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1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der støtter forsvaret og de civile myn-

digheder. Hjemmeværnskommandoen (Kunden) anvender ofte visuelle virkemidler i rekrut-

teringen af de mange frivillige til Hjemmeværnet samt til holdnings- og imagekampagner. 

 

Denne rammekontrakt omhandler kommunikation-, reklame- og mediahåndtering i forbin-

delse med Hjemmeværnskommandoens kampagner med mere. Som nærmere beskrevet i 

bilag 1 skal leverandøren blandt andet levere følgende opgaver: 

 

1. Generelle kommunikations- og reklameydelser 

2. Mediaformidling 

3. Diverse IT-ydelser 

 

Denne rammekontrakt giver Kunden ret - men ikke pligt - til løbende hos leverandøren at 

bestille ydelser omfattet af bilag 1, og leverandøren har pligt til at levere ydelserne i over-

ensstemmelse med Rammekontraktens vilkår. 

 

 

2. DEFINITIONER 

Ved Aftalt økonomisk ramme forstås summen af timer fordelt på samtlige aktiviteter anført 

i Delaftalen fordelt på de aftalte relevante medarbejdere til de i bilag 3 anførte timepriser for 

de pågældende medarbejdere samt, hvis relevant, de konkrete ydelser til de i bilag 3 anførte 

faste priser. 

 

Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaf-

tensdag, 1. maj og grundlovsdag. 

 

Ved Delaftale forstås den aftale, der indgås om de konkrete opgaver omfattet af Ramme-

kontrakten. 

 

Ved Media forstås markedets forskellige kommunikationsplatforme, såsom TV, radio, print, 

outdoor, online, social media, Advords, SEO mv. 

 

Ved Medialeverandøren forstås leverandøren af Media. 

 

Ved Opgaven forstås de ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Rammekon-

trakten. 

 

Ved Rammekontrakten forstås nærværende rammekontrakt og bilag med alle senere æn-

dringer, Delaftaler og tillæg. 
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3. OPGAVEN 

3.1 Krav til Leverandørens ydelser 

Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af nærværende Rammekon-

trakt samt dennes bilag. 

 

Leverandøren har forud for underskrivelsen af Rammekontrakten udfærdiget en løsningsbe-

skrivelse (bilag 2), hvor Leverandøren nærmere har beskrevet, hvorledes opgaven vil blive 

udført, og hvorledes kravene i kravspecifikationen (bilag 1) kan blive opfyldt. 

 

Leverandørens udførelse af opgaven skal indeholde alle krav og beskrivelser i bilag 1 og 

bilag 2. Det af leverandøren anførte i Leverandørens løsningsbeskrivelse (bilag 2) kan ikke 

indebære, at opgaven bliver begrænset eller, at specifikationer og beskrivelser i bilag 1 eller 

i Rammekontrakten ikke vil blive opfyldt. 

 

Leverandøren skal deltage i enhver planlægningsproces sammen med Kunden og eventuelt 

Kundens øvrige leverandører i relation til kampagner, og i øvrigt i relation til opgaver om-

fattet af nærværende rammekontrakt, jf. bilag 1. 

 

Leverandøren skal som led i opfyldelsen af Rammekontrakten udarbejde skriftligt materia-

le, herunder notater, rapporter og publikationer. Sådant skriftligt materiale skal ved afleve-

ring til Kunden være redigeret og korrekturlæst. 

 

Al kommunikation med Kunden skal være på dansk. Alt skriftligt materiale, der udarbejdes 

af leverandøren som led i nærværende rammekontrakt, skal udfærdiges på dansk, medmin-

dre andet aftales med Kunden. 

 

3.2 Opgavens omfang 

Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, er leverandøren forpligtet 

til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Kunden herom. 

 

Kunden er berettiget til at gøre brug af andre konsulenter end Leverandøren inden for denne 

rammekontrakts område. 

 

Opgavens karakter fordrer, at Leverandøren og dennes underleverandører aktivt samarbej-

der med Kunden og Kundens øvrige interessenter. 

 

Leverandøren skal foretage løbende og korrekt tidsregistrering i overensstemmelse med 

forbrugt tid. Tid, der ikke er registreret, vederlægges ikke. 
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3.3 Delaftaler - procedure for bestilling 

Forud for igangsættelse af en konkret opgave, udarbejder Kunden med bistand fra Leveran-

døren en opgavebeskrivelse indeholdende en beskrivelse af den konkrete opgave, som Le-

verandøren skal udføre på baggrund af kravspecifikationen i bilag 1. 

 

Herefter udarbejder Leverandøren forslag til bemanding af aktiviteterne samt forslag til 

tidsplan for de enkelte aktiviteter. Leverandøren udarbejder desuden estimat for timeforbrug 

på de enkelte medarbejdere, for de enkelte aktiviteter. 

 

På den baggrund udarbejdes den aftalte økonomiske ramme for den konkrete opgave, og 

parterne indgår Delaftalen, jf. bilag 4. Leverandøren forpligter sig til ikke at overskride den 

aftalte økonomiske ramme. 

 

Leverandøren vederlægges løbende efter medgået tid samt i øvrigt hvor relevant efter beta-

ling for faste ydelser baseret på de priser, der fremgår af bilag 3. 

 

I det omfang opgaverne/aktiviteterne ved afslutning af opgaven beskrevet i Delaftalen har 

bevirket et tidsforbrug, der overskrider den aftalte økonomiske ramme, kan Leverandøren 

ikke forvente at blive vederlagt for det yderligere tidsforbrug, hvis der ikke har været en 

udtrykkelig forudgående skriftlig aftale med Kunden herom. I det omfang tidsforbruget 

viser sig at blive lavere end forventet, modtager Leverandøren ikke yderligere betaling end 

den forbrugte (lavere) tid. 

 

Parterne er gensidigt forpligtet til aktivt at deltage i processen omkring udarbejdelsen af 

Delaftalen og til at bidrage til en konstruktiv dialog om konkretisering og præcisering af 

opgavebeskrivelsen. Gennemførelsen af den planlægningsfase, der går forud herfor, fritager 

ikke Leverandøren for ansvaret for, at kravene i kontrakten, herunder kravspecifikationen 

(bilag 1) og løsningsbeskrivelsen (bilag 2), til enhver tid opfyldes. 

 

Kunden forpligter sig ikke ved en konkret Delaftale til at aftage en bestemt mængde timer, 

men kan frit vælge at opsige Delaftalen i kontraktperioden, jf. punkt 4 eller i øvrigt at ned-

skalere Delaftalen, såfremt Kunden måtte have behov herfor. 

 

3.4 Kundens deltagelse 

Leverandøren skal til støtte for sin opgavestyring i forbindelse med Rammekontrakten samt 

til brug for Kundens kontraktopfølgning indgå i et samarbejde med Kunden. Leverandøren 

og Kunden skal deltage med en positiv, konstruktiv og ansvarlig holdning. 

 

Kunden vil stå til rådighed for spørgsmål såvel i opstartsperiode som efterfølgende. Kunden 

yder endvidere gennem hele Rammekontraktens løbetid sparring på de enkelte projekter og 

står til rådighed med information etc. 
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Kunden forventer, at Leverandøren organiserer sig med henblik på opfyldelse af nærværen-

de rammekontrakt, således at Kunden bliver inddraget i begrænset, men nødvendigt om-

fang, f.eks. når der skal tilføres viden om hjemmeværnet eller der skal træffes beslutninger, 

jf. i øvrigt bilag 1, opgavebeskrivelsen, punkt 2. 

 

 

4. TIDSPLAN, VARIGHED, OPSIGELSE OG OPHØR 

4.1 Generelt 

Rammekontrakten begynder ved kontraktunderskrift og afsluttes 48 måneder herefter, hvor 

den ophører uden varsel. 

 

Rammekontrakten kan opsiges af Kunden med 6 måneders varsel. Rammekontrakten kan 

opsiges af Leverandøren med 12 måneders varsel. 

 

4.2 Overdragelse ved ophør 

Ved samarbejdets ophør overdrages alle de af Leverandøren udarbejdede dokumenter, ud-

kast, tidsplaner, rapporter, analyser, indrykningsplaner mv. til Kunden, således at Kunden 

har mulighed for at videreføre de for opgaven udviklede koncepter ved en ny leverandør 

efter evt. genudbud. Dette indebærer blandt andet, at Leverandøren og dennes underleve-

randører skal overdrage ikke-afsluttede sager, kundedatabaser og diverse materiale. 

 

 

5. BEMANDING 

5.1 Generelt 

Leverandørens bemanding på underskriftstidspunktet fremgår af bilag 2. 

 

Ændringer i Leverandørens bemanding under Rammekontrakten kan kun ske efter forudgå-

ende skriftlig aftale med Kunden, medmindre der er tale om ekstra medarbejdere til simple 

kortvarige opgaver, telefonbemanding eller lignende. I disse tilfælde udsender Leverandø-

ren orienteringsskrivelse til den ansvarlige projektleder hos Kunden. 

 

Såfremt Leverandøren udskifter en medarbejder angivet i bilag 2, skal denne erstattes af en 

ny medarbejder, som mindst har tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning må kun ske, hvor 

dette er rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, f.eks. ophør af ansættelsesforhold hos 

Leverandøren. Udskiftning skal godkendes af Kunden. 

 

Leverandøren er forpligtet til gennem hele Rammekontraktens løbetid at stille sin samlede 

erfaring, og hermed de nødvendige og kvalificerede medarbejdere, til rådighed for at sikre 

en korrekt opfyldelse af arbejdsopgaverne. 
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Kunden kan til enhver tid bede om udskiftning af en medarbejder, hvis Kunden mener, at 

der er samarbejdsvanskeligheder, eller vedkommende efter Kundens opfattelse ikke løser 

opgaven med den tilsigtede kvalitet. I sådanne tilfælde finder bestemmelserne angivet i 

dette afsnit anvendelse. 

 

Kundens daglige kontaktperson hos Leverandøren er John Nielsen, HJK-KOM-

ST7@mil.dk, 33 47 93 94, medmindre andet aftales i aktivitetsplanen. 

 

5.2 Underleverandører 

Hvis Leverandøren anvender underleverandører, er dette beskrevet i bilag 2, Leverandørens 

løsningsbeskrivelse, herunder hvorledes underleverandøren nærmere er involveret i løsnin-

gen af opgaven under Kontrakten. 

 

Endvidere har Leverandøren i bilag 2 oplyst navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræ-

sentant for de underleverandører, der anvendes i forbindelse med udførelsen af kontrakten.   

 

Leverandøren har indleveret de nævnte oplysninger ved afgivelse af tilbud. Hvis underleve-

randøren ikke var kendt på tidspunktet for afgivelse af tilbud, meddeles oplysningerne Kun-

den uden ubegrundet ophold, efter underleverandøren er udpeget. Dette gør sig også gæl-

dende, hvis der udpeges en ny underleverandør, der skal erstatte en tidligere underleveran-

dør.  

 

Endelig skal Leverandøren uden ubegrundet ophold oplyse enhver ændring i underleveran-

dørens oplysninger. Som følge heraf skal ordregiveren have oplysninger om navn, kontakt-

oplysninger samt juridisk repræsentant på de underleverandører, som er tilknyttet opgavens 

udførelse på ethvert tidspunkt i kontraktens varighed. 

 

Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke udskifte en underleverandør. 

Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. 

 

Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers udførte opgaver på samme måde, som var 

de pågældende opgaver leveret af Leverandøren selv. Leverandørens anvendelse af under-

leverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af krave-

ne i Kontrakten. 

 

Selv om Kunden har samtykket i anvendelse af en bestemt underleverandør, kan Kunden i 

alle forhold rette henvendelse til Leverandøren. 

 

 

mailto:HJK-KOM-ST7@mil.dk
mailto:HJK-KOM-ST7@mil.dk
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6. DOKUMENTATION 

Leverandøren skal levere den dokumentation for det arbejde Leverandøren udfører i hen-

hold til bilag 1, punkt 3.3 om IT-ydelser. Dokumentationen skal opfylde det formål, at de 

leverede ydelser kan overdrages til vedligehold og videreudvikling hos en ny leverandør 

efter Rammekontraktens udløb. Dokumentationen skal derfor kunne anvendes af tredje-

mand. 

 

Dokumentationen skal være retvisende for den aktuelle version af ydelserne og udformes i 

overensstemmelse med god it-skik og opfylde de i Rammekontrakten fastsatte krav. Doku-

mentationen skal således have et omfang og en kvalitet, der vil gøre det enkelt og overskue-

ligt for en anden professionel leverandør at overtage drift, vedligehold og support. 

 

I det omfang Leverandøren foretager ændringer i de leverede IT-ydelser, herunder som led i 

vedligeholdelsen, skal den leverede dokumentation samtidig ændres, således at dokumenta-

tionen fortsat opfylder ovennævnte krav. Tilsvarende gælder ved videreudviklingsydelser.  

 

Dokumentationen kan i sædvanligt omfang stilles til rådighed for Kunden som en integreret 

del af det relevante programmel, eller som online-dokumentation, herunder ved at Leveran-

døren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem Kunden kan få adgang til doku-

mentationen. 

 

Dokumentationen stilles til rådighed løbende og ændres løbende i takt med ændringer i den 

aktuelle version, og Kunden kan på ethvert tidspunkt anmode om, med et varsel på 10 Ar-

bejdsdage, at få udleveret en samlet version. 

 

 

7. VEDERLAG 

7.1 Generelt 

Leverandørens priser fremgår af bilag 3. 

 

Priserne er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for Rammekontraktens indgåel-

se gældende afgifter bortset fra moms. 

 

Alle priser reguleres hvert år den 1. januar på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisin-

deks. Der reguleres første gang den 1. januar 2018. 

 

7.2 Vederlag for kommunikations-, reklame- og IT-ydelser 

Leverandøren vederlægges efter korrekt indgåelse af tilhørende Delaftale som beskrevet i 

punkt 3.3. 
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7.3 Mediaomkostninger, provision, godtgørelser og honorar 

Kunden ønsker fuld gennemsigtighed om honorering af Leverandøren, udgifter til medie-

indrykning samt opnåede rabatter m.v. 

 

Forud for hver kampagne skal Leverandøren udarbejde en økonomisk ramme for sit honorar 

og mediaindrykning ud fra den i Delaftalen anførte aktivitet og tidsplan, som skal godken-

des af Kunden inden igangsættelse af den konkrete aktivitet. Den økonomiske ramme fast-

sættes ud fra den tid, Leverandøren forventer at bruge på aktiviteten samt den i bilag 3 an-

førte procentfee af mediaindrykningsprisen for henholdsvis online kampagner og offline 

kampagner, samt eventuelle tracking fee. Den økonomiske ramme fastsættes ud fra de i 

bilag 3 anførte priser. 

 

Foretager Kunden rettelser eller ændringer til den pågældende aktivitet, som resulterer i 

overskridelser af den økonomiske ramme for den pågældende aktivitet, skal Leverandøren 

fremsende en ny revideret økonomisk ramme, som skal godkendes af Kunden, før aktivite-

ten kan fortsætte. 

 

Leverandøren indkøber de konkrete indrykninger hos medialeverandøren efter aftale med 

Kunden, og som beskrevet i Delaftalen. Herefter viderefakturerer Leverandøren omkostnin-

gerne for indrykningen til Kunden, som beskrevet i nærværende punkt. 

 

Alle former for såvel nuværende som fremtidige rabatter og godtgørelser med mere, der 

forhandles på plads af Leverandøren med Medialeverandøren på Kundens vegne, skal til-

falde Kunden ubeskåret således, at afregningen er gennemskuelig. 

 

Leverandøren skal således kreditere Kunden alle rabatter, eventuel mediaprovision eller 

tilsvarende kompensation, materiale- og informationsgodtgørelse. 

 

7.4 Afregning med øvrige 

Leverandørens eksterne indkøb af mediaplads hos Medialeverandøren skal debiteres videre 

til Kunden til rene nettopriser efter fradrag af alle former for rabatter, provisioner og lig-

nende. 

 

Leverandørens medvirken til eksterne indkøb af markedsanalyser, herunder kommentering 

af analyseresultater, afregnes til de i bilag 3 fastsatte priser. 

 

7.5 Kørsels- og opholdsudgifter 

Kørsels- og opholdsudgifter refunderes efter de for statens medarbejdere gældende takster, 

jf. Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 

057-00) samt det til enhver tid gældende cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. 
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Kørselsgodtgørelse beregnes efter taksten for kørsel i henhold til bemyndigelse i det til en-

hver tid gældende cirkulære om satsregulering for tjenesterejser § 15. 

 

 

8. ANNULLERING 

Kunden har til enhver tid ret til at annullere aktiviteter med et varsel, der gør det muligt for 

Leverandøren at respektere de aktuelle medialeverandørers fastsatte minimumsfrister. 

 

Leverandøren skal sikre, at Kunden bliver ajourført med oplysninger om sådanne annulle-

ringsvilkår. 

 

 

9. BETALINGSBETINGELSER 

Leverandøren fakturerer kvartalsvis bagud for det arbejde, der er udført. Vederlaget forfal-

der 30 dage efter, Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura. 

 

Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelo-

vens regler. 

 

Hvert kvartal aflægger Leverandøren, sammen med faktura, specificeret timeregnskab med 

opgørelse over forbruget af timer på den enkelte medarbejderkategori, jf. bilag 2. Såfremt 

Leverandørens timeforbrug afviger fra den økonomiske ramme, der er aftalt mellem parter-

ne for de på det tidspunkt igangsatte Delaftaler, skal Leverandøren nærmere begrunde den-

ne afvigelse. Kunden har til enhver tid ret til ikke at betale for afvigelser i den økonomiske 

ramme, der ikke på forhånd er godkendt af Kunden. 

 

Fakturering skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler om elektronisk afregning 

med offentlige myndigheder. 

 

Fakturaer skal indeholder følgende elementer: 

 

• EAN-nr. 5798000201224. 

• Referenceperson hos Kunden: Hjemmeværnskommandoen, Generalstok, Kastellet 

82, 2100 København Ø, Ref.: HJK-KOM-KS2 – Joan Schack. 

• Indkøbsordrenummer modtaget af HJK 

• Referencenummer for opgaven 

• Referenceperson hos Leverandøren 

• Forbrug i den pågældende periode fordelt i antal timer på de pågældende medarbej-

dere og fordelt på de enkelte projekter under Delaftalen 
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• Rest i forhold til budgettet fordelt på de enkelte projekter under de aktuelle Delafta-

ler 

• Godtgørelse af kørsels- og opholdsudgifter skal specificeres (herunder skal formål, 

konkret kørte kilometer, opholdsudgifter mm. specificeres). Hvis der er bilag, skal 

de vedlægges (f.eks. broafgiftskvittering og hotelregning). 

• Dokumentation for afregning med Medialeverandøren 

 

Efter påkrav skal der forelægges yderligere dokumentation. 

 

Kunden er berettiget til at kræve erklæring fra Leverandørens revisor i tilfælde af, at der 

opstår uenighed om regninger. 

 

Kunden kan kun i særlige tilfælde benytte leverandører uden se-nr. 

 

Bevirker forhold hos Leverandøren, at Kunden ikke er i stand til at betale via elektronisk 

overførsel, kan Kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende mo-

rarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 

 

 

10. AUDITERING 

Kunden har gennem hele rammekontraktperioden ret til at gennemføre audit af Leverandø-

rens kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre korrekt gennemførelse og tidsregistre-

ring af opgaver omfattet af nærværende rammekontrakt. 

 

Kunden kan iværksætte audit med et varsel på 20 Arbejdsdage over for Leverandøren. 

Kunden har ret til at få bistand fra 3. part til denne opgave. I forbindelse med advisering om 

en forestående audit skal Kunden meddele Leverandøren det nærmere indhold af audit, så-

ledes at Leverandøren kan gøre klar hertil. 

 

Leverandøren skal deltage aktivt i samt bistå Kunden og/eller 3. part i forbindelse med gen-

nemførelse af audit, således at audit gennemføres så smidigt og kortvarigt, som det er mu-

ligt. 

 

Leverandøren skal stille kvalificeret personale, relevant dokumentation, data m.v. til rådig-

hed, således at audit bliver effektiv. Disse forhold gælder også for Leverandørens underle-

verandører, og Leverandøren skal sikre, at underleverandørerne loyalt medvirker hertil. 

 

Leverandørens indsats i forbindelse med auditering vederlægges af Kunden efter medgået 

tid til de timepriser, der er anført i bilag 3. Kundens omkostninger til 3. part er Leverandø-

ren uvedkommende. 

 



 

 
 

 

 
 

 

Side 14/20 

JUNI 2016 
  

Leverandøren skal dokumentere og/eller eftervise over for Kunden, at konstaterede fejl og 

mangler er blevet udbedret inden for 15 Arbejdsdage fra konstateringen, ellers betragtes 

dette som en kvalificeret fejl. 

 

Såfremt de konstaterede fejl og mangler er kvalificerede, vil Leverandøren ikke blive hono-

reret efter medgået tid, som Leverandøren har forbrugt i forbindelse med den konkrete au-

dit.  

 

Bestemmelserne om mangler, jf. punkt 16, og misligholdelse, jf. punkt 17 finder i øvrigt 

anvendelse ved konstaterede fejl eller mangelfuld gennemførelse og tidsregistrering af op-

gaver omfattet af nærværende rammekontrakt. 

 

10.1 Videregivelse af revisionserklæringer og auditrapporter 

Kunden har ret til at videregive resultatet af audits, som beskrevet i nærværende rammekon-

trakt til relevante eksterne aktører, herunder myndighederne og deres revisorer. 

 

 

11. ANNONCEMATERIALE OG MARKEDSFØRINGSLOV 

Leverandøren har ansvaret for, at korrekt annoncemateriale produceres, og at det er Kunden 

eller Medialeverandøren i hænde til aftalt tid. 

 

Leverandøren er ansvarlig for, at de beordrede TV-spots eller andet reklamemateriale er i 

overensstemmelse med gældende markedsføringslov, reklamekodeks og god markedsfø-

ringsskik. 

 

 

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

12.1 Generelt 

Kunden erhverver eksklusivt samtlige immaterielle rettigheder til det materiale, herunder 

men ikke begrænset til analyser, kommunikationsprodukter, radiospots, videoer, design, 

databaser og artikler, jf. punkt 3.1 og 3.3 i bilag 1, som Leverandøren leverer i henhold til 

Rammekontrakten. Kundens rettigheder til applikationer og andet programmel med tilhø-

rende dokumentation, jf. punkt 3.3 i bilag 1, fremgår dog af punkt 13.2 nedenfor. 

 

Rettighederne overgår løbende samtidig med, at Kunden bliver gjort bekendt med materia-

let. 

 

Hvis 3. part har rettigheder til (en del af) det materiale, som Leverandøren leverer i henhold 

til Rammekontrakten, garanterer Leverandøren, at disse rettigheder er fuldt klareret, således 

at Kunden eksklusivt erhverver samtlige rettigheder, som anført i nærværende punkt. 
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Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at 

3. parts rettigheder ikke er fuldt klareret som anført i nærværende punkt. 

 

Kunden kan overdrage sine rettigheder efter nærværende punkt, helt eller delvist, i overens-

stemmelse med punkt 14. 

 

12.2 Rettigheder til applikationer og andet programmel med tilhørende dokumenta-

tion 

Leverandøren har ophavsret til applikationer og andet programmel med tilhørende doku-

mentation nævnt i punkt 3.3 i bilag 1, jf. punkt 6 (herefter applikationer mv.) i overens-

stemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom. 

 

Kunden erhverver brugsret til applikationer mv., herunder enhver ændring heraf f.eks. i 

forbindelse med videreudvikling og/eller vedligeholdelse. 

 

Kundens brugsret er ubegrænset, når applikationer mv. bruges internt eller eksternt i eller i 

forbindelse med Kundens virksomhed. Denne brugsret gælder også efter Rammekontrak-

tens ophør, herunder delvise ophør. 

 

Kunden har ret til at videreudvikle og ændre applikationer mv. efter Rammekontraktens 

ophør, herunder delvise ophør. Leverandøren sørger for, at Kunden har adgang til kildeko-

den til de til enhver tid foreliggende applikationer mv. Kunden må kun benytte kildekoden i 

det omfang, det er nødvendigt, for Kundens udnyttelse af videreudviklings- og ændringsret-

ten. I det omfang Kunden foretager videreudvikling/ændringer, får Kunden samme brugsret 

til de videreudvikle de/ændrede applikationer mv., som Kunden havde til de oprindelige 

applikationer mv. Nærværende afsnit gælder tilsvarende, hvis videreudviklingen/ændringen 

betales af Kunden og foretages af tredjemand. 

 

Kunden kan overdrage sine rettigheder efter nærværende punkt, helt eller delvist, i overens-

stemmelse med punkt 14. 

 

 

13. LEVERINGSFRISTER 

Leveringsfrister aftales for hver enkelt opgave. Det bemærkes, at Kundens organisation er 

hierarkisk opbygget, hvilket ofte bevirker, at Leverandøren må påregne lang procestid for 

Kunden til at træffe beslutninger. Leverandøren skal tage højde for dette ved udarbejdelsen 

af tidsplaner i konkrete Delaftaler. 

 

Hvis tjenesteyderen ikke overholder de aftalte frister, og dette ikke skyldes Kundens eller 

tredjemands forhold, anses tjenesteyderen for at være forsinket. Tjenesteyderens underleve-

randører betragtes ikke som tredjemand i denne henseende. 
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Så snart tjenesteyderen burde forudse risiko for forsinkelse, skal tjenesteyderen give skrift-

lig besked til Kunden og redegøre for årsagen hertil og de forventede konsekvenser i relati-

on til udførelse af opgaven. 

 

Såfremt tjenesteyderens ydelser er forsinket som følge af manglende medvirken fra Kunden 

eller Kundens øvrige leverandører, skal Leverandøren straks orientere Kunden skriftligt 

herom. 

 

Hvis Kunden ikke straks bliver orienteret herom, mister tjenesteyderen retten til at gøre 

indsigelse om, at forsinkelsen skyldes andre parters forhold.  

 

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinkelse. 

 

 

14. OVERDRAGELSE 

Leverandøren må ikke videregive, sælge eller på anden måde overdrage Rammekontrakten 

til tredjemand uden Kundens skriftlige accept. 

 

Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammekontrakt 

til en anden offentlig institution eller en virksomhed, der ejes af det offentlige eller i det 

væsentlige drives for offentlige midler. 

 

 

15. ANSVAR 

Leverandøren er erstatningsansvarligt for tab, som påføres Kunden i forhold til Rammekon-

trakten. Leverandøren bærer det fulde ansvar for eventuel skade, som Leverandøren måtte 

foranledige som følge af Leverandørens handlinger, uanset om ansvaret er opstået som føl-

ge af Leverandørens handlinger over for tredjemand som følge af Leverandørens arbejde for 

Kunden. 

 

Rejses der sag mod Kunden som følge af Leverandørens arbejde, skal Leverandøren således 

skadesløsholde Kunden for enhver erstatning og omkostning i forbindelse med sagen, her-

under omkostninger til Kundens advokat og sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt 

vedkommende sagsøger mv. 

 

Leverandørens ansvar over for Kunden er begrænset til Kundens direkte tab og omfatter 

således ikke indirekte tab eller følgeskader. 
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Der skal i hele Rammekontraktens løbetid være tegnet en for branchen sædvanlig ansvars-

forsikring, idet Leverandørens ansvar dog ikke er begrænset hertil. Kunden kan på forlan-

gende kræve dokumentation herfor. 

 

Kundens ansvar over for Leverandøren er begrænset til Leverandørens direkte tab og omfat-

ter således ikke indirekte tab eller følgeskader. 

 

 

16. MANGLER 

Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelser, såfremt disse ikke opfylder de krav, 

som fremgår af Rammekontrakten (inkl. dennes bilag) eller indgåede Delaftaler, såfremt 

ydelserne ikke lever op til god skik inden for det pågældende brancheområde, eller såfremt 

ydelserne i øvrigt ikke er, som Kunden med føje kunne forvente. 

 

Såfremt der konstateres mangler ved Leverandørens ydelser, er Kunden berettiget til at 

kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Kunden fastsat passende kort frist eller at 

forlange et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag. Leverandøren skal uden yder-

ligere vederlag afhjælpe manglen i overensstemmelse med god skik. 

 

 

17. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT 

Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i Rammekontrakten, gælder dansk rets alminde-

lige regler om beføjelser i anledning af en parts misligholdelse, herunder reglerne om for-

holdsmæssigt afslag. 

 

 

18. OPHÆVELSE 

Kunden kan ophæve Rammekontrakten, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse.  

 

Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af Rammekontrakten. 

 

Der anses bl.a. at foreligge væsentlig misligholdelse i følgende tilfælde: 

 

-Gentagne forsinkelser ved aflevering af opgaver 

- Kvalificerede fejl og mangelfuld gennemførelse af opgaver omfattet af Rammekon-

trakten eller indgåede Delaftaler. 

- Kvalificerede fejl og mangelfuld tidsregistrering af opgaver omfattet af Rammekon-

trakten eller indgåede Delaftaler. 
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- Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henven-

delse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Ramme-

kontrakten. 

- Leverandøren er taget under rekonstruktion, 

- Der er påbegyndt åbning af forhandlinger om rekonstruktion eller væsentligt forrin-

gede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammekontraktens rette opfyldelse i 

fare, 

- Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammekontrakten vedrører, eller 

indtræden af andre omstændigheder, der bringer aftalens rette opfyldelse i alvorlig 

fare. 

 

Hvis Kunden ophæver Rammekontrakten pga. mangelfuld opgaveudførelse eller tidsre-

gistrering, skal Leverandøren tilbagebetale alle beløb, som denne har modtaget i relation til 

den konkrete mangelfulde opgave eller tidsregistrering. Kunden er berettiget til helt eller 

delvist at overtage det arbejde, der er udført indtil da med henblik på at færdiggøre opgaven, 

eventuelt ved assistance fra tredjemand. I et sådant tilfælde skal Kunden betale et forholds-

mæssigt vederlag. 

 

 

19. REKLAMATION 

Parterne forpligter sig til at foretage skriftlig reklamation i forbindelse med opståede fejl, 

mangler eller forsinkelser. Reklamation skal ske uden ugrundet ophold efter konstatering af 

fejl, mangler eller forsinkelser. 

 

 

20. FORCE MAJEURE 

I tilfælde af force majeure, herunder også strejke eller lockout, som forhindrer arbejdets 

udførelse, bortfalder parternes forpligtelser, i det omfang og så længe force majeure situati-

onen gælder. 

 

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig 

meddelelse herom, så snart force majeuren konstateres, og ved denne meddelelse orientere 

om forventet omfang og varighed. 

 

 

21. KONFLIKTLØSNING MV. 

Uenighed om parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Rammekontrakten 

skal søges afværget gennem forhandlinger, og såfremt det ikke fører til løsning af tvisten, 

gennem forhandlinger mellem parternes øverste ledelse. 
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I tilfælde, hvor sådanne forhandlinger ikke fører til enighed skal enhver tvist, som måtte 

opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens 

eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet 

vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. 

 

Kontrakten er underlagt dansk lovgivning. København er værneting. 

 

 

22. FORTROLIGHED 

Under samarbejdet vil Kunden videreformidle relevante oplysninger til Leverandøren. Le-

verandøren forpligter sig til udelukkende at formidle disse oplysninger videre til de i samar-

bejdet implicerede personer. Leverandøren og dennes medarbejdere, herunder underleve-

randører, pålægges tavshedspligt i forhold til disse oplysninger, hvorfor enhver uberettiget 

videregivelse er strafbar efter straffelovens regler herom. 

 

Denne forpligtelse gælder såvel i Rammekontraktens løbetid som herefter. 

 

Kunden er underlagt de sædvanlige regler om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen, 

herunder gælder for Kundens personale reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. 

 

 

23. MYNDIGHEDSKRAV, ARBEJDSKLAUSUL OG CSR 

Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser opfylder alle relevante myndigheds-

krav, således som disse foreligger ved Rammekontraktens underskrivelse og senere. 

 

Leverandøren skal levere ydelserne i overensstemmelse med de i bilag 6 angivne krav til 

arbejdsklausul og CSR. 

 

 

24. FORTOLKNING 

De til denne rammekontrakt hørende bilag anses for en integreret del af rammekontrakten. 

Henvisning i denne rammekontrakt til en bestemmelse deri, omfatter også de til rammekon-

trakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem rammekontrak-

tens ordlyd og ordlyden af rammekontraktens bilag, har rammekontrakten forrang frem for 

bilagene. 

 

Bestemmelser i bilag 2, der strider imod bestemmelser i denne rammekontrakt eller i bilag 

1, er ikke bindende for Kunden. 
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25. ØVRIGE BETINGELSER 

For spørgsmål, der ikke er særskilt reguleret i Rammekontrakten, gælder dansk rets almin-

delige regler. 

 

 

26. ÆNDRINGER 

Alle ændringer til og præcisering af denne rammekontrakt skal foretages skriftligt og under-

skrives af begge parter. 

 

 

27. UNDERSKRIFTER  

Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf et opbevares af Kunden og et opbevares af 

Leverandøren.  

 

 

 

 

 

 

…………. den     /       

 

…………..den    / 

 

 

 

 

For Kunden 

 

 For Leverandøren 

 

 


