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Rettelser pr. 2. marts 2015
•

Udkast til kontrakt/rammeaftale:

Punkt 5 Samarbejde og kommunikation
Tidligere tekst:
Parterne er i Kontraktperioden forpligtede til, efter behov, at deltage i drifts- og statusmøder med
henblik på at sikre, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt. Konkret skal Leverandøren:
•

Deltage i to årlige møder med Programsekretariatet i Danmark, Sverige eller Norge

•

Deltage i projektseminarer for godkendte projekter

•

Bistå Programsekretariatet, Forvaltningsmyndigheden, Den attesterende myndighed og
andre relevante myndigheder med oplysninger om status

Leverandøren modtager ikke særskilt betaling for deltagelse i drifts- og statusmøder, herunder de
oven for angivne møder.
Erstattes af:
Parterne er i Kontraktperioden forpligtede til, efter behov, at deltage i drifts- og statusmøder med
henblik på at sikre, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt. Konkret skal Leverandøren:
•

Deltage i to årlige møder med Programsekretariatet enten i Danmark, Sverige eller Norge

•

Deltage i projektseminarer for godkendte projekter – forventeligt to (2) årligt

•

Bistå Programsekretariatet, Forvaltningsmyndigheden, Den attesterende myndighed og
andre relevante myndigheder med oplysninger om status

Leverandøren modtager ikke særskilt betaling for deltagelse i drifts- og statusmøder, herunder de
oven for angivne møder.
Punkt 8.3 Prisgaranti
Tidligere tekst:
Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med indgåelse og udførelse af en
Leveringsaftale ikke tilbyder eller anvender priser, der er i strid med Rammeaftalens pkt. 6.
Erstattes af:
Leverandøren indestår for, at Leverandøren i forbindelse med indgåelse og udførelse af en
Leveringsaftale ikke tilbyder eller anvender priser, der er i strid med Rammeaftalens pkt. 6.
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•

Kontraktbilag 4 – Leveringsaftalen:

Betegnelsen ”Kunden” er igennem Kontraktbilag 4 rettet til ”Projektpartneren”
Rettelse 2 pr. 2. marts 2015
Punkt 3.1 Omfang
Tidligere tekst:
Udover ovenstående ydelser, skal Leverandøren yde ad hoc-rådgivning samt hotline service
udover fem (5) timer i det omfang, at det er nødvendigt. Hvis Leverandøren indgår aftale med
Kunden eller andre om ad hoc-rådgivning, der ikke er omfattet af Leveringsaftalen, skal der indgås
separat aftale herom.
Erstattes af:
Udover ovenstående ydelser, skal Leverandøren yde ad hoc-rådgivning samt hotline service
udover fem (5) timer i det omfang, at det er nødvendigt. Hvis Leverandøren indgår aftale med
Projektpartneren eller andre om ad hoc-rådgivning, der ikke er omfattet af Leveringsaftalen, skal
der indgås separat skriftlig aftale herom.
Punkt 3.3 Habilitet
Tidligere tekst:
Leverandøren, dennes medarbejdere og/eller underleverandører, må ikke være inhabile.
Leverandøren garanterer, at Leverandøren ikke ved indgåelsen og opfyldelsen af Leveringsaftalen
varetager opgaver, der er relateret til aktiviteterne omfattet af Leveringsaftalen for nogen
virksomhed eller offentlig myndighed, der kan have interesse i disse aktiviteter.
Dog kan Leverandøren, og dets koncernforbundne selskaber, i forbindelse med opfyldelsen af
Leveringsaftalen være rådgiver for eller levere ydelser til andre kunder, hvis interesser måtte være
i strid med Kundens. Dette gælder dog kun såfremt, at der ikke opstår nogen interessekonflikt for
så vidt angår de opgaver, der skal udføres.
Leverandøren skal uden unødigt ophold gøre Kunden opmærksom på ethvert forhold, der kan
rejse tvivl om Leverandørens, dennes medarbejderes og/eller underleverandørers habilitet.
Erstattes af:
Leverandøren, dennes medarbejdere og/eller underleverandører, må ikke være inhabile, jf. den til
enhver tid gældende lovgivning om revisors uafhængighed.
Leverandøren skal uden unødigt ophold gøre Projektpartneren opmærksom på ethvert forhold, der
kan rejse tvivl om Leverandørens, dennes medarbejderes og/eller underleverandørers habilitet.
Punkt 5.2 Kundens medvirken
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Tidligere tekst:
Kunden er forpligtet til at stille alt materiale af betydning for Leverancen, der er i Kundens
besiddelse, til rådighed for Leverandøren. I videst muligt omfang skal Kunden bistå ved
Leverandørens nyttiggørelse af materialet. Kunden kan dog undlade at udlevere materiale, hvis
udleveringen vil stride mod gældende lovgivning, eller hvis hensynet til Kunden eller tredjemand
taler imod udlevering. Undlader Kunden at udlevere materiale, skal Kunden skriftligt meddele
Leverandøren grunden hertil.
Erstattes af:
Projektpartneren er forpligtet til at stille alt materiale af betydning for Leverancen, der er i
Projektpartnerens besiddelse, til rådighed for Leverandøren. Medmindre andet følger af Leveringseller Rammeaftalen, skal Projektpartneren stille materialet til rådighed inden for rimelig tid.
Overskrider Projektpartneren en frist udskydes leveringstidspunktet, jf. pkt. Fejl! Henvisningskilde
ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. tilsvarende.
I videst muligt omfang skal Projektpartneren bistå ved Leverandørens nyttiggørelse af materialet.
Projektpartneren kan dog undlade at udlevere materiale, hvis udleveringen vil stride mod
gældende lovgivning, eller hvis hensynet til Projektpartneren eller tredjemand taler imod
udlevering. Undlader Projektpartneren at udlevere materiale, skal Projektpartneren skriftligt
meddele Leverandøren grunden hertil.
Punkt 9.3.1 Bod
Tidligere tekst:
I tilfælde af Leverancens forsinkelse betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 1.000 kr. pr.
Arbejdsdag.
Bod for forsinkelse ved en Leverance kan ikke overstige et 100.000 kr..
Bod forfalder til betaling ugevis bagud, og Kunden er berettiget til at modregne bod i vederlaget,
når Leverandøren kan fakturere dette, jf. pkt. 7.2.1.
Har Leverandøren ikke senest seks (6) måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling
af bod, bortfalder Kundens ret hertil.
Erstattes af:
I tilfælde af Leverancens forsinkelse betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 2,5 % af den
pågældende ydelses værdi pr. Arbejdsdag.
Bod for forsinkelse ved en Leverance kan ikke overstige den pågældende ydelses værdi.
Bod forfalder til betaling ugevis bagud, og Projektpartneren er berettiget til at modregne bod i
vederlaget, når Leverandøren kan fakturere dette, jf. pkt. 7.2.1.
Har Leverandøren ikke senest seks (6) måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling
af bod, bortfalder Projektpartnerens ret hertil.
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Punkt 10.1 Erstatningsansvar
Tidligere tekst:
Parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler, dog
således at Kundens erstatningsansvar, der i øvrigt er beløbsmæssigt begrænset til den samlede
værdi af Leverancen, ikke gælder for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.
Ovenstående undtagelser gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til Kundens forsæt eller
grove uagtsomhed, ligesom at de ikke gælder for erstatnings- eller regreskrav, der er afledt af
tredjemands rettigheder.
Erstattes af:
Parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler, dog
således at Projektpartnerens erstatningsansvar, der i øvrigt er beløbsmæssigt begrænset til den
samlede værdi af Leverancen, ikke gælder for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.
Ligeledes er Leverandørens erstatningsansvar for almindelig rådgivning, herunder ad hocrådgivning og hotline service, beløbsmæssigt begrænset til den samlede værdi af Leverancen,
ligesom erstatningsansvaret ikke gælder driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.
Ovenstående undtagelser gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til en Parts forsæt eller
grove uagtsomhed, ligesom at de ikke gælder for erstatnings- eller regreskrav, der er afledt af
tredjemands rettigheder.

Rettelser pr. 11. februar 2015
Rettelse 1 pr. 11. februar 2015:
•

Udbudsbetingelserne pkt. 6.4:

Tidligere tekst:
•

Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem i forbindelse med udførelse af
revision, herunder evt. certificeringer. Oplysningerne kan afgives i Udbudsbilag 3.

Erstattes af:
Afsnittet fjernes fra udbudsbetingelserne.
Rettelse 2 pr. 11. februar 2015:
•

Udbudsbetingelserne – udbudsbilag 3 pkt. 3.2:

Tidligere tekst:
3.2 Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer, jf. pkt. 6.4
[Udfyldes af tilbudsgiver]
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Bekræft at evt. dokumentation for certificeringer er
vedlagt:

Ja – dokumentation er vedlagt

Erstattes af:
Afsnittes fjernes fra udbudsbetingelserne - udbudsbilag.
Rettelse 3 pr. 11. februar 2015
•

Udbudsbetingelserne – udbudsbilag 6 ”Kopi af certificeringer”

Tidligere tekst:
Udbudsbilag 6 – Kopi af certificeringer
Erstattes af:
Bilaget fjernes fra udbudsbetingelserne – udbudsbilag.
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