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1. KONTRAKTENS BAGGRUND OG FORMÅL 

Denne kontrakt er indgået mellem parterne efter afholdelse af et EU-udbud. 

 

Kontrakten angår screening af et antal markblokke om året (vurdering af om de er korrekte eller 

ej) over en 2-årig periode (med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år) med et udsving på 

mellem 85.000 – 140.000 markblokke årligt. Kontrakten regulerer parternes rettigheder og for-

pligtelser i forbindelse hermed. Det påhviler leverandøren at levere de af kontrakten omfattede 

ydelser, således at alle krav og beskrivelser, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag, 

opfyldes. 

 

Markblokkene skal anvendes i forbindelse med varetagelsen af Kundens myndighedsopgaver, 

herunder primært til administration af arealbaserede EU-støtteordninger til landmænd. Admini-

strationen af de nævnte EU-støtteordninger skal blandt andet ske på baggrund af et system op-

rettet til identificering af marker. 

 

2. DEFINITIONER 

Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 

1. maj og grundlovsdag. 

 

Ved dag forstås kalenderdag. 

 

Ved kontrakten forstås denne kontrakt med bilag og appendikser hertil samt alle senere ændrin-

ger og tillæg. 

 

Ved projekt forstås det i kravspecifikationen beskrevne projekt, jf. Bilag 1. 

 

3. KONTRAKTENS OMFANG 

Det påhviler Leverandøren at screene markblokke (vurdering af om de er korrekte eller ej) og på 

basis af denne vurdering at levere et resultatmateriale til Kunden.  

 

Levering af resultatmaterialet skal ske i henhold til Bilag 4 (Snitfaldebeskrivelse). Screeningen 

skal opfylde alle de i Bilag 1 (Kravspecifikation), Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning) og Bilag 

3 (Screeningsinstruks) anførte krav og beskrivelser. Dette gælder, medmindre Leverandøren ek-

splicit og skriftligt i sin løsningsbeskrivelse (Bilag 2) har taget forbehold over for krav, som ikke 
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er mindstekrav, således at det tydeligt fremgår, hvilke krav der ikke opfyldes, og hvad der er 

ændringens indhold, ændringens (forbeholdets) omfang, samt hvordan ændringen (forbeholdet) 

påvirker andre krav, som ikke er mindstekrav. Disse elementer udgør tilsammen Leverandørens 

ydelse. 

 

Leverandørens leverancer skal gennemføres i overensstemmelse med fristerne anført i tidspla-

nen i Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning). 

 

4. KRAV TIL LEVERANDØREN SAMT SAMARBEJDE 

Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktperioden, inklusive eventuelle forlængelser, frem til 

levering af Leverancen at opretholde den til udførelsen af nærværende Projekt fornødne kapaci-

tet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere.  

 

Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet søge at undgå udskiftning 

af de tilknyttede medarbejdere under udførelsen af Projektet. Kunden kan, såfremt der foreligger 

en saglig grund, kræve at Leverandøren skal udskifte en medarbejder.  

 

Hvis Kunden kræver det, eller Leverandøren i øvrigt er nødsaget til at udskifte medarbejdere eller 

ændre rollefordelingen, må dette ikke have indvirkning på Leverandørens løsning af Projektet, og 

udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for Kun-

den. Medfører udskiftning af medarbejdere eller ændret rollefordeling meromkostninger for gen-

nemførelsen af Projektet, afholdes disse alene af Leverandøren. 

 

Hvis det på grund af medarbejderens opsigelse af stillingen, eller andre forhold relateret til med-

arbejderens personlige forhold, er nødvendigt for Leverandøren at udskifte en medarbejder som 

navngivet i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2, skal Leverandøren tilbyde Kunden medarbejdere 

med mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den tidligere medarbejder.  

 

Det forudsættes, at Parterne udviser samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt sam-

arbejde med hinanden, ligesom det forudsættes, at Parterne indgår i en kontinuerlig dialog om 

kvalitet og kvalitetsudvikling på Projektet således, at Projektet løses bedst muligt under iagtta-

gelse af principper for armslængde og transparens således, at Leverandørens faglige rådgivning 

og uafhængighed ikke kan betvivles. 

 

Såfremt der opstår problemer med Projektet af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal den 
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berørte Part hurtigst muligt efter problemets opståen informere den anden Part om dette og 

fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf. 

 

5. ARBEJDSKLAUSUL 

Leverandøren skal sikre, at ansatte beskæftiget i Danmark hos Leverandøren og dennes eventu-

elle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige 

ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder 

for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det på-

gældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gæl-

der på hele det danske område, jf. cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i of-

fentlige kontrakter.  

 

Såfremt Leverandøren har anmeldelsespligt til RUT-registret, skal Leverandøren senest samtidig 

med, at arbejdet påbegyndes, sende dokumentation for anmeldelsen til Kunden. 

 

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører er orien-

teret om de gældende arbejdsvilkår.  

 

Leverandøren har bevisbyrden for, at bestemmelserne i arbejdsklausulen er overholdt, og Kun-

den kan til enhver tid kræve at modtage relevant dokumentation herfor. Dokumentation skal 

være Kunden i hænde senest 5 arbejdsdage efter at Kundens påkrav er afsendt.  

 

Ved væsentlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af arbejdsklausulen vil det være at 

anse som væsentlig misligholdelse, som berettiger Kunden til at hæve Kontrakten. 

 

Ved Leverandørens overtrædelse af arbejdsklausulen kan Kunden endvidere tilbageholde veder-

lag med henblik på at tilgodese berettigede krav op til niveauet i arbejdsklausulen til Leverandø-

rens eller dennes underleverandørers ansatte. 

 

6. IMMATERIELRETTIGHEDER M.V. 

Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Leverancerne.  

Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til Leverancer, som Leverandørens Underleveran-

dør(er) udarbejder i forbindelse med Projektets udførelse.  

 

Ordregiver er derfor berettiget til vederlagsfrit og på enhver måde at anvende Leverancerne, 



 7  

herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng, samt stille Leveran-

cerne til rådighed for og udlevere til Ordregivers nuværende, fremtidige rådgivere og andre 

tredjemænd. 

 

Ordregiver har eneret til at fremstille og offentliggøre Leverancerne, herunder i bog-, i hæfte-, i 

artikel, og i anden elektronisk form (herunder CD-ROM, DVD, Internet, programmel og multime-

dieprodukter) og på alle sprog, jf. lov om ophavsret § 53, medmindre andet er skriftligt aftalt på 

forhånd.   

 

Ordregivers ret hertil tilkommer Ordregiver, uanset om denne Kontrakt opsiges eller ophæves 

før tid. 

 

Anvendes Leverancerne i anden sammenhæng end nærværende Projekt, er Leverandøren ikke 

ansvarlig for fejl eller mangler ved Leverancerne.  

 

Rettighederne til Leverancerne erhverves i takt med Projektets udførelse. 

 

De af Leverandøren til Projektet anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Leverandø-

ren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren inde-

står for, at Leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. 

 

Det påhviler Leverandøren at sikre Ordregiver de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er 

en forudsætning for anvendelse og opdatering af Leverancerne. Leverandøren skal således 

sikre, at alle rettigheder er clearet, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit 

kan bruges af andre aktører. 

 

Leverandøren skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at 

tredjemands rettigheder ikke er clearet. 

 

Leverandøren har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med nær-

værende Projekt, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal Ordregivers 

anonymitet altid sikres, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd. Leverandøren bevarer 

alle rettigheder til den software, som Leverandøren evt. har udviklet i forbindelse med projektet. 

 

Ordregiver bevarer alle rettigheder til materiale, som udleveres til Leverandøren i forbindelse 

med Projektets udførelse, og sådant materiale skal ved Kontraktens ophør tilbageleveres til den 



 8  

udleverende Part. 

 

7. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 

Leverandøren indestår for, at resultatmaterialet ikke krænker andres rettigheder, herunder pa-

tenter eller ophavsrettigheder. 

 

Leverandøren er ligeledes ansvarlig for overholdelse af eventuelle licensbetingelser. 

 

Rejses der sag mod Kunden med påstand om rettighedskrænkelse, giver Kunden Leverandøren 

skriftlig meddelelse herom, og Leverandøren overtager herefter førelse af sagen og samtlige 

hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at skadesløsholde 

Kunden for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til advokat mv. 

samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger. 

 

Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig for egen regning at skaffe 

Kunden retten til fortsat at bruge resultatmaterialet eller at bringe krænkelsen til ophør ved at 

ændre eller erstatte resultatmaterialet, således at det opfylder kravene efter denne kontrakt. I 

øvrigt finder dansk rets almindelige regler anvendelse, jf. dog om erstatning punkt 15. 

 

8. KVALITETSKONTROL 

Leverandøren foretager forud for leveringen kvalitetskontrol af resultatmaterialet, som anført i 

Bilag 1 (kravspecifikation) og Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning). 

 

Herudover er Kunden berettiget til inden 21 dage efter leveringen at foretage intern kvalitets-

kontrol af resultatmaterialet, jf. de stikprøver og acceptgrænser, som er beskrevet i Bilag 5 

(Stikprøver og acceptgrænser). 

 

9. LEVERINGSSTED OG TID 

Leverandøren skal levere resultatmaterialet i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 1 (Krav-

specifikation) og hovedtidsplanen i Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning). 

 

Levering anses for sket på de respektive leveringsdage. 
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Leverandøren bærer risikoen for resultatmaterialet, indtil de respektive leveringsdage. Ejen-

domsretten og andre rettigheder overgår, når der er sket levering, og Kunden har fremsendt 

godkendelse af det leverede resultatmateriale til Leverandøren efter intern kvalitetskontrol, jf. 

punkt 8. 

 

10. VEDERLAG 

10.1 Generelt 

Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet de på kontrakttidspunktet gældende dan-

ske og udenlandske afgifter bortset fra moms. Ved ændringer af danske afgifter reguleres prisen 

med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Leveran-

døren har pligt til at oplyse Kunden, såfremt der sker en ændring i nedadgående retning af rele-

vante afgifter. 

 

Priserne inkluderer alle omkostninger i forbindelse med det leverede resultatmateriale, herunder 

rejse og opholdsudgifter, udgifter til kontorhold, forsikring, licenser mv. 

 

10.2 Vederlagets størrelse 

Leverandørens vederlag for levering af resultatmaterialet er: x,xx kr. pr. markblok, jf. punkt 3 i 

Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning). 

 

Vederlaget kan i kontraktperioden 1 gange årligt reguleres af Leverandøren i overensstemmelse 

med Danmarks Statistiks ”ILON12: Lønindeks for virksomheder og organisationer”, for alle er-

hverv og ikke sæsonkorrigeret. Første regulering sker ved offentliggørelse af indekset for 2. 

kvartal 2019. Efterfølgende reguleres vederlaget ved offentliggørelse af prisindeks for 2. kvartal l 

hvert år. Udgangspunktet for den tilbudte pris er det indeks, som offentliggøres for 2. kvartal 

2018. Se nærmere specifikationer i Bilag 6 (Vejledning til justering af vederlag). 

 

11. BETALINGSBETINGELSER 

Kunden foretager inden for maksimalt 21 dage efter leveringen intern kvalitetskontrol af det leve-

rede resultatmateriale, jf. pkt. 5. Resultatet af den interne kvalitetskontrol meddeles skriftligt til 

Leverandøren inden for samme frist. Hvis Kunden ikke herved finder fejl eller mangler ved det 

leverede, kan Leverandøren fakturere vederlaget for leveringen jf. Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og 

løsning). 

 

Hvis Kunden derimod finder, at det leverede lider af fejl eller mangler kan Leverandøren først 



 1 0  

fakturere vederlaget, når Leverandøren har genleveret leverancen og Kunden har godkendt den. 

 

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til Kunden1. Fakturering skal i øvrigt ske under overhol-

delse af lov om offentlige betalinger m.v. (jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med se-

nere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Betaling for-

falder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Hvis leverandøren er bosiddende i 

udlandet sendes fakturaen til Landbrugsstyrelsen som pdf og efter nærmere aftale. 

 

12. MYNDIGHEDSKRAV 

Leverandøren indestår for, at ydelserne efter kontrakten opfylder alle relevante myndighedskrav 

og lovkrav, således som disse foreligger ved denne kontrakts underskrivelse og senere. 

 

Leverandøren indestår endvidere for alle sådanne anmeldelser, godkendelser og tilladelser, der 

måtte være nødvendige som følge af den måde, hvorpå Leverandøren har valgt at opfylde sine 

forpligtelser efter kontrakten. 

 

Leverandøren indestår for overholdelse af persondataloven i forbindelse med opfyldelsen af sine 

forpligtelser efter kontrakten i den udstrækning denne lov finder anvendelse. 

 

Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kom-

mer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behand-

ling af personoplysninger og de i medfør heraf udstedte regler eller i strid med best practice på 

It-sikkerhedsområdet. 

 

Leverandøren skal på Kundens anmodning give tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, 

at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 

 

Kunden sørger dog med Leverandørens bistand for eventuelt relevante anmeldelser m.v. til Da-

tatilsynet. Leverandøren bistår i denne sammenhæng Kunden med udarbejdelse af instruks om 

databehandling i henhold til persondataloven. 

 

                                                 
1 Dette krav gælder kun, hvis leverandøren har et dansk CVR-nummer. 
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13. GARANTIER 

13.1 Generel garanti 

Leverandøren garanterer, at det leverede resultatmateriale opfylder alle krav efter kontrakten, 

og at Leverandøren leverer ydelserne i overensstemmelse med kontraktens krav. 

 

13.2 Hæftelse for underleverandører 

Leverandøren hæfter for underleverandørers ydelser efter denne kontrakt på ganske samme 

måde som for sine egne forhold. 

 

14. MANGLER 

14.1 Begreb 

Der foreligger en mangel, såfremt Leverandørens ydelser, ikke opfylder de i kontrakten fastsatte 

krav og garantier, eller såfremt de leverede ydelser ikke i øvrigt svarer til det, som Kunden med 

føje kan forvente. 

 

14.2 Underretning 

Hvis Leverandøren selv bliver opmærksom på mangler i en leverance efter leveringen, skal Leve-

randøren underrette Kunden og sikre opfølgning i egen organisation. 

 

14.3 Afhjælpning (genlevering) 

Leverandøren skal uden ugrundet ophold afhjælpe mangler ved det leverede, som Leverandøren 

enten selv er blevet opmærksom på, jf. pkt. 12.2, eller efter Kundens anmodning herom. Af-

hjælpningen skal ske i overensstemmelse med Bilag 1 (Kravspecifikation) og Bilag 2 (Tilbudsgi-

vers tilbud og løsning) samt inden for de heri anførte frister. 

 

14.4 Prisafslag 

Kunden har krav på prisafslag, når afhjælpning (genlevering) viser sig nødvendig. Prisafslag ud-

løses dog ikke, hvis en leverance kan godkendes efter 1. genlevering, der finder sted inden for 

de i Bilag 1 (Kravspecifikation) og Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning), fastsatte frister for 

genlevering. 

 

Afvises den samme leverance 2 gange, jf. kvalitetskravene, fraregnes 10 % af vederlaget for 

den pågældende leverance. Hvis en leverance afvises 3 gange fratrækkes 20 % af vederlaget. 

Der vil ikke være nogen reduktion for 1. levering med mindre der foreligger afvisning af flere på 

hinanden følgende leverancer, jf. nedenfor. 
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Eksempler på flere afvisninger af samme leverance:  

1. Leverance 4 afvist 2. gang: Vederlaget for leverancen fratrækkes 10 %, hvis leverancen god-

kendes efter 2. genlevering. 

2. Leverance 4 afvist 3. gang: Vederlaget for leverancen fratrækkes 20 %, når leverancen god-

kendes. 

  

Der kan først faktureres, når leverancerne er rettet, afleveret og godkendt. 

 

Hvis 3 på hinanden følgende leverancer afvises, trækkes 25 % fra vederlaget på den tredje leve-

rance. Afvises den efterfølgende 4. leverance også, trækkes også 25 % fra vederlaget på denne, 

og så videre. Der vil ikke være nogen reduktion for leverance 1 og 2 med mindre der foreligger 

flere afvisninger på samme leverance, hvorefter der for disse tilfælde foretages afslag i vederla-

get i overensstemmelse med det ovenfor beskrevne om gentagen afvisning af den samme leve-

rance. 

 

Eksempler på afvisning af flere på hinanden følgende leverancer:  

Leverance x afvist 1. gang: Der faktureres fuld vederlag, så længe leverance x ikke afvises 2. 

gang. 

Leverance x+1 afvist 1. gang: Der faktureres fuld vederlag, så længe leverance x+1 ikke afvises 

2. gang. 

Leverance x+2 afvist 1. gang: Vederlaget for leverance x+2 fratrækkes 25 %. 

Leverance x+3 afvist 1. gang: Vederlaget for leverance x+3 fratrækkes 25 %. 

 

14.5. Væsentlige mangler 

Uanset afhjælpning (genlevering) foreligger der en væsentlig mangel, der berettiger Kunden til 

at ophæve kontrakten helt eller delvist, hvis: 

 samme leverance afvises mere end 4 gange 

 4 på hinanden følgende leverancer afvises 

 

14.6 Ophævelse på grund af væsentlige mangler 

Kunden kan hæve kontrakten helt eller delvist, såfremt der konstateres væsentlige mangler ved 

Leverandørens ydelser efter denne kontrakt, herunder mangler ved kvaliteten af resultatmateria-

let og manglerne ikke er afhjulpet inden for de frister, som fremgår af Bilag 1 (Kravspecifikation) 

og Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning). 
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14.7 Opgørelse ved ophævelse på grund af væsentlige mangler 

Ved hel eller delvis ophævelse af kontrakten ophører pr. datoen for ophævelsen Kundens ret til 

at kræve Leverandørens ydelse leveret, lige som Leverandørens krav på vederlag ophører pr. 

samme dato. Begge parter bevarer dog sådanne krav mod den anden, herunder evt. erstat-

ningskrav, som måtte være opstået før ophævelsesdatoen. 

 

Kunden er i alle tilfælde ved hel eller delvis ophævelse berettiget til fortsat helt eller delvist at 

gøre brug af det leverede resultatmateriale. Kunden betaler vederlag herfor jf. Bilag 2 (Tilbuds-

givers tilbud og løsning), dog med fradrag af eventuelt prisafslag og påløben bod. 

 

15. FORSINKELSE 

15.1 Begreb 

Overskrider Leverandøren en af de frister eller tidsangivelser, som er fastlagt i kravspecifikatio-

nens krav 10, 28 og 29 foreligger der forsinkelse. 

 

15.2 Underretning 

Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Leverandøren straks un-

derrette Kunden herom og om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varig-

hed af forsinkelsen. Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde en opnormering ved at 

indsætte yderligere medarbejdere for at undgå eller begrænse forsinkelsen. Sådan opnormering 

sker for Leverandørens egen regning, medmindre Leverandøren kan godtgøre, at forsinkelsen 

ikke skyldes Leverandørens forhold. 

 

15.3. Bod 

I tilfælde af forsinkelser, det vil sige overskridelse af en frist, skal leverandøren fakturere veder-

laget for leverancen fraregnet en bod på 3 % pr. påbegyndt arbejdsdag (lørdag og søndag ikke 

medregnet) leverancen er forsinket inden for de første 5 arbejdsdage. Er leverancen forsinket 

mere end 5 arbejdsdage, vil der skulle fraregnes 2 % pr. efterfølgende påbegyndt arbejdsdag. 

Der kan fraregnes maksimalt 35 % af vederlaget på grund af forsinkelse. 

 

Bod skal dog kun betales, såfremt forsinkelse skyldes Leverandørens forhold eller forhold, som 

denne er ansvarlig for. 

 

Eksempler:  

Forsinkelse af en leverance med 4 arbejdsdage: 4 x 3 % = 12 % 
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Forsinkelse af en leverance med 7 arbejdsdage: 5 x 3 % + 2 x 2 % = 19 %  

 

15.4. Væsentlig forsinkelse 

Der foreligger væsentlig forsinkelse, der berettiger Kunden til at ophæve kontrakten helt eller 

delvist, såfremt et leveringstidspunkt for resultatmaterialet overskrides med 30 kalenderdage på 

grund af Leverandørens forhold. 

 

15.5. Ophævelse ved væsentlig forsinkelse 

Reglerne i punkt 12.6 og 14 om hel eller delvist ophævelse og om øvrige beføjelser finder tilsva-

rende anvendelse. 

 

15.6. Eksempler på kombination af prisafslag og bodsbestemmelser 

Bod ved forsinkelse af leverance 4 i 3 arbejdsdage: 3 x 3 %:    9 % 

Prisafslag for at leverance 4 er afvist 1. og 2. gang:   10 % 

Total bod i forhold til vederlaget for leverance:  19 % 

 

Bod ved forsinkelse af leverance 7 i 1 arbejdsdag: 1 x 3 %:  3 % 

Prisafslag for at leverance 7 er afvist 1. og 2. gang:  10 % 

Prisafslag for at leverance 5, 6 og 7 alle er afvist 1. gang:  25 % 

Total bod i forhold til vederlaget for leverance:  38 % 

 

16. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT 

Om Kundens øvrige beføjelser i anledning af Leverandørens misligholdelse gælder dansk rets 

almindelige regler. 

 

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

hæve kontrakten helt eller delvist: 

  Leverandørens forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i 

øvrigt, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. 

  Leverandørens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller indtræden af 

andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. 

 

17. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT 

Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. 
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Leverandøren er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader eller andet indirekte tab. Denne 

begrænsning gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige 

forhold hos den skadevoldende part. 

 

Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Leverandøren er endvidere 

forpligtet til at opretholde produktansvarsforsikring i hele kontraktperioden, herunder i den 

eventuelt forlængede kontraktperiode. Ansvaret for tingsskade er beløbsmæssigt begrænset til 

kr. 5 millioner pr. skadestilfælde. 

 

Leverandørens samlede betaling af erstatning under nærværende kontrakt er begrænset til den 

samlede kontraktsum, hvorved forstås alle beløb, som skal betales af Kunden til Leverandøren 

under kontrakten. 

 

18. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 

Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens 

ansvar for opfyldelse af kravene i denne kontrakt, og Leverandørens underleverandører betrag-

tes som en del af Leverandøren. 

 

Leverandørens anvendelse af underleverandører fremgår af Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løs-

ning).  

 

Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse eller 

dele heraf til andre underleverandører end de, der fremgår af løsningsbeskrivelsen. 

 

19. KUNDENS FORHOLD 

Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er 

Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. 

 

Leverandøren er endvidere berettiget til at hæve nærværende kontrakt, såfremt Leverandøren 

overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde 

har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 arbejdsdage vil 

medføre, at kontrakten hæves, og såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser 

inden fristens udløb. 

 

Såfremt Kunden ikke yder den beskrevne medvirken, og dette medfører forsinkelse af en eller 
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flere tidsfrister i hovedtidsplanen (Bilag 2) skal Leverandøren have ret til en saglig begrundet ud-

skydelse af sine tidsfrister samt renter af eventuelle udskudte betalinger. 

 

Manglende anmodning om udskydelse af frister medfører, at forsinkelsen ikke kan henføres til 

Kunden. Leverandøren har krav på dækning for direkte, dokumenterede merudgifter, som Leve-

randøren påføres som følge af forsinkelsen. 

 

Kunden er erstatningsansvarlig over for Leverandøren efter dansk rets almindelige regler. Erstat-

ning for forhold, der udløser betaling af renter, kan kun kræves ud over rentebeløbet i det om-

fang, der dokumenteres et tab udover rentebeløbet. 

 

Kundens erstatningsansvar er begrænset til den samlede kontraktsum, hvorved forstås alle be-

løb betalt af Kunden til Leverandøren under kontrakten. 

 

For Kundens fordringshavermora gælder i øvrigt dansk rets almindelige regler. 

 

20. FORCE MAJEURE 

Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til nærværende kontrakt anses for ansvarlig 

over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som 

parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning 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 Leveran-

døren ikke burde have undgået eller overvundet. Strejker og lock out anses ikke som force ma-

jeure. 

 

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 ma-

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

 

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

herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 

 

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, 

såfremt en aftalt leveringsdag, jf. Bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning) overskrides med 30 

arbejdsdage som følge af force majeure.  
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21. ÆNDRINGER 

Kunden er berettiget til at kræve ændringer i Leverandørens ydelser efter kontrakten. 

 

Hvis de aftalte eller af Kunden krævede ændringer indebærer væsentligt forøgede omkostninger 

for Leverandøren i forhold til, hvad der må påregnes ved levering af ydelsen, kan Leverandøren 

betinge ændringerne af, at der sker forholdsmæssig ændring af Leverandørens vederlag. Æn-

dringerne skal gennemføres i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov el-

ler offentlige regulering. 

 

Kundens ændringsanmodning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

 beskrivelse af den ønskede ændring 

 kundens forslag til prioritering af ændringen 

 dato for fremsættelse af ændringsanmodningen.  

 

Ændringsanmodningen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at leverandøren kan udarbejde et 

estimat over det vederlag, som vil være forbundet med udarbejdelse af et løsningsforslag. Leve-

randøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse af sådanne estimater. 

 

Leverandørens ændringsanmodninger skal have samme indhold som indholdet af et løsningsfor-

slag til kunden. Leverandøren har ikke krav på vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag, der 

er en del af en ændringsanmodning fra leverandøren. Kunden kan vælge at afvise et løsningsfor-

slag, at anmode om ændring af løsningsforslaget eller at acceptere løsningsforslaget. 

 

Hvis løsningsforslaget eller leverandørens ændringsanmodning accepteres af kunden, skal denne 

skriftligt have godkendt forslaget eller anmodningen forinden arbejdets iværksættelse. 

 

22. TAVSHEDSPLIGT M.V. 

Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang vedrørende forhold, som er fortrolige eller 

på anden måde ikke alment kendte. Underleverandører, konsulenter og andre, der bistår par-

terne i forbindelse med denne kontrakt, pålægges en tilsvarende forpligtelse. 

 

Leverandøren må medtage Kunden på sin referenceliste efter Kundens godkendelse, og må kun 

bruge Kundens navn i øvrigt markedsføringsøjemed med Kundens godkendelse. 
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Kunden har pligt til at offentliggøre visse oplysninger om den indgåede kontrakt i henhold til 

EU’s udbudsregler. Kunden afgør efter drøftelse med Leverandøren, hvorledes kontraktens ind-

gåelse eventuelt i øvrigt offentliggøres. Dog har Leverandøren ret til at give meddelelse som fo-

reskrevet i henhold til børsetiske regler. 

 

23. OVERDRAGELSE 

Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser helt eller delvist efter denne 

kontrakt til en anden offentlig myndighed eller en institution eller virksomhed, der ejes af det of-

fentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. 

 

Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forplig-

telser ifølge denne kontrakt til tredjemand. 

 

Leverandøren afholder egne og Kundens eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med Le-

verandørens overdragelse. 

 

Er Leverandøren et konsortium, kan konsortiemedlemmer ikke overdrage sine rettigheder og 

forpligtelser, udgå eller udskiftes uden skriftlig samtykke fra Kunden. 

 

24. LØBETID OG OPSIGELSE 

Kontrakten træder i kraft den 1. august 2018 og løber i 24 måneder, hvorefter den kan forlæn-

ges i et år ad gangen i i alt to år. Herefter ophører Kontrakten. 

 

Kontrakten er fra Kundens side helt eller delvist opsigelig med 6 måneders varsel til udløbet af en 

kalendermåned. 

 

Leverandøren kan opsige kontrakten med 12 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned, 

dog tidligst til udløbet af kontraktperiodens 24. måned. 

 

25. FORTOLKNING 

Henvisning til denne kontrakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hø-

rende bilag, henholdsvis de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 

Ved uoverensstemmelser har kontrakten forrang frem for bilagene. 
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Bestemmelser i Kundens udbudsmateriale og Leverandørens tilbudsmateriale, der ikke er genta-

get i denne kontrakt eller i de dertil knyttede bilag, er ikke bindende for parterne. Dette gælder 

dog ikke de 4 tro-og-love-erklæringer, der omtales i Udbudsbetingelserne, pkt. 7.2, da disse er-

klæringer er bindende for Leverandøren. 

 

26. TVISTIGHEDER 

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. 

 

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kon-

trakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning indlede forhandlinger 

med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan 

i parternes organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal parterne søge 

at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig person, der kan komme 

med ikke-bindende forslag til tvistens løsning. 

 

Når det i andet afsnit beskrevne har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve 

uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager 

ved Det Danske Voldgiftsinstitut". 

 

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Kla-

geren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens indklagede i sit 

svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er 

voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne 

inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. 

 

Stedet for voldgift er aftalt til København. 

 

Det er endvidere aftalt, at sagen skal afgøres efter dansk ret, og at processproget for skrifter så-

vel som for den mundtlige forhandling skal være dansk. 

 

27. HABILITET 

Leverandøren indestår for, at ingen af de til Projektet allokerede medarbejdere, herunder Under-

leverandørers medarbejdere, efter Leverandørens bedste overbevisning er inhabile eller har inte-

ressekonflikt i forhold til at skulle udføre Kontrakten for Kunden. Er Leverandøren et konsortium, 
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gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 

 

28. AKTINDSIGT 

Kunden er underlagt miljøoplysningsloven og offentlighedsloven, der fastlægger reglerne for of-

fentlighedens adgang til aktindsigt i oplysninger, der indgår i Parternes samarbejde i henhold til 

denne Kontrakt. Kunden skal ved evt. tvivlsspørgsmål rådføre sig med Leverandøren om, hvor-

vidt Leverandøren ønsker at afgive en udtalelse om en modtaget aktindsigts anmodning. Der 

fastsættes en tidsfrist, så kravene til sagsbehandlingstiden i miljøoplysningsloven og offentlig-

hedsloven kan overholdes. Anmodninger om udtalelser besvares hurtigst muligt. Udtalelsen er 

ikke bindende for Kunden. Kunden træffer afgørelse ud fra en selvstændig vurdering. Hvis Leve-

randøren er en offentlig myndighed, skal denne tilsvarende rådføre sig med Kunden i tilfælde af 

aktindsigt. 

 

29. UNDERSKRIFT 

Denne kontrakt underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager et ek-

semplar. 

 

30. FORBEHOLD 

Nærværende kontrakt er kun bindende for Landbrugsstyrelsen under forudsætning af, at der 

opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. 

 

 

 , den     /        2018  , den     /        2018 

 

 

For Kunden: For Leverandøren For Odregiver 


