Rammeaftale
levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-KattegatSkagerrak
mellem
[Region]
[Adresse]
[Postnr. og by],
[Region]
[Adresse]
[Postnr. og by],
[Region]
[Adresse]
[Postnr. og by]
[Region]
[Adresse]
[Postnr. og by]
[Navn]
[Adresse]
[Postnr. og by]
samt
[Navn]
[Adresse]
[Postnr. og by]
(herefter benævnt ”Kunden”)
og
[Leverandørens navn]
[Adresse]
[Postnr. og by]
CVR-nr.: [Leverandørens CVR-nr.]
(herefter benævnt ”Leverandøren)
(herefter individuelt benævnt ”Part” og samlet ”Parterne”)
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Præambel
Rammeaftalen er indgået mellem Kunden og Leverandøren på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S
026-043564 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som implementerer EU's
udbudsdirektiv (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004).
Rammeaftalen har til formål at give Kunden adgang til hos Leverandøren at anskaffe de af
Rammeaftalen omfattede ydelser under samtidig overholdelse af de EU-retlige og/eller nationale
udbudsregler.

1

Definitioner

Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen (ekskl. Kontraktbilag 4, der indeholder de
heri nævnte definitioner).
Arbejdsdag:

Ved Arbejdsdag forstås Mandag til fredag bortset fra danske helligdage,
juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag.

Dag:

Ved Dag forstås alle kalenderdage.

Kontraktperioden:

Ved Kontraktperioden forstås den i pkt. 16.1 angivne periode.

Leveringsaftale:

Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale indgået mellem Leverandøren
og Kunden om leverance af ydelser omfattet af Rammeaftalen.

Rammeaftalen:

Ved Rammeaftalen forstås nærværende dokument med tilhørende
kontraktbilag og underbilag samt eventuelle senere aftalte ændringer.

2

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner hos Kunden:
•

Region Midtjylland
Kontaktperson: [titel] [navn]
Tlf.: (+45) [telefonnummer]
E-mail: [e-mailadresse]

•

Region Hovedstaden
Kontaktperson: [titel] [navn]
Tlf.: (+45) [telefonnummer]
E-mail: [e-mailadresse]

•

Region Sjælland
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Kontaktperson: [titel] [navn]
Tlf.: (+45) [telefonnummer]
E-mail: [e-mailadresse]
•

Region Nordjylland
Kontaktperson: [titel] [navn]
Tlf.: (+45) [telefonnummer]
E-mail: [e-mailadresse]

Kontaktperson hos Leverandøren:
•

Kontaktperson: [titel] [navn]
Tlf.: [telefonnummer]
E-mail: [e-mailadresse]

Kontaktpersonerne, som nævnt i dette pkt., kan, hvor der ikke er angivet andet i Rammeaftalen,
eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra den respektive Part, i sædvanligt omfang
bindende disponere på vegne af den respektive Part.
Parterne kan hver i sær uden varsel udpege en ny kontaktperson ved skriftligt at meddele dette
over for den anden Part.

3

Rammeaftalens omfang og anvendelse

3.1 Omfang
Rammeaftalen omfatter levering af de ydelser, der er beskrevet i Kontraktbilag 2 og Rammeaftalen
i øvrigt.
Leverandøren er under Rammeaftalen forpligtet til at understøtte, at ydelser kan præsteres under
opfyldelse af de krav og beskrivelser, der er indeholdt i Kontraktbilag 2.
Leverandørens ydelser skal endvidere præsteres under overholdelse af de krav til ydelsernes
indhold og kvalitet, der er beskrevet i Kontraktbilag 2, samt kravene i Rammeaftalens pkt. 7 og 8.
3.1.1 Ikke-eksklusiv
Kunden har ret, men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen til anskaffelse af ydelser, idet
Rammeaftalen ikke etablerer et eksklusivforhold mellem Kunden og Leverandøren.
Rammeaftalen indebærer således heller ikke en konkret, endelig forpligtelse for Kunden til at
aftage bestemte mængder på bestemte tidspunkter, men giver Kunden adgang fra gang til gang,
efterhånden som et konkret behov opstår, at foretage indkøb af ydelser under rammeaftalen. Dette
betyder, at de i udbudsbekendtgørelsen anførte mængder vedrørende forbrug alene skal betragtes
som vejledende, og Kunden indestår ikke for at denne omsætning indfries.
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3.2 Rammeaftalens anvendelse
Såfremt Kunden ønsker at indgå en Leveringsaftale om konkrete ydelser under Rammeaftalen
aftales det nærmere indhold heraf mellem Kunden og Leverandøren, dog således at Kontraktbilag
4 finder anvendelse i forholdet mellem Parterne.

4

Leverandørens organisation m.v.

Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold
til Rammeaftalen, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sine forretningsområder
og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder eventuelle aftaler med underleverandører.
4.1 Ressourcer
De konkrete medarbejdere og/eller underleverandører leverandøren anvender til opfyldelse af
Rammeaftalen, jf. Kontraktbilag 2, skal være fagligt velkvalificerede.
Leverandøren er forpligtet til at stille de navngivne medarbejdere til rådighed, der er oplyst om i
forbindelse med afgivelse af tilbud på Rammeaftalen.
Medarbejdere og/eller underleverandører, der skal udføre en Leveringsaftale skal oplyses af
Leverandøren i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen. Om udskiftning af medarbejdere
og/eller underleverandører oplyst i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen henvises til
dennes pkt. 4.2.
4.2

Leverandørens eventuelle anvendelse af underleverandører

Leverandøren er til opfyldelsen af Rammeaftalen eller en Leveringsaftale berettige til at anvende
underleverandører, som er oplyst ved indgåelse af Rammeaftalen, men ansvaret for korrekt
opfyldelse påhviler Leverandøren fuldt ud, således at Leverandøren hæfter for underleverandørens
ydelser på ganske samme måde som for sine egne ydelser.
Leverandøren er forpligtet til at påse, at anvendelse af underleverandører ikke giver
habilitetsproblemer samt sikre, at underleverandøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring i Kontraktperioden.
I det omfang Leverandøren baserer sin gennemførelse af Rammeaftalen på andre juridiske
enheders ressourcer i henhold til udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, og/eller art. 48, stk. 3, vil dette
fremgå af Kontraktbilag 8, som blev udfyldt i forbindelse med udbudsforretningen.
Den juridiske enhed, hvis ressourcer der henvises til i Kontraktbilag 8, hæfter for Rammeaftalens
gennemførelse i det omfang, det fremgår i kontraktbilaget.
Såfremt Leverandøren ønsker at udskifte underleverandører i Kontraktperioden, skal Kunden
samtykke hertil. Samtykke kan ikke nægtes uden rimelig grund. Om udskiftning af medarbejdere
og/eller underleverandører oplyst i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen henvises til
dennes pkt. 4.3.
4.3 Sammenslutninger af virksomheder
Såfremt Leverandøren udgør en sammenslutning af virksomheder (et konsortium), hæfter de
deltagende fysiske/juridiske personer solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af
Rammeaftalen.
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Et af sammenslutningens medlemmer skal udpeges som befuldmægtiget, hvortil Kunden kan rette
henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammeaftalen. Der henvises i den forbindelse til
Kontraktbilag 7, der blev udfyldt af Leverandøren i forbindelse med udbudsforretningen.

5

Samarbejde og kommunikation

Leverandøren skal i Kontraktperioden indgå i et loyalt, fleksibelt og smidigt samarbejde med
Kunden, og såvel Kunden som Leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der
skønnes at kunne vedrøre Rammeaftalen.
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.

6

Priser og prisregulering

6.1 Priser
Priserne angivet i Kontraktbilag 3 er nettopriser ekskl. moms i EUR.
Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder transporttid, rejseog opholdsudgifter, omkostninger i forbindelse med ”on the spot besøg”, omkostninger til
kontorhold, omkostninger i forbindelse med efteruddannelse m.v., medmindre andet er nævnt
eksplicit i Rammeaftalen eller Leveringsaftalen.
For ad hoc-rådgivning samt hotline service udover fem (5) timer gælder de timepriser, der fremgår
af Kontraktbilag 3 til Rammeaftalen.
6.2

Prisregulering

6.2.1 Prisregulering i opadgående retning
Priserne er faste i minimum 12 måneder fra Rammeaftalens ikrafttræden, jf. pkt. 16.1. Priserne kan
således tidligst reguleres i opadgående retning med virkning fra 1. maj 2016. Herefter kan priserne
reguleres hver 12. måned.
Priserne kan alene reguleres i opadgående retning i forhold til udviklingen i Danmarks Statistiks
Nettoprisindeks (2000 = 100)] siden datoen for Rammeaftalens ikrafttræden, jf. pkt. 16.1eller – ved
efterfølgende prisreguleringer – siden datoen for ikrafttrædelsen af seneste prisregulering.
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Anmodning om prisregulering i opadgående retning skal meddeles Kunden i god tid og senest 30
Dage før prisændringens ikrafttræden med henblik på godkendelse af reguleringens størrelse.
Sammen med meddelelsen fremsendes dokumentation, der skal være af en sådan karakter, at
Kunden kan kontrollere prisreguleringens berettigelse. Ingen prisregulering i opadgående retning
er gyldig uden Kundens skriftlige godkendelse, medmindre andet følger af nærværende pkt. 6.2.1
straks nedenfor.
Skriftlig meddelelse om, hvorvidt Leverandørens anmodning om prisregulering kan accepteres,
skal foreligge senest 10 Arbejdsdage efter dagen, hvor Kunden modtog anmodningen samt
dokumentationen for prisreguleringens berettigelse. Foreligger sådan meddelelse ikke inden 10
Arbejdsdage, skal Leverandøren igen kontakte Kunden med henblik på dennes stillingtagen til,
hvorvidt prisreguleringen kan accepteres. Har Kunden herefter ikke inden for fem (5) Arbejdsdage
givet skriftlig meddelelse om, hvorvidt prisreguleringen accepteres, kan Leverandøren regulere
priserne i henhold til den fremsendte anmodning, dog forudsat at nærværende pkt. 6.2.1 i øvrigt
overholdes.
Prisregulering i opadgående retning har alene virkning for fremtiden, og gælder ikke for allerede
indgående Leveringsaftaler.
6.2.2 Prisregulering i nedadgående retning
Hvis Leverandøren i kontraktperioden reducerer sit generelle prisniveau, skal Kundens pris fra
samme dato reduceres – procentuelt – tilsvarende.
Prisregulering i nedadgående retning har alene virkning for fremtiden.
6.3 Gebyrer
Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art, medmindre dette fremgår direkte af Rammeaftalen.
6.4 Godtgørelse
Kundens køb i henhold til Rammeaftalen må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer,
rabatandele eller anden form for godtgørelse til Kundens medarbejdere.

7

Præceptive regler og menneskerettigheder

7.1 Præceptive regler
Leverandøren har pligt til at sikre, at de ydelser Leverandøren præsterer til opfyldelse af
Leveringsaftaler, og Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen i øvrigt, overholder de til enhver
tid gældende og relevante præceptive love og myndighedskrav.
7.2 Menneskerettigheder
Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af Rammeaftalen og Leveringsaftaler
respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige:
•
•
•
•

FN’s deklaration om menneskerettigheder
ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
Rio-deklarationen om miljø og udvikling
FN’s konvention mod korruption
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Kunden forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved Kundens begrundede mistanke
om overtrædelse heraf.

8

Garantier

8.1 Generel garanti
Leverandøren indestår for opfyldelse af Rammeaftalens pkt. 3.
8.2 Tredjemands rettigheder
Leverandøren indestår for, at Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen ikke krænker andres
rettigheder, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder.

8.3 Prisgaranti
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.

9

Misligholdelse

9.1 Generelt
Dansk rets almindelige regler i forbindelse med Parternes misligholdelse finder anvendelse,
medmindre andet følger af Rammeaftalen.
Parterne er forpligtet til straks ved enhver opstået misligholdelse, eller når misligholdelsen må
påregnes at opstå, skriftligt at meddele den anden Part dette samt årsagen hertil, og hvornår
misligholdelsen forventes afhjulpet.

9.2 Ophævelse af Rammeaftalen
Parterne kan ophæve Rammeaftalen uden varsel, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse
fra den anden Parts side.
Følgende – ikke-udtømmende – forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger
Kunden til helt eller delvist at hæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden:
•

Hvis en eller flere af Leverandørens garantier i pkt. 8 svigter, og Leverandøren ikke senest
30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette,

•

Hvis Kunden har ophævet én (1) eller flere Leveringsaftaler med Leverandøren som følge
af dennes væsentlige misligholdelse,

•

Hvis Leverandøren gentagne gange ikke overholder pkt. 5 vedrørende samarbejde,

•

Hvis Leverandøren ikke overholder kravet i pkt.10.2 om opretholdelse af sædvanlig
ansvarsforsikring,
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•

Hvis Leverandøren erklæres konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller
Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være væsentligt forringede og
Leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde Rammeaftalen,

•

Hvis Leverandøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder
Erhvervsstyrelsen,

•

Hvis Leverandøren ophører med den virksomhed, som Leveringsaftalen vedrører,

•

Hvis en eller flere af de i Kontraktbilag 2 angivne revisorer idømmes en disciplinærstraf ved
Revisornævnet,

•

Hvis Leverandøren eller én af Leverandørens medarbejdere groft eller gentagne gange
overtræder relevant lovgivning, herunder love og regler i henhold til pkt. 7, eller hvis
Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse
tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed,

•

Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen i et
omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden,

•

Hvis Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige
forpligtelser i henhold til Rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt
for Kunden,

•

Hvis misligholdelser, der hver for sig ikke udgør væsentlig misligholdelse, samlet set må
betragtes som væsentlig misligholdelse, eller

•

Hvis der indtræder af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens opfyldelse i
alvorlig fare.

Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren, og har alene virkning for fremtiden.
Ophævelse af Rammeaftalen som følge af misligholdelse medfører ikke, at Leveringsaftaler af den
grund ophæves. Leveringsaftalerne indeholder dog bestemmelser om Kundens adgang til at
ophæve denne. Dette omfatter også den situation, hvor Rammeaftalen ophæves.

10 Erstatningsansvar og forsikringer
10.1 Erstatningsansvar
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 kr. 2.000.000,
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.
10.2 Forsikring
Leverandøren er i hele Kontraktperioden forpligtet til at opretholde en sædvanlig ansvarsforsikring,
der dækker Leverandørens ansvar i henhold til pkt. 10.1.
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Leverandøren skal på Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.
10.3 Krav rejst af tredjemand
Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger,
som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af forsinkelse af eller
mangler ved en ydelse i henhold til en Leveringsaftale eller Leverandørens skadevoldende adfærd
i øvrigt. Kunden kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om
sådanne krav.
Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring Leveringsaftalen, er Leverandøren pligtig
samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden.

11 Force majeure
Parterne er ansvarlige for misligholdelse af Rammeaftalen, med mindre misligholdelsen skyldes
force majeure.
Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af Rammeaftalen er umulig, og dette skyldes
ekstraordinære omstændigheder, som Parten ikke kunne have undgået eller burde have forudset
så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår
strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Partens virksomhed.
Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren
foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som Parten ikke burde have undgået
eller burde have forudset.
Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den
anden Part senest fem (5) Dage efter, at force majeure er indtrådt.
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Dage, som force majeuresituationen varer.
Hvis opfyldelsen af Rammeaftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund
af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 45 Dage eller i mere end 90 Dage i
en periode på ét (1) år, kan Kunden vælge at ophæve kontraktforholdet.
Hver Part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeurebegivenhed, herunder såfremt Rammeaftalen ophæves på grund af force majuere-begivenheden.

12 Tredjemands rettigheder
Såfremt Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen strider mod eller krænker tredjemands
rettigheder, er Leverandøren forpligtet til i enhver henseende at holde Kunden skadesløs, såfremt
Kunden bliver mødt med et erstatningskrav fra tredjemand som følge af en krænkelse.
Leverandørens forpligtelser i henhold til nærværende pkt. gælder også efter Leveringsaftalens
ophør uanset ophørsgrunden.
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13 Tavshedspligt og fortrolighed
Leverandøren, dennes medarbejdere og eventuelle underleverandører samt deres medarbejdere
skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres
forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen.
Revisorlovens kap. 7, Forvaltningslovens § 27 samt Straffelovens §§ 152 og 152a finder
tilsvarende anvendelse.
Tavshedspligten gælder også efter, at Rammeaftalen er ophørt, uanset årsagen hertil.
Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference.
Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke udsende offentlige
meddelelser om Rammeaftalen eller offentliggøre noget om Rammeaftalens indhold, ligesom
Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng.
Enhver af Parterne har ret til at videregive information vedrørende Rammeaftalen, og herunder
offentliggøre Rammeaftalen helt eller delvist, i det omfang Parten er forpligtet hertil i henhold til
gældende lovgivning, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, til opfyldelse af en specifik
domstols- eller myndighedsbeslutning.
Kunden har endvidere ret til at anvende statistik om leveringer, jf. pkt. 17, i forbindelse med
fremtidige udbud, herunder også udbud der gennemføres i samarbejde med andre offentlige
myndigheder.

14 Overdragelse
14.1 Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter
Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage Rammeaftalen til en anden
leverandør. Kunden kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund. Samtykke kan, blandt
andet, nægtes i tilfælde, hvor overdragelsen vil være i strid med de til enhver tid gældende
udbudsregler.
14.2 Kundens overdragelse af rettigheder og pligter
Kunden har, under overholdelse af de til enhver tid gældende udbudsreglerne, ret til helt eller
delvist at overdrage Rammeaftalen til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det
offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Kunden hidtil
har varetaget overgår til den pågældende myndighed/institution.

15 Ændringer i Rammeaftalen
Enhver ændring eller tilføjelse til Rammeaftalen skal aftales skriftligt mellem Kunden og
Leverandøren og vedhæftes Rammeaftalen som tillæg.
Ændringer skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende udbudsregler.
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16 Varighed og opsigelse
16.1 Varighed
Rammeaftalen træder i kraft den 1. maj 2015 og er gældende til og med den 30. april 2019.
Allerede indgåede Leveringsaftaler ophører ikke ved Rammeaftalens udløb.
16.2 Opsigelse
16.2.1 Kundens opsigelse
Kunden kan med et varsel på 12 måneder til den 1. i en måned skriftligt opsige Rammeaftalen helt
eller delvist. Opsigelse i sådanne tilfælde, kan dog ikke finde sted inden for de første 12 måneder
af Kontraktperioden.
Hvis udbuddet vedrørende de af Rammeaftalen omfattede ydelser indbringes for Klagenævnet for
Udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren Rammeaftalen
annulleres, og/eller Rammeaftalen erklæres for ”uden virkning”, eller Kunden i øvrigt pålægges at
bringe Rammeaftalen til ophør, kan Rammeaftalen i hele kontraktperioden – helt eller delvist –
opsiges skriftligt af Kunden med et varsel på 30 Dage til den 1. i en måned.
I tilfælde af, at Kundens organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig
organisation i forbindelse med en omlægning af den offentlige struktur, er Kunden berettiget til i
hele Kontraktperioden skriftligt at opsige Rammeaftalen – helt eller delvist – med 6 måneders
varsel.
Opsigelse i henhold til pkt. 16.2.1 giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for
kompensation i anledning af opsigelsen.
16.2.2 Leverandørens opsigelse
Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren.

17 Leverandørens forpligtelser i forbindelse med ophør
Leverandøren er i forbindelse med Rammeaftalens ophør – uanset ophørsgrunden, forpligtet til at
stille alle oplysninger om Leveringsaftaler indgået under Rammeaftalen til rådighed for Kunden.
Oplysningerne skal afgives i et gængs format, f.eks. word eller excel.
Såfremt Kunden måtte indgå eller fortsætte indgåelsen af en Leveringsaftale efter Rammeaftalens
ophør, og Leverandøren bliver bekendt hermed, skal Leverandøren – uanset ophørsgrunden
underrette Kunden om Rammeaftalens ophør.

18 Lovvalg, fortolkning og konflikter
18.1 Lovvalg
Rammeaftalen er undergivet dansk ret.
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18.2 Fortolkning
Bestemmelser i udbudsmaterialet og i Leverandørens tilbud, der ikke er gentaget i Rammeaftalen
er ikke bindende for Parterne.
Henvisninger til Rammeaftalen omfatter også de tilhørende kontraktbilag, ligesom henvisninger til
kontraktbilag også omfatter eventuelle underbilag.
Henvisninger til et punkt i Rammeaftalen omfatter også eventuelle underpunkter.
Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem ordlyden i Rammeaftalen og ordlyden i
kontraktbilagene, har ordlyden i Rammeaftalen forrang fra for ordlyden i kontraktbilagene.
18.3 Konflikter
Uoverensstemmelser i forbindelse med Rammeaftalen søges afgjort ved forhandling mellem
Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af
uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab.
Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne
berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting.

19 Underskrifter
For Kunden

For Leverandøren

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Titel og navn på underskriver

Titel og navn på underskriver

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Titel og navn på underskriver

Titel og navn på underskriver

Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Kunden
har et eksemplar hver.
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