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1. Definitioner  

 

Nedenstående definitioner anvendes i Leveringsaftalen: 

 

Ved leveringsaftalen forstås nærværende af parterne underskrevne aftaledokument med tilhørende 

bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. 

 

Ved Leverandøren forstås [indsæt navnet på virksomhed/firma] 

 

Ved Kunden forstås Landbrugsstyrelsen 

 

Ved part eller parterne forstås henholdsvis Leverandøren og/eller Kunden.  

 

Ved tilskud forstås det tilskud som Kunden skal betale i tilskud for kantinedriften i henhold til 

aftalen.    
 

2. Baggrund og formål 

Leveringsaftalen er indgået mellem parterne på baggrund af et offentligt EU-udbud.  

 

Formålet med leveringsaftalen er, at Kunden – uden at tilsidesætte den Kunden påhvilende 

forpligtelse til at overholde gældende udbudsregler – kan modtage de i leveringsaftalen 

omhandlende ydelser ved Leverandørens præstation heraf på de i leveringsaftalen angivne vilkår.  

 

Eventuelle tvistspørgsmål, der måtte opstå parterne imellem, skal løses i henhold til nærværende 

leveringsaftale. Bilagene er indbyrdes rangordnet således, at ved en uoverensstemmelse mellem 

bilagene er det bestemmelserne i kontrakten eller bilaget med laveste nummer der er bestemmende. 

Formuleringerne i selve leveringsaftalen har forrang forud for eventuelle modstridende 

bestemmelser i de tilhørende bilag.  

 

Denne leveringsaftale udfærdiges i 2 eksemplarer og hver af parterne modtager et eksemplar.  

 

3. Leveringsaftalens ikrafttræden mv.   

 

Ikrafttrædelsestidspunktet for leveringsaftalen er den 1. september 2018.  

 

Leveringsaftalen er gældende 3 år, til udløb 31. august 2021. 

  

Leveringsaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned.  
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Ved ressortomlægninger eller fraflytning kan Kunden opsige leveringsaftalen med et varsel på 3 

måneder.  

 

Leveringsaftalen kan af Leverandøren opsiges med 6 måneders varsel til ophør den 1. i en måned 

eller efter skriftlig aftale parterne imellem.  

 

Option på forlængelser: 

Der er option på forlængelse i 3 x 1 år på uændrede vilkår. Forlængelse bestemmes af Kunden med 

et varsel på 6 måneder inden leveringsaftalens udløb.  

 

Ved udløb af leveringsaftalen eller ved Kundens opsigelse/ophævelse af leveringsaftalen vil 

Leverandøren ikke være berettiget til nogen form for vederlag, kompensation for tab af goodwill, 

erstatning el. lign.  

 

Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende leveringsaftale omfattede ydelser indbringes for 

Klagenævnet for udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren 

leveringsaftalen annulleres, eller Kunden pålægges at bringe leveringsaftalen til ophør, er Kunden 

berettiget til at opsige leveringsaftalen med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel 

alene mod betaling af Leverandørens udgifter i anledning af opsigelsen.  

 

4. Tilskud og priser 

 

Tilskud og priser i leveringsaftalen og leveringsaftalens bilag er angivet i DKK og inkluderer alle 

på tidspunktet for leveringsaftalens indgåelse gældende afgifter, herunder alle omkostninger til 

fødevarekontrol, mærkningsordninger, samt alle omkostninger forbundet med driften, bortset fra 

moms. Dog indeholder priserne, som Kundens ansatte og gæster skal betale i kantinen (kassesalg) 

moms. 

 

Tilskud til kantinedrift: 

Kunden yder et årligt tilskud til kantinedriften til delvis dækning af de med kantinens drift 

forbundne lønudgifter med henblik på at sikre et prisniveau i Kundens kantine, der svarer til 

prisniveauet i andre private og offentlige kantiner. Tilskuddet kan ikke overstige Leverandørens 

faktiske lønudgifter forbundet med driften af kantinen.  

 

Leverandøren fakturerer tilskuddet månedsvis bagud til Kunden. Betaling sker 30 dage efter 

modtagelse af fyldestgørende e-faktura.  

 

Tilskuddet ekskl. moms udgør fra 1. september 2018 pr. år DKK _____________ kr. 

Tilskuddet ekskl. moms udgør fra 1. september 2018 pr. mdr. DKK _____________ kr. 

 

 

Forrentning ved forsinket betaling sker i henhold til LBK nr. 549 af 13/05/2014 ”Bekendtgørelse af 

lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven)”. 
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En gang årligt reguleres tilskuddet i overensstemmelse med udviklingen i ”ILON12: Danmarks 

Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer, Branche I (hoteller og 

restauranter), sæsonkorrigeret – (1. kvartal 2005 = 100)”.  

 

Tilskuddet reguleres med den procentuelle udvikling i ovenstående indeks.  

 

Eksempel:  

Tilskud, år 1:    kr. 500.000,-  

Udvikling i lønindeks:   2,5 % 

Regulering (2,5 % af 500.000 kr.):  12.500,- 

Tilskud, år 2:    512.500,- 

 

Reguleringen sker første gang 1. september 2019 i overensstemmelse med udviklingen i 

ovenstående lønindeks, fra 2. kvartal 2018. Næste gang reguleres vederlaget den 1. september 2020 

i overensstemmelse med udviklingen i ovenstående lønindeks fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 

og så fremdeles.  

 

Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres tilskuddet i 

overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller hvis et sådant ikke findes, 

efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig. 

 

Økologisk frugtordning: 

Kunden betaler DKK ____ kr. pr. stk. leveret frugt.  

 

Frugten leveres og fordeles i henhold til frugtfordelingsoversigten i bilag B2. Leverandøren 

fakturerer månedsvis bagud til Kunden. Betaling sker 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende e-

faktura.  
 

Kunden kan løbende foretage ændringer i bilag B2, herunder regulere i mængden af frugt der skal 

leveres. Leverandøren kan alene fakturere for levering af den mængde frugt der fremgår af den til 

enhver tid opdaterede frugtfordelingsoversigt. 

 

Sortimentspriserne for Kundens ansattes køb i kantinen (kassesalg) fremgår af bilag B: 

Kravspecifikation.  

 

Vederlag for køb af mødeforplejning og andre arrangementer mv. faktureres månedsvis bagud. 

Betaling sker senest 30 dage efter modtagelsen af fyldestgørende e-faktura stillet til den relevante 

rekvirent hos Kunden.  

 

Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet reguleres sortimentspriserne i 

overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller hvis et sådant ikke findes, 

efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig.  

 

Derudover kan der ske regulering på baggrund af regeringsindgreb, afgiftsregulering eller 

tilsvarende.  
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Dokumentation for eventuelle tilskuds- og prisreguleringer tilsendes Kunden 1 måned før 

reguleringens ikrafttræden til Kundens orientering og eventuelle godkendelse.  

 

 

5. Ændringer / reguleringer   

 

Enhver ændring / regulering af leveringsaftalen skal godkendes skriftligt af Leverandøren og 

Kunden, som underskrevet bilag til leveringsaftalen.  

 

Væsentlige ændringer af forholdene hos Kunden herunder væsentlige fald eller stigninger i antal 

personer der benytter kantinen, eller andre forhold, der har indflydelse på udførelsen af servicen, 

indtægter eller omkostninger forpligter begge parter til forhandling om regulering af servicen 

og/eller tilskuddets størrelse fra tidspunktet for ændringen eller snarest muligt derefter.  

 

 

6. Leverandørens forpligtelser  

 

Leverandøren er forpligtet til at drive Kundens kantine i overensstemmelse med alle de krav, der 

fremgår af udbudsmaterialet.  

 

Leverandøren skal i de til formålet anviste lokaler i eget navn drive kantinen for Kundens personale 

og gæster. I forhold til kantinens leverandører mv. fremstår kantinen som en selvstændig enhed 

uden forbindelse til Kunden og Kunden hæfter således ikke for tredjemands kontrakts- eller 

erstatningsmæssige krav over for kantinen.  

 

Leverandøren må ikke benytte kantine- eller køkkenfaciliteter mv. til andet end hvad der fremgår af 

pkt. 2 i Udbudsbetingelserne, samt af bilag B: Kravspecifikation.  

 

Leverandøren har det fulde økonomiske ansvar for drift af kantinen, herunder indberetning og 

afregning af moms og skat til SKAT samt overholdelse af gældende regler i øvrigt.  

 

Leverandøren ansætter og aflønner det for driften af kantinen nødvendige personale og påtager sig 

dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar.  

 

Leverandøren bekoster indkøbet af levnedsmidler og lignende for egen regning. Leverandøren 

hæfter selv over for vareleverandører mv.  

 

Leverandøren afholder alle omkostninger til Fødevarestyrelsens kontrol.  

 

Leverandøren skal inden for 48 timer efter modtagelsen af kontrolrapporter og andet materiale fra 

Fødevarestyrelsen videresende disse i kopi til Kunden.  
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Såfremt der er anmærkninger i forbindelse med kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen, skal der 

mellem Leverandøren og Kunden inden for 24 timer aftales forholdsregler herfor. Leverandøren har 

ansvaret herfor. 

 

Leverandøren udarbejder forud for regnskabsårets begyndelse et årsbudget for kantinedriften, der 

indsendes til Kunden inden regnskabsårets begyndelse.  

 

Leverandøren udarbejder årsregnskab for driften.  

 

Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august. 

 

Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes årsregnskabet for kantinedriften til 

godkendelse af Kunden. Årsregnskabet skal være underkastet revision ved en registreret eller 

statsautoriseret revisor.  

 

Omsætningen i årsregnskabet skal specificeres på følgende måde: 

 

 Kassesalg til Kundens ansatte 

 Rekvisitionssalg til Kunden 

 Økologisk frugtordning 

 

Leverandøren tillader Kunden og dennes revision fuld indsigt i alt tilhørende bogførings- og 

regnskabsmateriale.  

 

Leverandøren skal på forlangende levere detaljeret produkt- og sortimentsstatistik over salget opdelt 

på produkter. 

 

Leverandøren skal 2 gange årligt (i henholdsvis januar og juni måned) gennemføre en 

tilfredshedsundersøgelse af service, sortiment, kvalitet mv. blandt brugerne af kantinen. Resultatet 

forelægges Kunden indenfor 14 dage efter brugertilfredshedsundersøgelsens afslutning. 

Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med kantineudvalget inden iværksættelse. 

 

Tilfredsundersøgelsen skal foretages, så den samlede tilfredshed med kantinen kan aflæses på en 

karakterskala fra 1-5 med én decimal.  

 

Hvis tilfredshedsundersøgelsen udløser bod iht. § 13 gentages tilfredshedsundersøgelsen efter en 

måned, så det kan fastslås, om situationen er i bedring. Kunden har i øvrigt ret til, på et hvilket som 

helst tidspunkt, at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelser foretaget af 

Kunden vil også kunne udløse bod iht. § 13 og følges i disse tilfælde op af en ny 

tilfredshedsundersøgelse efter en måned. En gentagen tilfredshedsundersøgelse kan udløse bod som 

en gentagelse, jf. § 13. 

 

Leverandøren er uden beregning forpligtet til at rådgive Kunden i forhold der vedrører 

kantinedriften i relevant omfang.  
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Det påhviler Leverandøren at udvise påpasselighed med lokaler samt inventar mv. samt forbrug af 

el, vand og varme.  

 

Leverandøren er forpligtet til at gennemføre miljø- og energistyring i samarbejde med Kunden, da 

Kunden arbejder efter principperne om energiledelse i staten. I forbindelse med drift og indkøb, 

energi- og materialeforbrug mv., skal Leverandøren have en egen miljø- og energipolitik i 

forlængelse af ovenstående, og det skal til enhver tid kunne dokumenteres over for Kunden.  

 

Udgifter af enhver art i forbindelse med nyanskaffelser og vedligeholdelse af udstyr og service, skal 

forud skriftligt aftales med og godkendes af Kunden, i det omfang det er Kundens forpligtelse at 

stille dette til rådighed, jf. bilag B4. Kunden afgør om denne selv forestår indkøbet/vedligeholdelsen 

eller om Leverandøren gør dette.  

 

Ved opsigelse / udløb af leveringsaftalen er Leverandøren forpligtet til at fremkomme med følgende 

oplysninger til Kunden: 

 

 Redegørelse for medarbejdernes stilling, ansættelsesvilkår, anciennitet og aflønning, 

herunder seneste lønregulering eller lønforhandling.  

 Relevante lokalaftaler, resultatordninger mv.  

 Liste over arbejdsgiverforeninger, som Leverandøren er medlem af. 

 Liste over kollektive overenskomster, som firmaet er omfattet af. 

 Redegørelse for evt. relevante tantiemeordninger og gratialepraksis. 

 Redegørelse for sagsforløbet vedr. eventuelle relevante fagretlige tvister og/eller lovlige 

eller ulovlige arbejdsnedlæggelser og/eller fremsatte krav om (nye) overenskomster.  

 Oversigt over forsikringer tegnet på virksomhedens medarbejders liv og helbred, herunder 

med angivelse af forsikringsselskaber. 

 Oversigt over eventuelle skadestilfælde inden for kontraktperioden.  

 Oversigt over optjent løn, inkl. evt. overtidsbetaling, mv.  

 Oversigt over tilgodehavende ferie. 

 Oversigt over pensionsforpligtelser.  

 Oversigt over gæld til de overtagne medarbejdere for så vidt angår refusion af udlæg mv.  

 Oversigt over medarbejdergoder.  

 Oversigt over tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, 

samarbejdsudvalgsmedlemmer og andre lønmodtagerrepræsentanter, blandt medarbejdere, 

der skal overføres.  

 Alle regnskabsoplysninger fra kantinedriften. 

 Oversigter over salg pr. produktionskategori. 

 Eventuelle oplysninger om øvrige forhold, som en eventuel overtager af opgaven bør kende 

til.   
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7. Leverandørens ansvar  

 

Det er Leverandørens ansvar at sikre, at alle relevante lovkrav, bekendtgørelser og øvrige retskilder 

overholdes. Overtrædelse af myndighedskrav vil være at betragte som væsentlig misligholdelse. 

 

Leverandøren har pligt til at rette sig efter de af myndighederne fastsatte forskrifter vedr. 

kantinedrift, samt de forskrifter som meddeles af Kunden til fastholdelse af ordren, sikkerhed og 

hygiejne.  

 

Leverandøren er underlagt de af myndighederne fastsatte krav for drift af personalekantiner. 

Kundens kantine er omfattet af Finansministeriets Budgetvejledning 2016, afsnit 2.4.15 og driften 

af kantinen skal være i overensstemmelse hermed.  

 

Leverandøren er forpligtet til at sørge for og afholde alle udgifter i forbindelse med opnåelse af 

lovbefalede tilladelser fra offentlige myndigheder, dog undtaget bygningsmæssige udgifter. Kopi af 

tilladelser og godkendelser skal forefindes i kantinen.  

 

Leverandøren er ansvarlig (efter dansk rets almindelige erstatningsregler) for personer og/eller 

tingsskade forvoldt pga. fejl eller forsømmelse begået af Leverandøren eller andre, som 

Leverandøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre.  

 

Kunden er berettiget til at kræve erstatning hos Leverandøren for beskadigelse og ødelæggelse af 

det udstyr mv., der er stillet til rådighed og for hvilke skader Leverandøren, herunder som 

driftsbestyrer efter dansk rets almindelige erstatningsregler bærer ansvaret.  

 

Skader på løsøre og genstande, der er ejet af Kunden, skal straks efter skaden er sket meddeles 

Kundens kontaktperson.  

 

Leverandøren forpligter sig til at opretholde en erhvervsforsikring, som dækker et eventuelt ansvar, 

herunder produktansvar.  

 

Forsikringssummen er fastsat som minimum kr. 5.000.000,- pr. forsikrings år og dækker kun den 

direkte forvoldte skade. 

 

Erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til Leverandøren snarest muligt, efter skaden er konstateret.  

 

Leverandøren har ansvaret for betjening af adgangs-, styrings- og alarmsystemer i forbindelse med 

dennes medarbejderes ophold på Kundens lokation i Augustenborg, samt for de af Kunden 

udleverede nøgler/kort. Leverandøren har ligeledes ansvar for, at dennes medarbejdere er instrueret 

i brug af ovennævnte systemer.  

 

Bortkomne nøgler/kort samt relevant omkodning af låsesystemer i denne forbindelse erstattes af 

Leverandøren. Leverandøren vil være erstatningsansvarlig for op til kr. 50.000,- pr. tilfælde.  
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Omkostninger til eventuelle vagttilkald som er forårsaget af Leverandørens (og dennes 

medarbejderes) fejlbetjening af alarmsystemer, afholdes af Leverandøren.  

 

Leverandørens almindelige vareleverandør mv. anses ikke for underleverandører.  

 

Leverandøren er ansvarlig og hæfter for sine underleverandørers produkter, ydelser og opfyldelse af 

kravene i leveringsaftalen på samme måde som for sine egne forhold.  

 

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at eventuelle underleverandører lever op til lovgivningens 

krav, herunder at der foretages afregning af A-skat for de ansatte samt rettidig betaling og korrekt 

indberetning af moms. I det omfang det kan konstateres, at eventuelle underleverandører ikke 

foretager afregning af A-skat for de ansatte og/eller ikke foretager rettidig betaling og korrekt 

indberetning af moms, skal Leverandøren omgående skifte underleverandør. 

 

Underleverandører kan ikke i medfør af leveringsaftalen rejse nogen form for krav over for Kunden, 

hverken betalingskrav eller erstatningskrav.  

 

Leverandøren har ansvaret for og bekoster rengøring samt de materialer der medgår til rengøring af 

de lokalefaciliteter og det udstyr, Kunden stiller til rådighed. Rengøringen udføres af Leverandøren 

i tilberedningsområdet til forkant af disk. Leverandøren har det fulde ansvar for at foretage den 

nødvendige rengøring i de af tilberedningsområdet omfattede lokaler.  

Dertil skal Leverandøren løbende sikre at serveringsområdet fremstår indbydende, ryddet og 

rengjort, samt kontinuerligt aftørre kantinearealets borde og stole for spild og løst affald. Når 

kantinen er lukket, skal borde aftørres. Det samlede kantineareal (køkken + serveringsområde og 

spisesal) fremgår af bilag B5. Kunden bekoster selv sædvanlig rengøring af gulve m.v.  

 

Rengøringen skal foretages således, at produktion og salg kan foregå hygiejnisk forsvarligt og i 

henhold til de lovmæssige krav herom. Rengøringen må ikke kunne give anledning til 

anmærkninger ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.  

 

Der skal så vidt muligt anvendes svanemærkede eller lignende miljøvenlige rengøringsmidler.  

 

Affald fra køkken og kantinekilde sorteres og samles i velegnede plastsække (der skal være tætte og 

leveres af Leverandøren) og placeres i anvist container af Leverandøren.  

 

Leverandøren skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at 

forpagterens personale til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten.  

 

Tavshedspligten gælder også efter samarbejdsperiodens ophør.  

 

Leverandøren må ikke uden Kundens samtykke bruge Kunden som reference. Leverandøren må 

ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om denne 

leveringsaftale eller offentliggøre noget om denne leveringsaftales indhold.  
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8. Leverandørens medarbejdere     

Kunden er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet 

til at sikre at Leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige 

ydelser), arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold 

til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative 

forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, 

hvor arbejdet udføres.  

 

Kunden skal på forlangende kunne udbede sig kopi af lønsedler for ansatte i kantinen. 

Leverandøren skal på Kundens skriftlige forlangende med et varsel på 7 arbejdsdage fremlægge 

dokumentation for, at kantinepersonalet har modtaget ansættelsesbevis og har ret til at arbejde her i 

landet.  

 

Leverandøren er forpligtet til, inden for 14 dage efter skriftlig anmodning, at udlevere et udtræk pr. 

medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over Leverandørens indbetalte A-skat for de 

pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes 

skattemyndigheder, skal udleveres tilsvarende oplysninger.  

 

Der skal anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i 

Danmark i den pågældende sektor.  

 

Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens 

udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om 

de gældende arbejdsvilkår.  

 

Overholder Leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere 

løn fra de ansatte, kan Kunden tilbageholde vederlag til Leverandøren med henblik på at sikre de 

ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.  

 

Leverandøren, dennes medarbejdere og eventuelle underleverandører har tavshedspligt med hensyn 

til alle oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 

med opfyldelse af denne leveringsaftale.  

 

Leverandøren skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at 

Leverandørens medarbejdere til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten.  

 

Tavshedspligten gælder også efter leveringsaftalens ophør.  

 

Leverandørens medarbejdere skal altid under arbejdets udførelse være iført uniform afpasset efter 

arbejdets art, og i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser.  

 

Leverandørens samt evt. underleverandørers medarbejdere, som varetager opgaver i henhold til 

denne leveringsaftale, skal have en for Kunden tilfredsstillende straffeattest. 
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Leverandøren er ansvarlig for at indhente og være i besiddelse af straffeattester i henhold til 

ovenstående for de af Leverandørens samt eventuelle underleverandørers medarbejdere, som 

varetager opgaver i henhold til denne leveringsaftale. Kunden kan med behørigt varsel i hele 

forpagtningsperioden kræve, at få fremsendt denne dokumentation på medarbejdere, som varetager 

opgaver i henhold til denne leveringsaftale.  

 

Leverandøren skal efter Kundens anmodning udskifte en medarbejder, såfremt Kundens anmodning 

er rimeligt begrundet.  

 

”Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse” (LBK nr. 710 

af 20/08/2002) skal til enhver til overholdes.  

 

Leverandøren afholder alle omkostninger forbundet med overtagelse af medarbejdere i medfør af 

”Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse” (LBK nr. 710 

af 20/08/2002). 

 

Specifikation over medarbejdere, som er omfattet af virksomhedsoverdragelse i forbindelse med 

indgåelse af denne leveringsaftale, fremgår af bilag B1.   

 

9. Kundens medvirken  

Kunden medvirker ved at stille faciliteter og udstyr til rådighed for Leverandøren i henhold til bilag 

B4 og B5.  

 

Kunden har til enhver tid ret til at benytte faciliteterne, jf. bilag B4 og B5, herunder også at anvende 

en anden leverandør til specielle arrangementer, herunder f.eks. til receptioner og julefrokost.  

 

Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt, der er stillet til rådighed, forbliver Kundens og vedligeholdes for 

Kundens regning efter aftale med Kunden.  

 

Kunden bekoster fjernelse af affald m.m., når dette er anbragt i de dertil opstillede containere.  

 

10. Samarbejde og kantineudvalg 

Kunden har et kantineudvalg bestående af repræsentanter for Kunden. Leverandøren er forpligtet til 

at deltage i kantineudvalgets møder mod behørigt varsel.  

 

Kantineudvalget er et rådgivende brugerudvalg omkring kantinedriften. Udvalget kan behandle, 

rådgive og udtale sig om blandt andet: 

 

 Madens kvalitet og udvalget af mad. 

 Personalets imødekommenhed og service. 

 Kantinens fysiske fremtræden, rengøring, hygiejne mv.  

 Kvalitetsniveauet ved leveringer i forbindelse med møde og gæstearrangementer. 
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 Brugertilfredshedsundersøgelser. 

 Øvrige spørgsmål, med relevans for kantinen.  

 

11. Overdragelse  

Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser 

ifølge denne leveringsaftale helt eller delvist til tredjemand. Overtrædelse af bestemmelsen anses 

som væsentlig misligholdelse.  

 

12. Misligholdelse 

Der foreligger misligholdelse, såfremt Leverandørens eller Kundens ydelser ikke opfylder de i 

leveringsaftalen fastsatte krav. 

 

Vil Kunden påberåbe sig misligholdelse, skal denne give Leverandøren skriftlig meddelelse herom 

uden ugrundet ophold og senest 10 arbejdsdage efter, at misligholdelsen er konstateret.  

 

Kunden kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering. 

Afhjælpning, efterlevering og omlevering skal ske straks efter påtale og senest i henhold til særskilt 

aftale herom mellem Leverandøren og Kunden.  

 

Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden 

væsentlig gene for Kunden i øvrigt, har Leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal 

straks efter modtagelse af reklamation give Kunden meddelelse, hvis Leverandøren ønsker at udøve 

denne ret. Sker det ikke, kan Kunden iværksætte afhjælpning, efterlevering eller omlevering for 

Leverandørens regning (erstatningskøb).  

 

I det omfang den leverede serviceydelse ikke er kontraktmæssig, og manglen ikke er kompenseret 

ved afhjælpning, efterlevering eller omlevering, er Kunden berettiget til at kræve et 

forholdsmæssigt afslag i det aftalte vederlag.  

 

Kunden kan, bortset fra Leverandørens ret til afhjælpning, efterlevering eller omlevering, fastsætte 

hvorledes misligholdelsen skal bringes til ophør og hvornår Leverandøren skal have dette 

gennemført. 

 

Undlader Leverandøren herefter at opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende 

leveringsaftale og inden for den af Kunden fastsatte frist, er det at betragte som væsentlig 

misligholdelse.  

 

Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at hæve 

leveringsaftalen helt eller delvist:  

 

 Leverandøren overholder ikke myndighedskrav jf. leveringstaftalens § 7 
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 Leverandøren opnår 3 på hinanden ikke tilfredsstillende smiley’er (påbud/forbud eller 

bødeforlæg) som er deres ansvar. 

 Leverandøren opfylder ikke kravet vedrørende arbejdsklausuler jf. § 8. 

 Leverandøren overholder ikke sin fortrolighed og tavshedspligt jf. § 8. 

 Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra 

Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i leveringsaftalen. 

 Leverandørens betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt 

forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer leveringsaftalens rette opfyldelse i 

fare.  

 Leverandørens ophør med den virksomhed, som leveringsaftalen vedrører, eller indtræden 

af andre omstændigheder, der bringer leveringsaftalens rette opfyldelse i fare.   

 Opstår der hos Leverandøren forfalden, ikke betalt gæld større end kr. 100.000,- til 

offentlige myndigheder i leveringsaftaleperioden.  

 De grunde, der er oplistet i § 13 vedrørende bodsbestemmelser. 

 Såfremt mangler og/eller forsinkelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig 

misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. 

 

 

Såfremt leveringsaftalen væsentlig misligholdes af én af parterne, kan leveringsaftalen ophæves af 

den forurettede part med 1 måneds varsel til den første i en måned og erstatningskrav kan gøres 

gældende efter dansk rets almindelige regler.  

 

Kunden er dog i alle tilfælde af ophævelse berettiget til fortsat helt eller delvist at kræve, at 

Leverandøren fortsætter kantinedriften, herunder forplejning til møder, arrangementer mv., i 

henhold til denne leveringsaftale, indtil Kundens behov kan opfyldes på anden vis. Kunden er 

forpligtet til, senest samtidig med meddelelsen om ophævelse, at oplyse for hvilken periode, og i 

hvilket omfang, Leverandøren skal fortsætte driften. Kunden betaler i denne periode fortsat tilskud 

efter leveringsaftalen, i forhold til det omfang leveringsaftalen fortsætter.  

 

13. Bod 

Leverer Leverandøren ikke ydelsen i overensstemmelse med bilag B: Kravspecifikation og 

nærværende leveringsaftale, pålægges Leverandøren bod som fastlagt i nedenstående skema. Hvis 

forholdet udbedres efter den bodudløsende årsag, startes der forfra med den laveste bod, hvis 

samme forhold efterfølgende igen konstateres.  

 1. tilfælde 2. tilfælde 3. tilfælde 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

med et resultat lavere end 3,0, 

jf. § 6 

50.000 kr. 100.000 kr.  Væsentlig 

misligholdelse 
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Påbud/forbud, bødeforlæg, 

politianmeldelse eller 

autorisation eller registrering 

frataget under smileyordningen 

25.000 kr.  100.000 kr.  Væsentlig 

misligholdelse 

Indskærpelse under 

smileyordningen 

0 kr.  20.000 kr.  50.000 kr.  

Fratagelse af sølvmærke i 

økologi 

25.000 kr.  Hvis mærket ikke 

generhverves inden 

for 6 måneder fra 

fratagelse: 

100.000 kr.  

Hvis mærket ikke 

generhverves inden 

for 12 måneder fra 

fratagelse: 

Væsentlig 

misligholdelse 

Sanktionering ved uberettiget 

brug af Måltidsmærket ifm. 

Fødevarestyrelsens kontrol 

25.000 kr. 100.000 kr. Væsentlig 

misligholdelse 

Inddragelse af licens til 

anvendelse af Svanemærket 

25.000 kr.  Hvis mærket ikke 

generhverves inden 

for 6 måneder fra 

fratagelse: 

100.000 kr.  

Hvis mærket ikke 

generhverves inden 

for 12 måneder fra 

fratagelse: 

Væsentlig 

misligholdese 

 

Betaling af bod fritager ikke Leverandøren for betaling af forholdsmæssigt afslag eller eventuel 

erstatning som Kunden måtte kræve. 

14. Tvist  

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende 

leveringsaftale, vil parterne gennem forhandling søge at nå frem til en løsning. 

 

Såfremt dette ikke er muligt, søges konflikten løst gennem mediation. Mediatoren udmeldes af 

foreningen Danske Mediatoradvokater. Udgiften til mediator deles ligeligt mellem parterne. 

 

Kan parterne ikke opnå enighed, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol efter retsplejelovens 

regler.  
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15. Revision 

Kundens egen revision og Rigsrevisionen kan efter eget skøn iværksætte undersøgelser, herunder af 

kantinens forretningsmæssige drift som helhed.  

 

16. Driftsstop, force majeure mm. 

Hvis kantinedriften vanskeliggøres på grund af reparation af lokaler eller udstyr, skal der træffes 

aftale om, hvor og under hvilke vilkår leveringen så skal foregå.  

 

Hverken Leverandøren eller Kunden skal anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt 

angår forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parten ikke ved leveringsaftalens 

underskrift, henholdsvis en aftale om ændringer, burde have taget i betragtning (herunder strejker 

og lockout) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses 

kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. 

punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.  

 

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force 

majeure-situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force 

majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.  

 

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet meddelelse herom til den 

anden part senest fem arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.  

 

Dersom gennemførelse af denne leveringsaftale forhindres på grund af ovennævnte 

omstændigheder i mere end 3 måneder, har begge parter ret til at opsige leveringsaftalen til 

umiddelbart ophør.  

 

17. Overtagelses- og afleveringsforretning     

Driftsmidler, udstyr og løsøre i øvrigt, der bortforpagtes, forbliver Kundens ejendom. 

 

Kunden indestår for, at samtlige driftsmidler, udstyr og installationer er lovlige samt i god og 

brugbar stand på overdragelsesdagen.  

 

Der laves i forbindelse med ikrafttrædelse af leveringsaftalen en endelig statusopgørelse over 

driftsmidler og udstyr i henhold til udstyrslisten i bilag B4 ved medvirken af Kunden og 

Leverandøren.  

 

Der foretages ligeledes en statusopgørelse af øvrigt udstyr, porcelæn, glas, bestik mv. ved 

medvirken af Kunden og Leverandøren. 

 

Til konstatering heraf foretages en overtagelsesforretning med efterfølgende erklæring på 

nærværende leveringsaftale. 
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I forbindelse med leveringsaftalens ophør finder en tilsvarende afleveringsforretning sted.  

 

Leverandøren afleverer ved leveringsaftalens ophør lokaler, driftsmidler udstyr og løsøre i samme 

stand som ved overtagelsen – herunder i rengjort stand – bortset fra almindeligt slid og ælde.  

 

Ved leveringsaftalens ophør, uanset årsag, fjerner Leverandøren vederlagsfrit egne varer og andet 

der tilhører Leverandøren.  

 

 

18. Underskrift  

 

 

Dato:    Dato: 

 

For Kunden: Jette Petersen   For Leverandøren: 

 

 

 

 


