udstede 
faktura efter skriftlig tilkendegivelse over for Køber af, at varerne er på 
Leverandørens lager. Leverandøren er forpligtet til på lageret at sikre tydelig 
markering af ejerforholdet. 

4.2 Arbejdsklausul og CSR-krav 
Leverandøren skal i forbindelse med Aftalens opfyldelse efterleve de krav og 
beskrivelser til løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår samt om Corporate Social 
Responsibility (CSR), som er indeholdt i bilag 2, samt rapportere herom i 
overensstemmelse med kravene i samme bilag. Med CSR menes de krav, som 
Leverandøren i forhold til varerne eller ydelserne skal efterleve eksempelvis i 
relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

4.3 Købsomfang 
Køber har ret, men ikke pligt, til at anvende Aftalen til løbende gennem bestillinger at 
anskaffe varer og ydelser inden for Sortimentet. Ligeledes er Køber ikke forpligtet til at 
aftage noget mindstemål af varer og ydelser eller i øvrigt anvende Aftalen ved køb af 
varer og ydelser, som er omfattet af Sortimentet. Køber er berettiget til at erhverve 
Sortimentet hos andre leverandører end Leverandøren. 

4.4 Omlevering 

Køber kan uden ekstraomkostninger forlange omlevering af en vare, som er bestilt i 
forkert størrelse. Køber dækker dog selv fragtomkostningen ved forsendelsen retur 
til Leverandøren. 

5 BESTILLING OG LEVERINGSBETINGELSER 

Når Køber ønsker at afgive bestilling på en Leverance, sker dette ved afgivelse af 
en Indkøbsordre. 
 
Levering skal ske DDP INCOTERMS 2010 med følgende modifikationer: 
Leverandøren afholder samtlige omkostninger forbundet med aflæsning. 

 
Leverancen skal leveres inden for den i bilag 1-1 anførte leveringstid på 30 
Arbejdsdage, medmindre Parterne aftaler andet. 

 
Såfremt levering ikke sker inden for leveringstiden, er Køber kun forpligtet til at 
modtage Leverancen, såfremt: 
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a) Leverandøren har givet meddelelse om det nye leveringstidspunkt, og 
b) Køber har godkendt det nye leveringstidspunkt, og 
c) Levering sker under hensyn til de punkter, som er fastsat ovenfor i dette afsnit. 

 
Medmindre Køber anfører andet, skal Leverancen omfatte alle varer og ydelser 
omfattet af Indkøbsordren. 

 
Leverandøren skal kunne pakke og forsende på den måde, Køber til enhver tid 
måtte ønske, herunder således at den enkelte medarbejder på sin privatadresse 
kan modtage en pakke med det, der er bestilt under dennes login på webportalen. 
 
Levering skal, medmindre andet skriftligt er oplyst af Ordregiver, ske på hverdage 
mellem kl. 8 og 16. 

6 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 

Leverandørens priser for de i bilag 1-2 angivne varer kan ikke overstige de i bilag 4 
angivne priser.  

 
I priserne er inkluderet samtlige omkostninger forbundet med pakning, 
administration, forsikringer, dokumentation m.v., som Leverandøren er ansvarlig for. 

 
Leverandøren har herudover ikke krav på godtgørelse, kompensation, gebyrer m.v.  

Leverandøren er dog uanset ovenstående berettiget til uden tillæg at viderefakturere 
den pris, Leverandøren selv betaler en fragtleverandør for fragt af en Leverance 
mellem Leverandørens adresse i Danmark og Køber. Leverandøren er forpligtet til at 
vælge billigste forsendelsesform. Fragtomkostninger skal dokumenteres med 
originalbilag i den enkelte faktura. 
 
Priser er angivet i danske kroner (DKK), eksklusive moms. 

Såfremt Leverandøren har en vejledende prisliste eller på anden måde har en 
offentliggjort pris, kan der til trods for de i bilag 4 anførte priser ikke opkræves en 
pris, der overstiger Leverandørens offentliggjorte priser i Danmark. 

 
Såfremt prisen i bilag 4 overstiger Leverandørens offentliggjorte priser, fremsender 
Leverandøren de opdaterede priser til Køber. 

 
Leverandøren er til enhver tid forpligtet til maksimalt at opkræve den offentliggjorte 
pris hos Køber, uanset om Leverandøren har fremsendt opdaterede priser til Køber. 
Leverandørens priser kan dog uanset Leverandørens offentliggjorte priser ikke 
overstige prisen i bilag 4 inklusive en eventuel prisregulering i medfør af Aftalen. 

6.1 Prisregulering 

Priserne i bilag 4 er faste i de første 12 måneder, efter Aftalen er trådt i kraft. Efter 
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udløbet af denne periode kan prisregulering ske én gang årligt. Den første 
regulering kan foretages fra 1. juni 2019. Prisregulering sker på Leverandørens 
initiativ.  
 
Prisregulering kan finde sted hvert år fra den 1. juni ud fra udviklingen i procentpoint 
i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for beklædning og fodtøj (PRIS111), 
2015=100, pr. 1. juni i reguleringsåret set i forhold til nettoprisindekset pr. 1. juni året 
forinden, dog maksimalt med 2 %. Der benyttes varegruppe 03.1 (beklædning) til 
varer under fanerne ”Arbejdsbeklædning” og ”Handsker” og varegruppe 03.2 (fodtøj) 
til varer under fanen ”Fodtøj” i Bilag 4. 

 
Prisreguleringen kan kun ske med virkning for nye Leverancer og efter 
Leverandørens anmodning. Leverandøren skal informere Køber om eventuelle 
prisreguleringer 30 Dage, før de nye priser træder i kraft. Køber skal inden for 
rimelig tid informere Leverandøren om eventuelle indsigelser over for 
reguleringerne. 
 
Leverandøren skal beregne nye priser på baggrund af prisreguleringen og 
indberette disse elektronisk til Køber for alle de i Sortimentet indeholdte genstande. 

 

De regulerede priser er gældende 14 Arbejdsdage fra tidspunktet for Købers 
modtagelse af nye prisdata, medmindre Køber forinden har fremsat indsigelse mod 
reguleringen. 

 
Såfremt der er fejl i de regulerede priser, er Leverandøren forpligtet til at tilbagebetale 
for meget opkrævet betaling, mens Leverandøren ikke er berettiget til efterregulering 
af priserne, såfremt der som følge af fejl i de indberettede regulerede priser er 
opkrævet for lav betaling. Dette gælder, uanset om Køber forinden har fremsat 
indsigelse mod prisreguleringen. 

6.2 Betaling og fakturering 
Fyldestgørende fakturaer skal, for at kunne anvises til betaling, indeholde følgende: 

 
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nr. eller for udenlandske leverandører 

tilsvarende virksomhedsregistreringsnumre. 
2. Købers navn og adresse. 
3. Reference hos Køber. 
4. Følgende ordlyd: ”Rammeaftale om arbejdsbeklædning 2018”. 
5. Fakturadato (udstedelsesdato). 
6. Fakturanummer. 
7. Betalingsbetingelser. 
8. Betalingsdato. 
9. Betalingsoplysninger, gerne bankkonto. 
10. Pris eksklusive moms på de enkelte varer eller ydelser. 
11. Fakturabeløb total. 
12. Mængden af leverede varer eller ydelser på positionsnummer og med 
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angivelse af de tilhørende varenavne i henhold til tilbudslisten. 
 

Fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Køber.  
 
Fakturering skal ske til det til Køber knyttede EAN-nummer, som fremgår af bilag 3. 
 
Køber kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om faktureringshyppighed efter 
nærmere aftale.  
 
Elektronisk faktura skal fremsendes som i det til enhver tid af 
Moderniseringsstyrelsen fastsatte gældende format. 
 
Såfremt oplysningerne på fakturaen i henhold til ovenstående er mangelfulde, eller 
fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Køber sig ret til at tilbageholde 
betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt, eller der er udstedt 
kreditnota. 
 
Fakturering kan tidligst ske på leveringstidspunktet og forudsætter, at der er sket 
mangelfri levering. 
 
Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 Dage efter modtagelse af 
fyldestgørende faktura. 
 
Bevirker forhold hos Leverandøren, at Køber ikke er i stand til at betale via elektronisk 
overførsel, kan Køber ikke gøres ansvarlig for manglende betaling. 

7 RAPPORTERING OG KØBERS INSPEKTION 

7.1 Rapportering 
På Købers anmodning skal Leverandøren fremsende en samlet opgørelse over 
Købers indkøb gennem Aftalen det foregående kalenderår. Af opgørelsen skal det 
fremgå, hvilke varer og ydelser Køber har købt samt oplysning om mængde fordelt 
på hver vare og ydelse. Endvidere skal det for hver vare og ydelse fremgå, hvilken 
pris Køber har betalt pr. stk. samt den samlede værdi af købene.  Desuden skal 
leveringssteder og antal bestillinger fremgå. 

 
Opdelingen på varer og ydelser skal følge opdelingen i bilag 1-2, således at der for 
hvert varenummer skal gives de anførte oplysninger. 

 
Oplysningerne skal afgives i et gængs format (såsom Excel), som gør det muligt for 
Køber at arbejde videre med oplysningerne. 

 
Køber kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - 
eller på anden for Køber tilfredsstillende måde redegør for - at de varer og ydelser, 
som Leverandøren anvender til opfyldelse af Leverancer, overholder samtlige af 
Aftalens krav og beskrivelser, herunder særligt krav til CSR og miljø i bilag 2, 
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Købers kravspecifikation i bilag 1-1, 1-2 og 1-3 og Leverandørens 
løsningsbeskrivelse i bilag 4. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge 
senest 20 Arbejdsdage efter, at Køber har fremsat påkrav herom. Det gælder også 
for Leverandørens underleverandører. 

 
Har en Part begrundet tvivl om, hvorvidt varen eller ydelsen overholder Aftalens 
krav og beskrivelser, skal Parten uden ugrundet ophold skriftligt underrette den 
anden Part herom. Leverandøren skal herefter straks oplyse, hvilke handlinger 
Leverandøren vil foretage for at afklare forholdet. Forholdene skal være afhjulpet 
senest 15 Arbejdsdage efter Partens underretning, men dog ikke senere end 30 
Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på de forhold, der skaber 
tvivlen. 

7.2  Købers inspektion 
Køber er berettiget, men ikke forpligtet, til at inspicere Leverandørens 
produktionsfaciliteter. Såfremt Købers inspektion viser, at Sortimentet, eller de 
forhold hvorunder Sortimentet produceres, ikke er i overensstemmelse med 
Aftalens krav, udgør dette en mangel. 

 
Købers manglende inspektion eller Købers manglende rapportering af mangler efter 
inspektion fritager ikke Leverandøren for ansvaret for, at Sortimentet, eller de 
forhold hvorunder Sortimentet produceres, er i overensstemmelse med Aftalens 
krav. 

8 HÅNDTERING AF UDGÅEDE VARER OG SUBSTITUTION HERAF 

8.1 Betingelser for ændringer i Sortiment  
Ved Leverandørens markedsføring af nye varer til hel eller delvis erstatning eller 
supplering af varer, der indgår i Sortimentet (eksempelvis fordi varen leveres i en 
opdateret version), kan Leverandøren senest samtidig med, at de nye varer 
annonceres for Leverandørens øvrige kunder, anmode Køber om optagelse af 
varerne i Sortimentet (herefter "den substituerende vare"). En sådan opdatering 
dækker også tilknyttede ydelser og kundetilpasning (såsom service af udstyr, 
uddannelse, tilpasning til kundespecifikke forhold m.v.) i samme omfang som 
gældende for andre varer i den pågældende produktkategori. 

 
Den substituerende vare skal opfylde følgende betingelser: 

 
a) Den substituerende vare skal mindst have samme funktionelle tekniske 

egenskaber og samme kvalitet som den udgåede vare eller den vare, som 
suppleres. 

 
b) Den substituerende vare skal som minimum opfylde de gældende krav i bilag 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt2qTvyN7VAhWDI1AKHQ17CQAQjRwIBw&url=https://maritimedanmark.dk/?Id%3D33331&psig=AFQjCNEpIb6_bLTWfqkSr8fgRxNJILtc0g&ust=1503069610381443
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVmeLKyN7VAhWJblAKHRH8AlkQjRwIBw&url=http://mfvm.dk/&psig=AFQjCNGRa7wafzmGniRw2fgy_6g4NoZT8Q&ust=1503069525185637


 
UDBUDSMATERIALE 
Udkast til rammeaftale 
Rammeaftale om arbejdsbeklædning  
Dato: 19. februar 2018 
__________________________________________________________________________________ 
 

Side 12/29  
 

1-1, 1-2 og 4 for den udgåede vare eller den vare, der suppleres. 
 
c) Såfremt Leverandøren har mulighed for valg mellem flere varer til substitution 

af den udgåede vare, skal Leverandøren vælge den med laveste listepris, 
såfremt listeprisen er lavere end prisen på den vare, som substitueres. 

 
d) Den substituerende vare må ikke allerede findes på Aftalen. 
 
e) Køber skal kunne godkende substitutionen, jf. herved punkt 8.2. 

 
Leverandørens forpligtelse til at supplere en vare eller substituere en udgået vare i 
overensstemmelse med betingelserne i a. - e. gælder uanset, at levering af den 
substituerende vare måtte medføre en meropfyldelse af kravene i bilag 1-1, 1-2 og 4. 
 
På forlangende fra Køber skal Leverandøren dokumentere, at den substituerende 
vare overholder betingelserne i litra a. - d. ovenfor. 

 
En vare kan ikke udgå af Sortimentet, før Leverandøren har foretaget en substitution 
af varen i overensstemmelse med nærværende bilag. I varslet skal Leverandøren 
angive, hvilken vare den udgåede vare substitueres med, samt hvorvidt den 
substituerede vare opfylder betingelserne i litra a. – d. ovenfor. 

8.2 Godkendelse af ændringer i Sortiment 
Køber skal godkende en ændring i Sortimentet, jf. punkt 8.1. 

 
Køber kan betinge sin godkendelse af, at Leverandøren fremsender behørig 
dokumentation for, at betingelserne a. - d. i punkt 8.1 er opfyldt. 
 
Køber kan ikke uden saglig grund nægte at godkende en ændring i Sortimentet, jf. 
punkt 8.1, såfremt der er tale om substitution af en vare, som udgår af 
Leverandørens sortiment i Danmark. Afvisning skal meddeles senest 20 Arbejdsdage 
efter Købers modtagelse af Leverandørens varsel herom. Såfremt Leverandøren ikke 
uden ugrundet ophold efter anmodning fra Køber fremlægger dokumentation for 
opfyldelsen af de i punkt 8.1 angivne betingelser, udskydes fristen tilsvarende. 
 
Herudover er Køber frit stillet med hensyn til at imødekomme Leverandørens 
opdatering af Sortimentet i forhold til supplering af varer i Sortimentet. Et eventuelt 
afslag skal meddeles senest 3 måneder efter Købers modtagelse af meddelelse om 
den påtænkte opdatering. 

8.3 Virkning af ændringer i Sortimentet 
Efter Købers godkendelse af ændringer i Sortimentet indgår den substituerende vare 
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i bilag 4. 

Såfremt der optages substituerende varer i Sortimentet som anført ovenfor, skal 
prisen fastsættes som den laveste af følgende priser: 
 

a) Prisen på den vare i Sortimentet, som den substituerende vare erstatter eller 
supplerer, eller 

b) Leverandørens officielle listepris for den substituerende vare på tidspunktet 
for optagelsen. 

 
Herudover gælder Aftalen uændret. 
 
Den substituerende vare kan indføjes i allerede bestilte Leverancer. 
 
Såfremt det efterfølgende måtte vise sig, at den substituerende vare ikke opfylder 
betingelserne i punkt 8.1, skal Leverandøren inden for en frist på 30 Arbejdsdage 
tilbyde en anden substituerende vare, som opfylder betingelserne i punkt 8.1. 
 
Leverandøren skal en gang hvert halvår fremsende en opdateret udgave af bilag 4. 

8.4 Købers krav om optagelse af nye varer i Sortimentet 
Ud over de i punkt 8.1-8.3 nævnte tilfælde kan Køber kræve, at der optages nye varer 
i Sortimentet, hvis følgende betingelser er opfyldt: 
 

a) Varen skal være af samme karakter som de varer, der indgår i Sortimentet. 

b) Det samlede forventede indkøb i Aftalens løbetid af nye varer optaget i 
Sortimentet (inklusive værdien af allerede optagne nye varer, jf. dette punkt 
8.4) må ikke overstige de til enhver tid gældende tærskelværdier for EU-
udbud eller tærskelværdier for konkurrenceudsættelse efter nationale regler. 

 
Såfremt der optages nye varer i Sortimentet, skal prisen fastsættes som den laveste 
af følgende priser: 
 

a) Prisen på en lignende vare i Sortimentet. 
b) Leverandørens officielle listepris for varen på tidspunktet for optagelsen. 

 
Herudover gælder Aftalen uændret. 
Den nye vare kan indføjes i allerede bestilte Leverancer. 

8.5 Kontraktvilkår 
Det udgør væsentlig misligholdelse af Aftalen, hvis Leverandøren lader varer udgå af 
Sortimentet eller substituerer varer i Sortimentet i andre tilfælde end tilladt i henhold 
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til dette bilag. 

9 IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

Leverandøren overdrager til Køber en afgiftsfri, uigenkaldelig, 
verdensomspændende, tidsubegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til alle 
immaterielle rettigheder ejet af Leverandøren, som er nødvendige for Købers ret til: 
 

a) at bruge og vedligeholde Leverancen, 
b) at overdrage Leverancen helt eller delvist til tredjemand i Danmark såvel som 

i udlandet, 

c) at udbyde hele eller dele af Aftalen på ny og 
d) at overdrage dokumentation til tredjemand som anført nedenfor. 

 
Endvidere tilsikrer Leverandøren, at Køber opnår mindst samme rettigheder over 
immaterielle rettigheder, som tilhører tredjemand. 

9.1 Levering af teknisk dokumentation 

Leverandøren skal som en del af Leverancen levere enhver teknisk dokumentation, 
som er nødvendig for, at Køber kan udøve sine rettigheder som fastsat i punkt 9. 

Leverandøren skal tilsikre, at teknisk dokumentation, som leveres til Køber, vil gøre 
det muligt for en rimelig kvalificeret person effektivt og virkningsfuldt at udføre de 
handlinger, som Køber har ret til i henhold til punkt 9. 

Hvis Leverandøren foretager ændringer i varer, som er leveret til Køber, herunder i 
forbindelse med afhjælpning af mangler, skal Leverandøren levere opdateret 
dokumentation til Køber, således at Køber til enhver tid kan udøve sine rettigheder. 

9.2 Overdragelse til tredjemand 

Køber kan lade tredjemand udøve Købers rettigheder i henhold til punkt 9, og Køber 
er i den forbindelse berettiget til at overdrage al nødvendig dokumentation til 
tredjemand, som Leverandøren har leveret til Køber i overensstemmelse med punkt 
9.1. 

Køber kan i forbindelse med Købers øvrige indkøb uden for Aftalen overdrage al 
dokumentation, som Leverandøren har leveret til Køber i overensstemmelse med 
punkt 9, til tredjemand, herunder tilbudsgivere, såfremt Køber finder dette nødvendigt 
i forbindelse med indkøbet. 

Såfremt dokumentationen indeholder oplysninger, som Leverandøren anser for at 
udgøre forretningshemmeligheder, kan Leverandøren kræve, at tredjemand 
underskriver en fortrolighedserklæring, før dokumentationen udleveres. 
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9.3 Tredjemandsrettigheder 

Leverandøren garanterer, at de rettigheder, som Køber erhverver i henhold til punkt 9, 
ikke krænker tredjemands rettigheder. 
 
Der henvises endvidere til Aftalens punkt 12. 

9.4 Kontraktvilkår 

Det udgør væsentlig misligholdelse af Leverancen fra Leverandørens side, såfremt 
Køber ikke får overdraget de i punkt 9 anførte rettigheder, eller såfremt Leverandøren 
ikke leverer den i punkt 9.1 anførte dokumentation. 

10 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER 

Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af 
forpligtelserne i Aftalen, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden og 
sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med Underleverandører. 

 
Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte Underleverandører i 
forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal sikre sig, at 
Underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som 
Leverandøren har påtaget sig over for Køber. 

 
Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende 
tredjemænd, indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. 
Leverandøren hæfter således for Underleverandørens varer og ydelser og forhold 
på ganske samme måde som for sine egne forhold, og Køber kan i alle tilfælde rette 
direkte henvendelse til Leverandøren. 

 
Leverandøren er forpligtet til at sikre Køber samme adgang til Underleverandører, 
som Køber har til Leverandøren. 

11 GARANTI 

Leverandøren yder en produktgaranti i 2 år regnet fra tidspunktet for risikoens 
overgang for Leverancen til Køber. 

 

Såfremt Leverandørens generelle garantiperiode er længere end 2 år, gælder 
Leverandørens generelle garantiperiode. I det tilfælde skal Leverandørens garanti i 
de første 2 år som minimum følge de i Aftalen anførte bestemmelser. 

 
Ved afhjælpning af mangler eller omlevering yder Leverandøren en ny 2-årig 
produktgaranti for samme mangler regnet fra tidspunktet for varens tilbagelevering 
til Køber efter reparation eller omlevering. 

 
Alle mangler, der opstår i garantiperioden, er omfattet af garantien. 
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12 TREDJEMANDS RETTIGHEDER 

Leverandøren skal sikre, at Købers erhvervelse, import, anvendelse og mulige 
efterfølgende eksport af Leverancen ikke krænker tredjemands rettigheder af nogen 
art, uanset om disse er baseret på patentrettigheder, designrettigheder, 
ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, markedsføringsloven m.v., og at ingen 
tredjemand kan kræve licensbetalinger, licensafgifter eller noget andet vederlag 
eller kompensation fra Køber som følge af Købers ejerskab, erhvervelse eller 
anvendelse af Leverancen. Køber skal give meddelelse til Leverandøren, hvis 
Køber bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af Købers ejerskab, 
erhvervelse eller anvendelse af Leverancen. 

 
Køber kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation eller på 
anden måde over for Køber redegør for oprindelsen af Leverancen. 
Dokumentationen skal foreligge senest 10 Arbejdsdage efter, at krav herom er 
fremsat. 

 
Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig til for egen 
regning at skaffe Køber retten til fortsat at anvende Leverancen eller at bringe 
krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter Aftalen. 
Såfremt dette ikke er muligt, skal Leverandøren vederlagsfrit levere erstatningsvarer 
og ydelser til Køber, som opfylder kravene i Aftalen. 

 
Hvis tredjemand retter erstatningskrav mod Køber som følge af, at Købers 
erhvervelse eller anvendelse af Leverancen krænker tredjemands ret, skal 
Leverandøren friholde Køber for ethvert beløb, Køber måtte være forpligtet til at 
betale til tredjemand. Endvidere skal Leverandøren afholde Købers 
omkostninger til advokatbistand samt nødvendig sagkyndig bistand. 

 
Køber er berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve, at Leverandøren overtager 
en eventuel retssag anlagt af tredjemand, eller vederlagsfrit bistår Køber i 
nødvendigt omfang i forbindelse med retssagens førelse. 

13 FORSINKELSE 

Såfremt Leverandøren - og dette ikke skyldes Købers forhold - ikke leverer 
Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder uanset, om det er 
hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf (delvis 
forsinkelse/restordre). 

 
Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det 
Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller 
- hvis dette ikke er muligt - at begrænse denne. 

 
Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt meddele Køber, at forsinkelsen er 
indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. 
I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren 
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agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. 
 

I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagbod. 
Boden beregnes pr. Dag af prisen for de varer og ydelser omfattet af 
Leverancen, der er forsinkede. 

 
Boden udgør 0,5 % pr. Dag. Boden for hver forsinkelse kan ikke overstige 50 % 
af de forsinkede varers og ydelsers pris, dog altid minimum kr. 1000,00 DKK. 
Bod forfalder til betaling eller modregning ugevis bagud. 
 
I tilfælde af, at Leverandøren ikke inden 90 Dage fra rammeaftalens underskrift 
leverer fuldt sortiment via webshop i henhold til de mindstekrav, der er stillet til 
webshop i bilag 1-1, ifalder Leverandøren en bod på 5.000 DKK pr. Dag. Boden 
for overskridelse af denne frist kan højst andrage 100.000 DKK. Såfremt der er 
krævet maksimal bod, og mindstekravene til webshoppen stadig ikke er opfyldt, 
betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvorefter Ordregiver vil 
kunne ophæve aftalen i henhold til afsnit 16.2.     

 
Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter forfald modtaget skriftligt 
påkrav fra Køber om betaling af bod, eller har Køber ikke inden for samme frist 
foretaget mod- regning af boden i Leverandørens tilgodehavende, bortfalder 
retten til den påløbne bod. 

 
Købers krav på bod bortfalder ikke, selv om Køber har gjort brug af sine øvrige 
misligholdelsesbeføjelser. Krav på bod afskærer ikke Køber fra at gøre øvrige 
misligholdelsesbeføjelser gældende. 

14 MANGLER 

Købelovens regler om mangler og mangelafhjælpning finder anvendelse, med 
mindre disse er fraveget i Aftalen. 

 
Såfremt Køber konstaterer mangler ved Leverancen ved levering, giver Køber 
meddelelse herom til Leverandøren inden 14 Dage, fra Køber har opdaget 
manglen. 

 
Afhentning af mangelfulde varer sker for Leverandørens regning og risiko. 
 
Såfremt den samme mangel konstant eller hyppigt konstateres ved en given 
varetype, foreligger der en systematisk mangel. Der foreligger således bl.a. en 
systematisk mangel, hvis der er tale om konstruktionsfejl, fejl i 
produktionsprocedurer, fejl i anvendte materialer, softwarefejl, fejl i generel 
dokumentation (eksempelvis anvendelsesbeskrivelse, samleinstruktion eller 
installationsbeskrivelse) som fører til, at samme mangel konstant eller hyppigt 
forekommer ved en given type vare. 
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Leverandøren er forpligtet til at give meddelelse til Køber, hvis Leverandøren bliver 
bekendt med, at der foreligger en systematisk mangel i tilsvarende varer, som 
Leverandøren har leveret til andre kunder. 

 
Foreligger der en systematisk mangel, skal Leverandøren udbedre manglen i 
leverede varer af den pågældende varetype, uanset om den systematiske mangel 
er konstateret i det enkelte leverede vareeksemplar, og uanset om garantien på den 
pågældende vare er udløbet. 

 
Såfremt Køber mener, der foreligger en mangel, og Leverandøren ikke er enig heri, 
og det ikke er muligt for Parterne at opnå enighed herom, er Leverandøren forpligtet 
til at foretage afhjælpning uden beregning. Leverandøren er herefter berettiget til at 
indbringe spørgsmålet for retten, såfremt Leverandøren fastholder, at det af Køber 
påberåbte forhold ikke udgør en mangel. Såfremt det ved retten fastslås, at 
forholdet ikke udgør en mangel, er Leverandøren berettiget til betaling for 
afhjælpningsforanstaltningerne samt forrentning af beløbet fra det tidspunkt, hvor 
Leverandøren ville have været berettiget til betaling, da der ikke forelå en mangel. 

 
Eventuel returnering af varer i forbindelse med afhjælpning eller omlevering sker 
ved Leverandørens afhentning hos Køber, eller alternativt ved at Leverandøren 
bekoster transporten. 

 
I tilfælde af mangler ved ydelser er Leverandøren forpligtet til at foretage 
omlevering. 

15 ERSTATNING OG FORSIKRING 

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, idet ingen af 
Parterne dog kan ifalde erstatning for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab, 
medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den 
skadevoldende Part, eller hvis tabet vedrører Leverandørens ansvar for a) 
produktansvar for personskade eller b) krænkelse af tredjemands rettigheder. 

 
For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, 
Køber kan dokumentere et tab ud over bodsbeløbet. 

 
Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsinstitut, 
der dækker Leverandørens erstatningsansvar. Forsikringsdækningen skal for 
tingsskade være kr. 5.000.000,00 og for personskade kr. 10.000.000,00 pr. 
begivenhed. 

 
Leverandøren er endvidere forpligtet til at opretholde sædvanlig 
produktansvarsforsikring. Forsikringen skal dække Leverandørens produktansvar 
efter produktansvarsloven samt Leverandørens erstatningsansvar efter det i dansk 
retspraksis ud- viklede produktansvar. Forsikringsdækningen for produktansvar skal 
som minimum udgøre kr. 10.000.000,00. 
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Leverandøren skal på Købers anmodning dokumentere, at kravet om forsikringer er 
opfyldt. 

 
Leverandøren skal oplyse Køber om enhver ændring af forsikringsvilkårene, som 
indebærer, at kravet om forsikringsdækning ikke længere er opfyldt samt oplyse 
Køber, hvis forsikringens dækningsmaksimum opnås som følge af enhver 
forsikringsbegivenhed, uanset om denne har tilknytning til Køber. 

 
Hvis en Underleverandørs varer og ydelser relateret til opfyldelse af Aftalen ikke er 
omfattet af Leverandørens forsikringer i henhold til kravene i dette punkt, skal 
Underleverandøren selvstændigt være forsikringsdækket som angivet i dette punkt. 

16 MISLIGEHOLDELSE OG OPHÆVELSE 

Den misligholdende Part er forpligtet til straks ved enhver opstået misligholdelse, 
eller når misligholdelse må påregnes at indtræde, skriftligt at meddele den anden 
Part dette samt årsagen hertil, og hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet. 
Leverandøren skal endvidere straks skriftligt meddele ordregiver, såfremt der sker 
misligholdelse af Købers forpligtelser af andre end ordregiver. 

16.1  Ophævelse af Leverancer 
Køber kan straks ophæve en Leverance helt eller delvist, såfremt Leverandøren 
væsentligt misligholder denne. Medmindre andet fremgår af Aftalen, tilkommer det 
Køber at beslutte, hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. 

 
Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig 
misligholdelse, der berettiger Køber til at ophæve Leverancen: 

 
a) Såfremt Leverandøren er eller vil være i forsinkelse med levering i mere 

end 30 Dage. 
b) Såfremt Leverancen er mangelfuld, og Leverandøren ikke har udbedret 

manglerne ved afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid. 
c) Såfremt et forholdsmæssigt afslag ikke på tilstrækkelig vis kan godtgøre 

Købers ulemper ved manglen, fordi varen som følge af manglen ikke er 
egnet til at opfylde Købers behov. 

d) Såfremt der foreligger misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for 
sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men som samlet set er 
væsentlige for Køber. 

 
Såfremt betingelserne for ophævelse af en Leverance er opfyldt, og Køber som 
følge af ophævelsen af en Leverance ikke samtidig med rimelighed kan udnytte 
eller anvende en eller flere tidligere og/eller kommende Leverancer som 
konsekvens af Leverancernes tilknytning, er Køber berettiget til også at ophæve 
sådanne tidligere og/eller kommende tilknyttede Leverancer. Det er i den 
forbindelse uden betydning, om Leverancerne er bestilt sammen eller hver for sig. 
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Leverandøren er ikke berettiget til at ophæve en Leverance. 

 
Såfremt Køber ophæver en Leverance, skal Køber tilbagelevere de varer, der er 
omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Køber. Det påhviler 
Leverandøren at afhente disse, alternativt at bekoste transporten herfor. 

 
Ved ophævelsen skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, 
der er omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. 

 
Køber er dog berettiget til at benytte varerne omfattet af ophævelsen eller dele 
heraf, indtil alternative varer kan anskaffes. I så fald skal tilbagebetaling først 
ske, når tilbagelevering finder sted. Køber betaler et rimeligt vederlag for 
brugen. 

 
Hvis der er leveret ydelser, som er knyttet til varer, der tilbageleveres som følge 
af ophævelsen, er Leverandøren forpligtet til tillige at tilbagebetale den fulde 
salgspris for sådanne ydelser, hvis ydelserne som følge af varernes 
tilbagelevering bliver uden værdi for Køber (eksempelvis uddannelse tilknyttet 
tilbageleverede varer). 

16.2  Ophævelse af Aftalen 
Ordregiver kan med et varsel på 60 Dage ophæve Aftalen helt eller delvist, 
såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Leverandørens 
side, medmindre Leverandøren har bragt misligholdelsen til ophør inden da. 
Dette gælder også, hvis misligholdelse foreligger over for en anden Køber end 
Ordregiver. 

 
Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig 
misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve Aftalen helt eller delvist: 

 
a) Såfremt Leverandøren ikke tilbyder et Sortiment som anført i bilag 4. 
b) Såfremt Leverandøren gentagende gange væsentligt har misligholdt 

Leverancer. 

c) Leverandørens eller Underleverandørers manglende tegning eller 
opretholdelse af forsikringer som krævet i henhold til punkt 15, og dette 
ikke er afhjulpet efter modtagelse af skriftligt påkrav herom fra 
Ordregiver med en frist på ikke mindre end 30 Arbejdsdage. 

d) Såfremt Køber bliver mødt med et berettiget krav fra tredjemand som 
følge af krænkelse af tredjemands rettigheder ved Købers erhvervelse 
eller anvendelse af Leverancen, og Leverandøren ikke efter at have 
modtaget et skriftligt varsel fra Køber kan bringe krænkelsen til ophør 
inden 30 Arbejdsdage. 
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e) Såfremt den i punkt 13 anførte bodsbegrænsning er nået. 
f) Leverandøren fremsender ikke inden for en af Køber fastsat frist, ved 

Købers konkret begrundede mistanke om, at Leverandøren har leveret i 
strid med de i Aftalen fastsatte krav til Sortimentet, herunder de i bilag 2 
nævnte krav til løn og arbejdsvilkår samt til menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, en skriftlig redegørelse, 
der dokumenterer, at varerne opfylder kravene. 

g) Leverandøren afhjælper ikke inden for en af Køber fastsat frist en 
mangel i form af, at Leverandøren har leveret i strid med de i bilag 2 
nævnte krav til løn og arbejdsvilkår, menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

h) Leverandøren genopretter ikke fuldt ud den skade, som er forvoldt ved 
opfyldelsen af Aftalen, når det er konstateret, at Leverandøren har 
leveret i strid med de i bilag 2 nævnte krav til løn og arbejdsvilkår, 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

i) Køber konstaterer, at Leverandøren har handlet i strid med de i bilag 2 
nævnte krav til løn og arbejdsvilkår, menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og Leverandøren tidligere 
har misligholdt Aftalen på tilsvarende måde. 

j) Leverandøren får en endelig retskraftig dom for korruption i 
kontraktperioden, jf. bilag 2. 

I) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. 
m) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt 

forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens rette opfyldelse 
i fare. 

n) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig 
henvendelse fra Køber uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet 
indtræder i Aftalen. 

o) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Aftalen vedrører, eller 
indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i 
alvorlig fare. 

p) Såfremt der foreligger flere tilfælde af misligholdelse samtidigt, som ikke 
hver for sig udgør væsentlig misligholdelse, men som samlet set er 
væsentlig for Køber, eller der i gentagne enkelttilfælde foreligger 
misligholdelse, som ikke i sig selv udgør væsentlig misligholdelse. 

 
Leverandøren kan med et varsel på 60 Dage ophæve Aftalen helt eller delvist, 
såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Købers side, 
medmindre Køber har bragt misligholdelsen til ophør inden da. Leverandøren er 
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ikke berettiget til at ophæve Aftalen som følge af Købers manglende betaling, 
såfremt Køber har meddelt Leverandøren, at der er mangler ved en Leverance 
og/eller en faktura, eller Køber har fremsat påkrav om modregning, eller Køber i 
øvrigt i henhold til Aftalen er berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller 
delvist. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde beløb, der 
overstiger det af Køber opgjorte krav. 

 
Såfremt Køber gentagende gange undlader at betale rettidigt for konkrete 
Leverancer, skal Leverandøren give et varsel på ikke mindre end 60 Dage til Køber 
om, at den manglende betaling betragtes som en misligholdelse af Aftalen.  
 
Såfremt Køber herefter fortsat efter de 60 Dage gentagende gange undlader at 
betale rettidigt for konkrete Leverancer, anses dette for en væsentlig misligholdelse 
af Aftalen. 

 
I tilfælde af Købers ophævelse af Aftalen kan Køber tilbagelevere varer, som Køber 
vurderer bliver uanvendelige som følge af ophævelsen. Såfremt varerne indgår i en 
samlet Indkøbsordre, hvoraf Køber kun har modtaget en delmængde, når Aftalen 
ophæves, er Køber berettiget til at tilbagelevere sådanne varer. For varer, som 
Køber tilbageleverer, skal Leverandøren tilbagebetale den fulde salgspris uden fra- 
drag. 

 
Hvis der er leveret ydelser, som er knyttet til varer, der tilbageleveres som følge af 
ophævelsen, er Leverandøren forpligtet til tillige at tilbagebetale den fulde salgspris 
for sådanne ydelser, hvis ydelserne som følge af varernes tilbagelevering bliver 
uden værdi for Køber (eksempelvis uddannelse tilknyttet tilbageleverede varer). 

17 FORCE MAJEURE 

I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, 
forudsat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden 
Part, så snart force majeure indtræffer, og med behørig beskrivelse af den 
pågældende force majeure begivenhed, herunder dens art og omfang. 

 
Force majeure defineres som en begivenhed, der er 

 
1. uden for Parternes kontrol og af en nærmere beskrevet art (krig, 

fjendtligheder, oprør, atomudslip eller naturkatastrofer osv.), 

2. uforudsigelig eller som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning i 
forbindelse med udbuddet, samt 

3. ikke let overvundet, hverken ved rimelige investeringer af ressourcer eller 
penge osv. 

 
Forhold hos en Underleverandør kan kun anses som force majeure, såfremt der for 
Underleverandøren foreligger force majeure, og Leverandøren ikke burde have 
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overvundet eller undgået forholdet, eksempelvis ved at anvende andre 
Underleverandører. 

 
Eksportrestriktioner anses ikke som force majeure. 

 
Hvis der inden for en periode på 90 Dage foreligger force majeure i mere end 
sammenlagt - men ikke nødvendigvis sammenhængende - 60 Dage, er Parterne 
berettigede til at opsige Aftalen. Såfremt Aftalen opsiges som følge af force 
majeure, er Leverandøren berettiget til at modtage betaling for Leverancer, som er 
leveret, indtil force majeure indtraf, og Køber er kun pligtig at betale et beløb, der 
svarer til modtagne og godkendte Leverancer i henhold til Aftalen. 

 
Hvis force majeure kun omfatter en del af Leverancen, men andre dele kan leveres, 
har Køber dog ret - men ikke pligt - til at kræve den del af Leverancen, som ikke er 
omfattet af force majeure, leveret i henhold til betingelserne i Aftalen. 

 
Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af force majeure. 

18 KVALITETSKRAV, KVALITETSLEDELSE OG KVALITETSSIKRING 

 Leverandøren skal vedligeholde et kvalitetsledelsessystem i overensstemmelse med 
ISO 9001 eller tilsvarende. 
 
På opfordring skal Leverandøren udarbejde og levere en kvalitetsplan, som skal 
indeholde en risikoplan, der er udarbejdet ved risikoidentificering ud fra en 
gennemgang af Aftalen. 

 
Kvalitetsplanen skal beskrive og dokumentere planlægning af produktrealiseringen 
med hensyn til kvalitetskrav for produktet, nødvendige ressourcer, påkrævede 
kontrolaktiviteter (verifikation, validering, overvågning, inspektion, afprøvning) samt 
acceptkriterier. Kvalitetsplanen skal godkendes skriftligt af de i kvalitetsplanen 
beskrevne ansvarlige. 
 
Endvidere skal Leverandøren på anmodning levere en separat kvalitetsplan for 
leverancer fra evt. underleverandører, medmindre disse indgår i Leverandørens 
kvalitetsplan. 
 
Kvalitetsplanen skal indsendes til Ordregivers godkendelse og/eller kommentering 
senest 20 Arbejdsdage efter, at Ordregiver har fremsat anmodning om kvalitetsplan. 
 
Ordregiver kan afvise kvalitetsplanen helt eller delvist, hvis indholdet deraf ikke 
giver tilstrækkelig sikkerhed for, at Aftalens krav vedrørende et 
kvalitetsledelsessystem er opfyldt. 
 
Hvis Ordregiver afviser kvalitetsplanen, er Leverandøren forpligtet til at levere 
reviderede udgaver deraf, hvori alle Ordregivers kommentarer og indsigelsesgrunde 
er imødekommet. Hvis Ordregivers afvisning er berettiget, fordi den oprindeligt 
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udarbejdede kvalitetsplan er utilstrækkelig eller fejlbehæftet, skal sådanne reviderede 
udgaver udarbejdes vederlagsfrit for Ordregiver, ligesom de ikke skal give anledning til 
forlængelse af leveringsfristen. 

 
 Alle kvalitetsregistreringer skal opbevares af Leverandøren i en periode på mindst 5 år 

efter sidste leverance i henhold til Aftalen. 
 
Det anses som en integreret del af Sortimentet, at Leverandøren på anmodning 
leverer alle tilhørende certifikater og dokumenter, der er nødvendige for overholdelsen 
af gældende lovgivning, herunder EU-lovgivning gældende i Danmark, i forbindelse 
med enten import, eksport eller udnyttelse af Sortimentet i øvrigt. 

19 TAVSHEDSPLIGT 

Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke i hvert 
enkelt tilfælde bruge Køber som reference. 

 
Nærværende bestemmelse gælder også efter Aftalens ophør. 

20 MEDDELELSER  

Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Parterne vedrørende 
Aftalen ske skriftligt. 

Meddelelser fra Leverandøren, som kun vedrører en enkelt af Ordregivers styrelser 
eller departementet, skal kun sendes til den enhed, meddelelsen vedrører.  

Meddelelser fra Leverandøren af generel karakter, som vedrører alle styrelser og 
departementet, skal sendes til samtlige enheder. 

Hvis der under en styrelse/ departement er anført flere mailadresser, skal 
meddelelser fra Leverandøren altid gives til alle de anførte mailadresser. 

Meddelelser skal, hvis ikke andet er aftalt, sendes via e-mail til: 

Leverandøren: [INDSÆT] 
 
Ordregivere: 

• Landbrugsstyrelsen: jerukn@lbst.dk og avh@lbst.dk 
• Naturstyrelsen: ui@nst.dk og HR-Postkasse@nst.dk 
• Fødevarestyrelsen: Indkoeb@fvst.dk 
• Miljøstyrelsen: sjl@mst.dk 
• Miljø- og Fødevareministeriets departement: MFVM_servicecentret@stad.dk 
• Søfartsstyrelsen: udbud@dma.dk 
• Fiskeristyrelsen: kmkrpe@fiskeristyrelsen.dk 

 
Parterne skal give meddelelse om eventuelle nye kontaktpersoner eller 
kontaktoplysninger. 
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21 ÆNDRINGER 

Aftalen kan alene ændres ved skriftlig aftale mellem Leverandøren og Ordregiver. 
Sådanne ændringer skal fremgå af en ændringsaftale, der er underskrevet af 
Leverandøren og Ordregiver, og som herefter indgår som en del af Aftalen. 

 
Ændringsaftalerne skal nummereres fortløbende og udarbejdes i 2 originale 
eksemplarer, hvoraf Ordregiver og Leverandøren hver modtager 1. 

22 OVERDRAGELSE 

Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Aftalen helt 
eller delvist til en anden dansk statslig myndighed eller offentlig institution, der er 
100 % statsfinansieret. 

 
Leverandørens overdragelse af Aftalen til en ny leverandør kan ikke ske uden 
Ordregivers forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af præceptive 
regler. Leverandøren kan heller ikke uden Ordregivers skriftlige accept give 
tredjemand transport i fordringer, der udspringer af Aftalen. 

 
Overdragelse af Aftalen kan kun ske med Ordregivers accept, hvis dette ikke er i 
strid med udbudsreglerne, og der i øvrigt ikke foreligger saglige grunde til at nægte 
overdragelsen. 

 
Med henblik på at få klarlagt, om en overdragelse kan stride mod præceptive regler, 
herunder udbudsretlige regler, kan Ordregiver - på Leverandørens regning – antage 
en advokat, som foretager en vurdering heraf. Hvis advokaten vurderer, at der 
foreligger en risiko for, at overdragelsen kan stride mod de nævnte regler - uanset 
størrelsen af denne risiko - foreligger der en saglig grund til at nægte 
overdragelsen. 

 
Hvis Leverandøren ønsker at overdrage Aftalen, skal både Leverandøren og den 
virksomhed, Aftalen overdrages til, påtage sig at friholde Køber fra et hvert krav fra 
tredjemand mod Køber som følge af overdragelsen. Dette omfatter også krav som 
følge af, at Aftalen ikke kunne overdrages uden afholdelse af udbud. 

23 SPROG, FORRANG OG FORTOLKNING 

Al kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver skal foregå på dansk, og 
alle dokumenter og bilag skal udformes på dansk. Produktbeskrivelser og 
specifikationer kan dog accepteres på engelsk, hvis materialet ikke foreligger på 
dansk. 

Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne og går forud for alle 
tidligere aftaler, forståelser, forhandlinger og drøftelser, skriftlige som mundtlige, 
mellem Parterne. De dele af udbudsmaterialet, som ikke er optaget som en del af 
Aftalen, udgør ikke en del af aftalegrundlaget, og Parterne kan ikke støtte ret derpå. 
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Såfremt der er uoverensstemmelse mellem ordlyden af nærværende 
aftaledokument, ordlyden af bilag 1-1, 1-2,1-3, 2, 3 eller 4, har følgende dokumenter 
forrang: 

 
1. Nærværende aftale 
2. Bilag 1-1, 1-2 og 1-3 
3. Bilag 2 
4. Bilag 3 
5. Bilag 4 

 
Parternes afkald på rettigheder i henhold til bestemmelser i Aftalen skal ikke anses 
for eller udgøre afkald på rettigheder i henhold til andre bestemmelser i Aftalen 
(uafhængigt af om bestemmelserne ligner hinanden eller ikke), ligesom et sådant 
afkald ikke udgør et permanent afkald på rettigheden, medmindre Aftalen ændres 
som anført i punkt 21. 

 
Parternes manglende håndhævelse af rettigheder eller henstand med at håndhæve 
rettigheder under Aftalen eller som følge af Aftalen, uanset om dette sker udtrykke- 
ligt eller underforstået, medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig 
samme rettigheder. 

 
Hvis en bestemmelse i Aftalen erklæres ugyldig eller uden retskraft af en kompetent 
myndighed, domstol eller voldgiftsret, skal denne bestemmelse anses for slettet fra 
Aftalen, og de øvrige bestemmelser i Aftalen skal fortsat være gældende og 
bindende mellem Parterne. 

 
Ordregiver og Leverandøren skal i så fald med en positiv, samarbejdende og 
ansvarlig holdning søge at blive enige om en acceptabel bestemmelse til erstatning 
for den bestemmelse, der blev erklæret ugyldig eller uden retskraft, såfremt dette er 
muligt under overholdelse af udbudsreglerne. 

24 VARIGHED, FORLÆNGELSE OG OPSIGELSE AF RAMMEAFTALEN 

Aftalen træder i kraft <indsæt dato> 2018. Aftalen ophører uden varsel 4 år efter 
Aftalens ikrafttræden. 

 
Såfremt Ordregiver ønsker at opsige Aftalen, skal Ordregiver give meddelelse 
herom til Leverandøren. Ordregivers opsigelse kan ske med 6 måneders varsel. 
Leverandøren er ikke berettiget til at opsige Aftalen. 

 
Ordregiver kan herudover opsige Aftalen i de i punkt 24.1 og 24.2 nævnte tilfælde  
med forkortet varsel. 
 
Ordregiver kan kun opsige Aftalen samlet for alle de til Ordregiver hørende 
myndigheder som nævnt i afsnit 1, litra (d), medmindre Leverandøren accepterer 
opsigelser, der ikke omfatter alle myndighederne. 
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24.1 Opsigelse ved uden virkning 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. kan Klagenævnet for Udbud i særlige 
tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået rammeaftale for uden 
virkning og påbyde den kontraherende myndighed at bringe rammeaftalen til ophør 
inden for en af klagenævnet fastsat frist.  
 
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Ordregivers adgang til i 
sådanne tilfælde at opsige Aftalen. 
 
Ordregiver er berettiget til at opsige Aftalen, herunder en konkret Leverance, helt eller 
delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller 
domstolenes påbud. Aftalen 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 Aftalen 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, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk 
rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at 
erstatningen er maksimeret til at udgøre værdien af den nytte, som Ordregiver måtte 
have haft af Leverancerne indtil tilbagelevering. Endelig skal Aftalens bestemmelse 
oven for om opsigelsesadgang i forhold til eventuel udmåling af erstatning tages i 
betragtning ved opgørelsen af Leverandørens eventuelle tab. 
 
Hvis Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft 
kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Aftalen 
erklæres for uden virkning, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 
om anden form for godtgørelse som følge af, at Aftalen 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. 

24.2 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 rammeaftale, som er indgået på grundlag af beslutningen, 
til ophør med et passende varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger 
rammeaftalens videreførelse, gør sig gældende. 
 
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Ordregivers adgang til i 
sådanne tilfælde at opsige Aftalen. 
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Ordregiver er berettiget til at opsige Aftalen, herunder en konkret Leverance, helt eller 
delvist med et varsel på en måned. Aftalen ophører ved opsigelse således helt. 
 
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som 
følge af, at Aftalen 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, og at erstatningen er maksimeret til at udgøre 
værdien af den nytte, som Ordregiver måtte have haft af Leverancerne indtil 
tilbagelevering. Endelig skal Aftalens bestemmelse oven for om opsigelsesadgang i 
forhold til eventuel udmåling af erstatning tages i betragtning ved opgørelsen af 
Leverandørens eventuelle tab. 
 
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. 

24.3 Forpligtelser ved ophør 
Leverandøren skal ved Aftalens ophør - uanset ophørsgrunden - tilstille Ordregiver 
systematiserede oplysninger om alle Leverancer under Aftalen. Oplysningerne skal 
afgives i et gængs format (såsom Excel) og indeholde de oplysninger, der fremgår 
af punkt 9.1. Endvidere skal Leverandøren samarbejde i fornødent omfang med en 
eventuel ny leverandør med hensyn til forretningsområdets overgang til den nye 
leverandør. Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag herfor. 

 
Enhver bestemmelse i Aftalen, som udtrykkeligt eller underforstået skal have 
gyldighed efter Aftalens ophør, og ethvert krav, som opstår i forbindelse med 
Aftalens ophør, skal have gyldighed mellem Parterne efter Aftalens ophør. 

25 TVISTIGHEDER 

Aftalen er undergivet dansk ret, dog undtaget de danske lovvalgsregler, som fører til 
anvendelse af anden national ret end dansk, og med undtagelse af FN's Convention 
on the International Sale of Goods (CISG). 

 
Såfremt ikke andet fremgår af nærværende kontrakt, gælder bestemmelserne i 
Købeloven. 

 
Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne vedrørende Aftalen el- 
ler med relation til Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvar- 
lig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om 
nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i Parternes 
organisationer. Hvis Parterne ikke i mindelighed kan løse tvisten, afgøres den ved 
de danske domstole. 
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26 SELVSTÆNDIG AFTALE 

Ordregiver og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 24.1 
(Opsigelse ved uden virkning) udgør en selvstændig aftale mellem Ordregiver og 
Leverandøren, som er gældende, uanset om Aftalen og/eller en eller flere 
Leverancer i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning. 

27 UNDERSKRIFT 

Aftalen udarbejdes i to originale kopier, der begge underskrives af Leverandøren og 
Ordregiver. 

 

Ved underskrift på Aftalen indestår underskriverne for, at underskriverne har 
fuldmagt til at forpligte den Part i henhold til Aftalen, der underskrives for. 

 
 

 
 

For Ordregiver: For Leverandøren:  

Dato:  Dato: 

 

 

_________________________________ __________________________________ 
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