
 
 

 
 
 

Bilag 5 
Kontrakt 

  
Ejendomsmæglerbistand i forbindelse med udbud og salg for Gribskov Kommune 

 

mellem 

 

Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3 

3200 Helsinge 
CVR-nr.: 29188440 

(herefter benævnt kommunen) 

og 

Tilbudsgiver: .................................................................1 
Adresse: ........................................................................ 
Post. nr. og by: .............................................................. 
CVR-nr.: ........................................................................ 

(herefter benævnt leverandøren) 
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1 Aftalegrundlag 

Kontrakten er indgået på baggrund af en tilbudsindhentning i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, 
”Udbudsloven” § 193, stk.1, nr. 2, gennemført af Gribskov Kommune.  

Aftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 

1. Denne kontrakt. 
2. Følgende aftalebilag: 

 Kontraktens bilag 1 Gribskov Kommunes generelle indkøbs- og betalingsbetingelser 
 Kontraktens bilag 2 Overordnet procesplan for ejendomsmæglerbistand i forbindelse med udbud 

og salg 
 Kontraktens bilag 3 Markedsføringsplan  
 Kontraktens bilag 4 Tidsplan for tilbudsgivning 
 Kontraktens bilag 5 CVér og referencer 

3. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, BEK nr. 396 af 
03.03.2021 med tilhørende vejledning. 

4. Konkurrenceudsættelse/tilbudsindhentning, udsendt 14. december 2021. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dokumenterne i aftalegrundlaget har vilkår og oplysninger i dokumen-
ter med højere prioritet forrang for vilkår og oplysninger i lavere prioriterede dokumenter. Eventuelle svar på 
spørgsmål, samt rettelser og tilføjelser vedrørende kontrakten, som ikke måtte være indarbejdet heri har dog 
forrang for vilkårene i kontrakten.  

Vilkår og oplysninger i leverandørens tilbud skal så vidt mulig fortolkes i overensstemmelse med de højere 
prioriterede dokumenter, i det omfang leverandøren ikke udtrykkeligt har tilkendegivet, at der er tale om forbe-
hold over for konkurrencebeskrivelsen. Vilkår og oplysninger i leverandørens tilbud, der er betegnet som for-
behold eller som i øvrigt er blevet bedømt som forbehold ved evalueringen af leverandørens tilbud, har for-
rang frem for øvrige dokumenter i aftalegrundlaget.  

Eventuelle ændringer og tilføjelser til aftalegrundlaget, der foretages efter underskrivelsen af kontrakten, har 
forrang for vilkår og oplysninger i det hidtidige aftalegrundlag, som tilsigtes ændret ved aftaletillægget. 

2 Aftaleperiode 

Aftalen træder i kraft den 1. februar 2022 og ophører som udgangspunkt to år efter ikrafttrædelsesdatoen, dvs. 
den 31. januar 2024. Kommunen kan dog på baggrund af en evaluering vælge at opsige kontrakten med op-
hør til den 31. januar 2023. Kommunen skal senest give leverandøren meddelelse om opsigelse en måned før 
ophørsdatoen.  

Kontrakten omfatter alene ydelser, der er nævnt i nærværende kontrakt i aftaleperioden. Aftalen er forplig-
tende for parterne allerede ved underskrift, ligesom aftalen indeholder forpligtelser, der kan række ud over 
aftaleperiodens sluttidspunkt.  

Såfremt der foreligger en politisk beslutning, en klagenævns- eller en domstolsafgørelse, eller der gennemfø-
res et lovgivningsmæssigt indgreb, der får betydelige konsekvenser for kontrakten, kan kontrakten opsiges i 
denne sammenhæng til den 1. i en måned. 
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3 Aftalens omfang 

Kontrakten vedrører leverandørens mæglerbistand i forbindelse med udbud og salg af fast ejendom af mindre 
kompliceret art for Gribskov Kommune. Hvorvidt en ejendom er af mindre kompliceret karakter at sælge, af-
gøres alene af kommunen. 

Kontrakten vedrører desuden løbende udførelse af prisvurderinger af konkrete mindre komplicerede ejendom-
me ift. køb/salg/leje/udlejning, samt gennemførsel af ejendomskøb for kommunen. Begge efter aftale med 
kommunen i hvert enkelt tilfælde. 

 
Gribskov Kommune leverer følgende materiale/ydelser: 

Ved udbud og salg: Fremgår af kontraktens bilag 2, Overordnet procesplan for ejendomsmæglerbistand ved 

udbud og salg. 

 

Ved prisvurderinger og køb leverer kommunen desuden nødvendige oplysninger som ikke er offentligt til-

gængelige, eller som leverandøren ikke kan indhente på anden vis. 

 
Leverandøren leverer følgende ydelser: 
Ved udbud og salg: Fremgår af kontraktens bilag 2, Overordnet procesplan for ejendomsmæglerbistand ved 

udbud og salg. 

Ved prisvurderinger leverer leverandøren en vurderingsrapport. Som baggrund indhenter og gennemgår le-

verandør alle relevante ejendomsoplysninger og foretager besigtigelser som efter leverandørens skøn er 

nødvendig for at udføre en prisvurdering. 

Ved køb leverer leverandøren følgende ydelser (aftales i hvert enkelte tilfælde): 

 Prisvurdering som ovenfor.  

 Rådgiver kommunen i forhandling og indgåelse af handel, herunder eventuel deltager i forhandling 

og eventuel formulering af særlige vilkår. 

 Eventuel udarbejdelse af købsaftale. 

Generelt: Udarbejdelse af korte skriftlige månedlige statusrapporter, suppleret med mundtlig dialog efter be-

hov. Status skal indeholde kort opsummering af hvad der er sket i den forgangne måned samt oversigt over 

hvad der planmæssigt skal ske med udgangspunkt i opsummeringen af det tidligere forløb. Status skal med-

virke til kommunens overblik over mæglerbistandens fremdrift i forhold til de samlede opgaver. 

Kontrakten omfatter ikke alene de i aftalegrundlaget specifikt beskrevne forpligtelser, men også eventuelle øv-
rige handlinger, der ikke udtrykkeligt er omtalt, men som måtte være en naturlig eller nødvendig forudsætning 
for kontraktens hensigtsmæssige gennemførsel.  
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4 Loyalitets- og biforpligtelser 

Leverandøren og kommunen er gensidigt forpligtet til at samarbejde loyalt om kontraktens gennemførsel, og 
parterne skal hver især afsætte den nødvendige tid og de nødvendige personalemæssige ressourcer for at 
sikre rammerne for et godt og velfungerende samarbejde. Anvender leverandøren underleverandører, skal le-
verandøren sikre, at dette ikke giver anledning til en forringelse af kvalitetsniveauet eller anden gene eller 
ulempe for kommunen.  

Ved generelle problemstillinger, uforudsete forhold såvel som eventuelle uoverensstemmelser skal parterne 
bidrage positivt og fleksibelt til at finde løsninger, der er hensigtsmæssige og rimelige for begge parter.  

Leverandøren skal i fornødent omfang deltage i en implementering af kontrakten, sådan at leverandøren kan 
igangsætte udførelsen af opgaven på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden, jf. afsnit 2.  

Leverandøren skal ved sin opfyldelse af kontrakten overholde al relevant lovgivning og offentligretlige forskrif-
ter og skal herunder sikre opfyldelsen af gældende sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige krav i alle leve-
rede ydelser. 

Leverandøren må ikke uopfordret rette henvendelse til kommunen med henblik på udførelse af ydelser inden 
for eller uden for kontrakten mod betaling. Kommunen har ret til at annullere enhver aftale, der måtte være 
indgået på baggrund af en sådan uopfordret henvendelse fra leverandøren. Leverandøren kan endvidere bli-
ve pålagt en bod herfor.   

Sker der ændringer i regler af betydning for gennemførslen af kontrakten, skal leverandøren snarest mulig op-
lyse kommunen om konsekvenserne herved.  

Leverandøren skal indhente anvisninger fra kommunen, hvis 

 aftalegrundlaget ikke yder tilstrækkelig vejledning for udførelsen af opgaven 
 opgaven ikke kan udføres som forudsat i aftalegrundlaget 
 der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet, eller gør det nærliggende, at kommunen 

påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand 

Hvis der ikke er tid for leverandøren til at indhente kommunens anvisninger, skal leverandøren bedst muligt 
træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at undgå, at kommunen lider tab.  

I forbindelse med aftalens ophør skal leverandøren i fornødent omfang stille relevante data til rådighed til brug 
for genudbud af aftalen. Leverandøren må ikke hindre en eventuel ny leverandør i sine forberedelser på at 
overtage den udbudte kontrakt, men skal - i det omfang, det er relevant - medvirke til, at overgangen til den 
nye leverandør ikke giver anledning til væsentlige gener for kommunen.  

Leverandøren vil ikke modtage særskilt honorar for opfyldelsen af sine loyalitets- og biforpligtelser.  
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5 Priser  

Ved udbud og salg: 

Leverandørens salær for de af kontrakten omfattede ydelser i forbindelse med udbud og salg er fastsat til en 
procentsats af købssummen ved salg af den enkelte ejendom (dog mindst 5.000 kr. ekskl. moms). Salæret 
beregnes på baggrund af salgssummen ekskl. moms. 

 

Procentsatsen udgør: ........................................................................................ 

 
Ved prisvurderinger: 

Leverandørens salær for de af kontrakten omfattende ydelser i forbindelse med prisvurdering er fastsat til 
3.500 kr. ekskl. moms. pr. vurdering. 

Hvis der har været gennemført en prisvurdering der efterfølgende (dog senest 1 år efter) udvikler sig til et kon-
kret udbud og salg som gennemføres af leverandøren for kommunen, vil salær for prisvurderingen blive fra-
trukket salær for salget. 

Ved Køb: 

Leverandørens salær for de af kontrakten omfattende ydelser i forbindelse med køb er fastsat til 20.000 kr. 
ekskl. moms. pr. handel. 

Hvis der har været gennemført en prisvurdering der efterfølgende (dog senest 1 år efter) udvikler sig til et kon-
kret køb som gennemføres af leverandøren for kommunen, vil salær for prisvurderingen blive fratrukket de 
20.000 kr. ekskl. moms for handlen. 

Generelt: 

Der vil ske betaling af leverandøren efter gennemførelse og afslutning af den enkelte opgave (salg/prisvurde-
ring/køb) inden for kontraktens løbetid.  

Salæret vil blive betalt i danske kroner, ekskl. moms, og omfatter alle de med kontraktens udførelse forbund-
ne direkte og indirekte omkostninger, herunder markedsføring, evt. juridisk rådgivning, alle omkostninger til af-
lønning af medarbejdere, forsikringer, lokaleomkostninger, kørsel mv.  

6 Prisregulering 

Ikke relevant i nærværende kontrakt. 

7 Betaling og fakturering 

Ved udbud og salg samt køb opkræves leverandørens betaling for den leverede ydelse efter afsluttet handel 
med en underskrevet købsaftale, hvor der er deponeret/stillet uigenkaldelig bankgaranti for den fulde købs-
sum.  

Ved prisvurderinger opkræves leverandørens betaling for den leverede ydelse efter aflevering og kommunens 
accept af vurderingsrapport. 
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Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 
om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format, kommunen forlanger.  

Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gældende.  

Den elektroniske faktura skal sendes til EAN-nummer 5798008160950 mrk. sltve. 

Fakturaen skal som minimum indeholde de oplysninger, der er anført i bilag 1, Gribskov Kommunes generel-
le indkøbs- og betalingsbetingelser. 

Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis oplysninger på fakturaen mangler. 

Leverandøren kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godt-
gørelse. 

8 Udførelse (inkl. kontaktpersoner og nøglepersoner) 

Opgaver udføres efter aftale med kommunen i hvert enkelt tilfælde. 

 

Hver af parterne har tilknyttet en kontaktperson til opfyldelse af kontrakten.  

For Gribskov Kommune er det: chefkonsulent Stine Løfgreen Tveden, sltve@gribskov.dk / 7249 6786 

 

For leverandøren er det: .................................................................................................. 

Sker der under kontraktens løbetid et skift i den tilknyttede kontaktperson, er parten forpligtet til at gøre den 
anden opmærksom herpå.  

 

Leverandøren har tilknyttet følgende nøglepersoner til opfyldelse af kontrakten: 

 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 

 

Sker der under kontraktens løbetid et skift i de tilknyttede nøglepersoner, er leverandøren forpligtet til at gøre 
kommunen opmærksom herpå, samt sende ny nøglepersons CV til kommunen. Ved skift af nøgleperson/ejen-
domsmægler der skal stå for udbud og salg, skal leverandøren sikre at ny ejendomsmægler har min. 2 års 
erfaring med udbud og salg af kommunal fast ejendom og indgående kendskab til lov om offentligt udbud ved 
salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Ejendomsmæglerens erfaring dokumenteres for 
kommunen ved at tilsende personens CV sammen med 3 til 5 referencer for udbud og salg af kommunal fast 
ejendom inden for de seneste 3 år i et samlet referencedokument for ovennævnte. Referencedokumentet må 
maksimalt indeholde 15 trykte A4-sider. Referencerne skal dække og indeholde oplysninger om udførselspe-
riode fra udbud til underskrevet kontrakt samt hvilken rolle ejendomsmægleren har haft i salget. Handler gen-
nemført for Gribskov Kommune kan anvendes som referencer. 

mailto:sltve@gribskov.dk
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9 Misligholdelse 

Misligholdelse foreligger, hvis leverandøren ikke opfylder kontrakten i overensstemmelse med aftalegrundla-
get, medmindre den rette kontraktopfyldelse konkret er hindret af kommunens forhold og/eller af force maj-
eure. Misligholdelse kan ikke blot vedrøre leverandørens forpligtelse til at præstere hovedydelsen til rette tid 
og i den fastsatte kvalitet, men tillige undladt eller forsinket opfyldelse af andre forpligtelser i aftalegrundlaget.  

Misligholder leverandøren kontrakten, eller må leverandøren forudse, at misligholdelse vil indtræde, skal leve-
randøren straks give kommunen meddelelse herom.  

Leverandøren skal her oplyse årsagen til misligholdelsen, hvad der gøres for at bringe misligholdelsen til op-
hør, hvornår det forventes, at misligholdelsen kan være afhjulpet, og hvad der vil blive gjort for at hindre tilsva-
rende misligholdelse i at indtræde igen på et senere tidspunkt. Leverandøren skal videre gøre kommunen op-
mærksom på sine handlemuligheder og forespørge, hvordan kommunen ønsker situationen løst.  

Leverandøren skal herefter på baggrund af kommunens anvisninger sikre, at den rette kontraktopfyldelse sker 
inden for den angivne tidsramme eller en af kommunen fastsat, rimelig frist.  

Må leverandøren tilsvarende forudse risiko for, at kontrakten ikke bliver opfyldt korrekt som følge af kommu-
nens eller tredjemands forhold, skal leverandøren gøre kommunen opmærksom på risikoen og de mulige kon-
sekvenser. Leverandøren skal i øvrigt optræde som anvist i afsnit 4.  

9.1 Misligholdelsesbeføjelser 

Ved leverandørens misligholdelse af kontrakten kan kommunen gøre brug af misligholdelsesbeføjelser i over-
ensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Kommunens reaktion skal i alle tilfælde stå i rimelig forhold 
til karakteren af misligholdelsen.  

Det gælder generelt, at leverandøren afholder alle udgifter i forbindelse med sin afhjælpning af misligholdel-
se, og at leverandøren ikke må opkræve betaling for opgaver, der ikke er blevet udført.  

Eventuelle erstatningskrav kan modregnes i leverandørens aktuelle eller fremtidige krav på betaling i henhold 
til kontrakten, hvis andet ikke konkret aftales.  

Leverandøren hæfter for misligholdelse, der skyldes en underleverandør, i samme omfang som misligholdel-
se, der skyldes leverandørens egne forhold, og kommunens beføjelser afhænger derfor ikke af, hvem eller 
hvad der har forårsaget misligholdelsen.  

Består leverandørens misligholdelse i en overfakturering af kommunen, har kommunen ubetinget krav på til-
bagebetaling. Leverandøren skal medvirke til afklaring af omfanget af kommunens tilbagebetalingskrav. Indtil 
kommunens tilbagebetalingskrav er fastlagt, kan kommunen sætte sin betaling af fakturaer i bero, i det om-
fang det måtte skønnes nødvendigt for at sikre en effektiv betaling via modregning.  

9.2 Væsentlig misligholdelse 

Ved leverandørens væsentlige misligholdelse kan kommunen ophæve kontrakten straks eller med et ud fra 
omstændighederne rimeligt varsel.  

Væsentlig misligholdelse foreligger, hvis leverandørens manglende opfyldelse af kontrakten har et sådant om-
fang og/eller en sådan karakter, at leverandøren i kvalificeret grad ikke efterlever aftalen, og et fortsat samar-
bejde i kvalificeret grad er uacceptabelt for kommunen.  
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Væsentlig misligholdelse anses bl.a. at foreligge, hvis 

 Leverandøren gentagne gange undlader at opfylde forpligtelser ifølge aftalegrundlaget til rette tid og i 
den fastsatte kvalitet 

 Leverandøren har optrådt illoyalt over for kommunen 
 Leverandørens misligholdelse af kontrakten og/eller øvrige adfærd giver kommunen kvalificeret grund-

lag for at antage, at leverandøren er fagligt eller økonomisk ude af stand til at opfylde aftalen kontrakt-
mæssigt 

 Leverandøren begæres konkurs, indleder tvangsakkord, indgiver begæring om rekonstruktionsbe-
handling eller undergives anden form for insolvensbehandling eller likvidation, i det omfang kommu-
nens hæveadgang ikke er afskåret af præceptive regler  

10 Bod 

Ikke relevant i nærværende kontrakt. 

11 Sikkerhedsstillelse 

Ikke relevant i nærværende kontrakt.  

12 Erstatningsansvar og forsikringer 

Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, herunder regler for ansvar i kontrakt 
og eventuelle særlige regler, der måtte være gældende for leverandørens virksomhed. Leverandøren hæfter 
for eventuelle underleverandører. 

Leverandøren skal i aftaleperioden være dækket af relevante forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsik-
ring, der er tegnet på sædvanlige vilkår med sædvanlig dækning. Gyldig police eller anden dokumentation skal 
på forlangende forevises Kommunen. 

13 Offentlighed og tavshedspligt 

Kontrakten er undergivet aktindsigt i henhold til forvaltningsloven og offentlighedslovens bestemmelser her-
om. 

Personale ved leverandøren samt eventuelle underleverandører har tavshedspligt med hensyn til fortrolige 
oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.  

Tavshedspligten fortsætter efter aftalens udløb og efter den enkelte medarbejders fratrædelse af sin stilling 
hos leverandøren eller eventuelle underleverandører.  

14 Databehandleraftale 

Ikke relevant i nærværende kontrakt. 

15 Leverandørens medarbejdere 

Medarbejdere, som leverandøren anvender til opfyldelse af kontrakten, herunder medarbejdere hos underle-
verandører, skal være fagligt velkvalificerede og have kendskab til og opfylde indholdet af kontrakten og det 
øvrige aftalegrundlag i det omfang, det er relevant for deres virke.  
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Medarbejdere, herunder medarbejdere hos underleverandører, der som led i opfyldelsen af kontrakten har di-
rekte kontakt med mulige købere, udlejere ol., rådgivere og kommunen, skal være servicemindede. Hvis en 
sådan medarbejder tidligere er straffet, skal leverandøren sikre, at forhold på medarbejderens straffeattest (§ 
11-attest) ikke er problematiske i forhold til de opgaver, som medarbejderen skal udføre over for kommunen.  

Kommunen kan kræve, at leverandøren i forhold til den konkrete betjening af kommunen udskifter medarbej-
dere, herunder medarbejdere hos underleverandører, som er genstand for alvorlig og/eller gentagen beretti-
get kritik.  

16 Ændringer i aftalegrundlaget 

Kommunen kan foretage ændringer i kontrakten, herunder i aftalens omfang, kravspecifikationen, tidspunkter 
for aftalens opfyldelse mv. Ændringer skal ske med rimeligt varsel og må ikke medføre væsentlig ulempe for 
leverandøren. 

Ændringer i aftalegrundlaget indarbejdes i aftalen i form af tillæg til aftalen, som udarbejdes af kommunen og 
tiltrædes af leverandøren. 

17 Etisk ansvar 

Leverandøren og eventuelle underleverandører er forpligtiget til at sikre overholdelse af grundlæggende ret-
tigheder og må herunder ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk 
anskuelse, handicap, alder eller etnisk tilhørsforhold. 

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark 
har tiltrådt, herunder ILO-konventioner om: 

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 
- Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 
- Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-

konvention nr. 138 og 182) 
- Organisationsfrihed og ret til kollektive overenskomster (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) 
- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention 155) 

18 Arbejdsklausul 

Ikke relevant i nærværende kontrakt. 

19 Uddannelsesklausul  

Ikke relevant i nærværende kontrakt.  

20 Social klausul 

Ikke relevant i nærværende kontrakt.  
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21 Overdragelse af rettigheder og pligter 

Leverandøren må hverken helt eller delvist overdrage eller på anden måde overføre rettigheder og pligter i 
henhold til denne kontrakt til tredjemand uden forudgående, skriftlig aftale med kommunen, jf. dog afsnit 22 
om underleverandører. 

22 Underleverandører 

Selve ejendomsmæglerfunktionen, der udgør hovedydelsen i kontrakten, kan leverandøren ikke lade en un-
derleverandør udføre.  

Leverandøren er berettiget til at lade specifikke dele af kontrakten udføre i underleverance, i det omfang det 
fremgår af leverandørens tilbud. Leverandøren må alene benytte de underleverandører, der fremgår af tilbud-
det og om hvem leverandøren har erklæret, at de ikke er omfattet af situationer, der ville medføre udelukkel-
se i udbuddet.  

Har leverandøren i tilbuddet undladt at oplyse identiteten på en eller flere underleverandører, skal leverandø-
ren sende oplysning om underleverandørens eller underleverandørernes navn, CVR-/VAT-nr., kontaktperson 
og -oplysninger til kommunen, samt for hver underleverandør erklære, at denne ikke er omfattet af omstæn-
digheder, der ville medføre udelukkelse i udbuddet, så snart underleverandøren er kendt. Leverandøren må 
først benytte underleverandøren til opfyldelse af kontrakten, når oplysningerne og erklæringen er modtaget af 
kommunen.  

Overgivelse af andre dele af kontrakten i underleverance og/eller benyttelse af andre underleverandører må 
alene ske efter forudgående, skriftlig aftale med kommunen.      

Kommunen kan forlange, at leverandøren udskifter en underleverandør, hvis det i kontraktens løbetid konsta-
teres, at underleverandøren befinder sig i en situation, der ville medføre udelukkelse i udbuddet.  

23 Virksomhedsoverdragelse 

Ikke relevant i nærværende kontrakt. 

24 Force majeure 

Hvis en parts opfyldelse af kontrakten umuliggøres af udefrakommende forhold, som ligger uden for partens 
kontrol, og som parten ikke på forhånd kunne forudse og ikke kan undgå eller overvinde, kan den pågælden-
de part påberåbe sig force majeure. Omfattet af force majeure er bl.a. strejke og lockout, dog ikke hvor forhol-
det alene har lokal karakter eller alene omfatter én eller enkelte virksomheder/arbejdspladser.  

Så snart parten konstaterer eller kan forudse, at opfyldelsen af kontrakten hindres af force majeure, skal par-
ten give skriftlig meddelelse til den anden part og oplyse følgende: 

 Årsagen til force majeure-situationen 
 Den forventede varighed af force majeure-situationen 
 Hvilke dele af kontrakten, der ikke kan opfyldes som følge af force majeure – og hvordan kontrakten 

forventes håndteret, mens force majeure foreligger, herunder eventuelt via alternative løsninger 
 Hvilken indsats, der gøres fra partens side for at kunne genoptage opfyldelsen af kontrakten i fuldt 

omfang 



  

  Side 12 af 12

Virkningen af force majeure er, at partens forpligtelser i henhold til kontrakten suspenderes for så vidt angår 
ydelser, hvis opfyldelse er hindret, i den tid, hvor hindringen foreligger og ikke kan overvindes. En eventuel 
modydelse fra den anden part suspenderes tilsvarende.  

Er det leverandøren, der rammes af force majeure, er kommunen berettiget til at selv at udføre eller at lade 
tredjemand udføre de opgaver, der ramt af force majeure, hvis leverandøren ikke tilbyder brugbare alternati-
ver og det skønnes, at opgavens udførelse ikke kan afvente, at leverandøren igen er i stand til at varetage 
denne.   

Kommunen kan bringe kontrakten til ophør uden varsel, hvis leverandøren rammes af force majeure, der for-
ventes at vare mindst 30 dage og omfatter den samlede kontrakt eller en væsentlig del heraf.  

25 Tvist, lovvalg og værneting 

Aftalen er undergivet dansk ret. 

Alle uoverensstemmelser og spørgsmål om forståelsen af kontrakten, herunder indhold, omfang, ophør, for-
tolkning, udfyldning eller opfyldelse, skal så vidt muligt søges løst i mindelighed.  

En eventuel nødvendig tvistløsning foregår ved de almindelige domstole, hvis ikke andet konkret aftales mel-
lem parterne.  

Værnetinget er aftalt til Retten i Helsingør.  

26 Leverandørens bemærkninger og forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

27 Underskrift 

Kontrakten underskrives af kommunen og leverandøren.  

For kommunen: For leverandøren: 

 
 
 
 
________ 
Dato 
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