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1. DEFINITIONER 

Ved Arbejdsdage forstås alle dage undtagen lørdage, søndage, danske helligdage, juleaf-

tensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 

 

Ved Frivillige forstås alle frivillige i Hjemmeværnet. 

 

Ved Hjemmeværnet forstås Hjemmeværnet, herunder Hjemmeværnskommandoen. 

 

Ved Kunden forstås Hjemmeværnskommandoen. 

 

Ved Opgaverne forstås alle de aktiviteter og ydelser, som Leverandøren skal udføre under 

rammekontrakten. 

 

Ved Rammekontrakt forstås denne rammekontrakt med bilag og alle senere ændringer og 

tillæg. 

 

Ved Varer forstås de produkter og reklameartikler, som på et givent tidspunkt indgår i 

Rammekontraktens sortiment. 

 

 

2. BAGGRUND OG FORMÅL 

Denne Rammekontrakt er indgået mellem parterne efter afholdelse af forudgående EU-

udbud offentliggjort i EU-Tidende. Hensigten med Rammekontrakten er at sikre mulighed 

for, at Hjemmeværnet og Frivillige på Rammekontraktens vilkår kan købe Varer påført 

Hjemmeværnets logomærke, navn og/eller website-adresse. Salget gennemføres via den af 

Leverandøren etablerede, driftede og vedligeholdte webshop.  

 

Køberne er følgende:  

 De professionelle indkøbere fra Hjemmeværnets 23 myndigheder, der betaler via fak-

tura og for Hjemmeværnets midler. 

 De 46.000 Frivillige medlemmer af Hjemmeværnet, der betaler med egne kreditkort 

og for egne midler. 

 

Hjemmeværnet og de Frivillige foretager indkøb uafhængigt af hinanden via webshoppen, 

herunder også de mængder af varer der ønskes. De frivillige kan således købe stykvis (pr. 

kilo fsva. to varianter af bolsjer) af de varer, der fremgår af bilag 1, jf. de i bilag 2 fastsatte 

priser.  
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3. OMFANG 

3.1 Generelt 

Leverandøren skal varetage Opgaverne i henhold til Rammekontrakten, herunder varetage 

webbaseret salg af Varer til Hjemmeværnet og de Frivillige. 

 

Leverandøren skal varetage Opgaverne i henhold til den til enhver tid gældende relevante 

lovgivning og i overensstemmelse med almindelig god branchemæssig standard.  

 

Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af Leverandørens besvarelser i bi-

lag, medfører, at Kundens krav i Rammekontrakten (inklusiv bilag) ikke opfyldes.  

 

Leverandøren har pligt til straks at underrette Kunden, såfremt der under varetagelse af Op-

gaverne opstår tvivl om en Opgaves forudsætninger, formål eller gennemførelse. 

 

3.2 Placering af logo, mærke, navn og/eller website-adresse på produkter  

Leverandøren skal fremlægge forslag til Kunden om placering af logo, mærke, navn 

og/eller website-adresse, jf. Bilag 1, på de enkelte Varer. Det kan ske ved manipulerede 

fotos eller lignende, hvor Varen vises med logo og eventuel øvrig skrift. 

 

Leverandøren gives adgang til Kundens designmanual umiddelbart efter kontraktindgåel-

sen. Her vil Leverandøren kunne hente logo og andre grafiske elementer til brug for tryk, 

broderi mv. på Varerne. 

 

Alle Varer skal godkendes af Kunden. Godkendelse (eller anmodning om ændring) skal ske 

senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af Leverandørens forslag. 

 

3.3 Etablering, åbning og vedligehold af webshoppen 

Leverandøren skal etablere webshoppen samt udføre vedligeholdelse og support af denne, 

jf. Bilag 3, fra tidspunktet for Rammekontraktens ikrafttræden, jf. punkt 20. 

 

Webshoppen skal åbnes hurtigst muligt efter tidspunktet for Rammekontraktens ikrafttræ-

den og senest to måneder efter dette tidspunkt, jf. punkt 20. 

 

Webshoppen kan åbnes for køb, når placering af logo, mærke, navn og/eller website-adresse 

er godkendt i henhold til punkt 3.2 for samtlige kernevarer, jf. Bilag 1, og for 10 varetyper i 

den resterende del af varesortimentet. 

 

Vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med god it-skik og af kvalificeret perso-

nale, der har kendskab til leverancen.  

 

Fejlafhjælpning og andre vedligeholdelsesarbejder skal planlægges og udføres i henhold til 
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Bilag 3, og således at de er til mindst mulig gene for Hjemmeværnet og de Frivillige. 

 

Leverandøren skal ved fejlafhjælpning holde Kunden løbende underrettet om status for 

denne. 

 

3.4 Garanteret mindstekøb  

Kunden garanterer et minimumskøb på 350.000 kr. om året i Rammekontraktens løbetid, jf. 

dog punkt 13.3. Der kan ikke garanteres en bestemt fordeling af beløbet på konkrete Varer, 

men erfaringsmæssigt er Hjemmeværnets primære køb kernevarerne, jf. Bilag 1.  

 

Der er ingen garanti for salg til de Frivillige. 

 

3.5 Ophør eller udskiftning af Varer 

Hvis Leverandøren vurderer, at en Vare gennem en periode på tre måneder har vist for lav 

omsætning til, at det er rentabelt at fastholde Varen i sortimentet, kan denne henvende sig til 

Kunden med forslag om, at Varen udgår af sortimentet. Et ophør af Varen forudsætter dog 

forudgående skriftlig accept fra Kunden. Varen skal ikke erstattes af en ny Vare. 

 

Hver af parterne kan foreslå udskiftning af en Vare. Udskiftning af en Vare skal ske med en 

tilsvarende Vare, der opfylder de i Bilag 1 angivne krav og har mindst samme kvalitet. Ek-

sempelvis kan en nøglering udskiftes med en anden nøglering, eller en cap kan udskiftes 

med en anden cap.  

 

Udseendet kan ændres ved en udskiftning, herunder materialevalg, farve, tryk og billeder.  

 

Erstatningsvaren skal tilbydes til samme pris som fastlagt i Bilag 2 for den pågældende va-

re, og erstatningsvaren indgår i Rammekontrakten på de allerede aftalte betingelser og vil-

kår. 

 

Kunden er frit stillet med hensyn til at imødekomme anmodning om udskiftning af Varer. 

Eventuelt afslag på anmodning om udskiftning skal meddeles senest 1 måned efter anmod-

ning om udskiftning. 

 

Endvidere kan parterne – med respekt af de udbudsretlige regler – aftale ændringer i sorti-

mentet, herunder tilføjelse af varer til sædvanlig markedspris. 

 

 

4. LEVERING OG BESTILLING  

4.1 Leveringsbetingelser 

Leverandøren skal sikre levering til Hjemmeværnet og de Frivillige overalt i Danmark, 

ekskl. Grønland og Færøerne, af bestilte Varer.  
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Leverandøren bærer ansvaret for Varernes hændelige undergang frem til modtagelse af Va-

ren hos Hjemmeværnet eller de Frivillige. 

 

Leverandørens leveringstider kan ikke overstige de leveringstider, der kan opnås ved for-

sendelse med et af de tre største fragtfirmaer i Danmark ved indenlandsk forsendelse. 

 

4.2 Betaling for levering 

Betaling for levering kan aldrig overstige de til enhver tid værende gennemsnitlige fragtpri-

ser, der kan opnås ved tilsvarende levering med de tre største fragtfirmaer i Danmark ved 

indenlandsk forsendelse og sædvanligt transportform, jf. punkt 8. 

 

 

5. RAPPORTERING 

Leverandøren skal levere rapporter i overensstemmelse med det i Bilag 3 anførte.  

 

 

6. TAVSHEDSPLIGT 

Leverandøren og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alle 

oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med Rammekontrakten.  

  

Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse bruge Hjemmevær-

net som reference.  

 

Leverandøren må endvidere ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende 

offentlige meddelelser om Rammekontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens ind-

hold.  

 

Denne tavshedspligt er også gældende efter Rammekontraktens ophør uanset ophørsgrun-

den. 

 

 

7. KONTROL OG AUDIT 

Kunden har til enhver tid ret til at kontrollere Leverandørens opfyldelse af Rammekontrak-

ten.  

 

Kontrollen kan ske ved kontrolbesøg hos Leverandøren foretaget af Kunden eller af tredje-

mand (auditor).  
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Kontrollen kan dog ikke udføres af et firma, hvis Leverandøren har rimelig grund til at 

modsætte sig, at kontrollen udføres af det pågældende firma. 

 

Kunden afholder omkostningerne til auditor. 

 

Leverandøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at yde Kunden eller auditor den bi-

stand, der er nødvendig til gennemførelsen af kontrol/audit. 

 

Kundens eller auditors kontrol med Leverandøren samt eventuelle godkendelser indebærer 

ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af Rammekontrakten, medmindre 

parterne udtrykkeligt og skriftligt efterfølgende aftaler specificerede ændringer. 

 

 

8.  PRISER 

Leverandørens priser er i Bilag 2 angivet i danske kroner og inkluderer alle på tidspunktet 

for Rammekontraktens indgåelse gældende afgifter, bortset fra moms.  

 

Ved indførelse af nye eller ændring af gældende danske afgifter er Leverandøren berettiget 

til at forhøje de fremtidige priser tilsvarende. 

 

Priserne dækker alle Leverandørens omkostninger i forbindelse med salg af den pågældende 

Vare, herunder udgifter forbundet med emballering, fakturering, administration, forsikring, 

dokumentation mv. I priserne er endvidere inkluderet samtlige Leverandørens omkostninger 

vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af webshop-løsningen. 

 

Priser skal angives i webshoppen ekskl. moms overfor Hjemmeværnet og inkl. moms over-

for de Frivillige, jf. bilag 3. 

 

Leverandøren kan opkræve betaling for indenlandsk forsendelse/levering af produkter sva-

rende til de gennemsnitlige priser opkrævet af de tre største fragtfirmer i Danmark, jf. punkt 

4.2. Leverandøren afholder alle omkostninger for fragt af Varer til Danmark.  

 

Prisregulering kan finde sted hvert år fra den 1. januar ud fra udviklingen i procentpoint i 

nettoprisindekset pr. 1. januar i reguleringsåret set i forhold til nettoprisindekset pr. 1. 

januar året forinden, dog maksimalt med 2 %. Den første regulering kan foretages fra 1. 

januar 2018.  

 

Prisreguleringen kan kun ske fremadrettet og efter Leverandørens anmodning. 

Leverandøren skal informere Kunden om eventuelle prisreguleringer 30 dage, før de nye 

priser træder i kraft. Kunden skal inden for rimelig tid informere Leverandøren om 

eventuelle indsigelser over for reguleringerne. 
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9. BETALINGSBETINGELSER 

   

9.1 Betalinger for Hjemmeværnet 

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

ning med offentlige myndigheder. 

 

Betalingsbetingelserne er 30 dage fra Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. 

 

Fakturaen skal indeholde følgende elementer: 

 

 Det af Hjemmeværnet tilsendte indkøbsordrenummer 

 Referenceperson hos Hjemmeværnet 

 

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. 

 

 

9.2 Betalinger fra de Frivillige 

De Frivillige betaler ved bestilling via webshoppen. Betalingen sker med godkendt beta-

lingskort.  

 

De frivillige betaler desuden for egen levering. Prisen for levering skal fremgå ved bestil-

ling via webshop, jf. Bilag 3.  

 

Hjemmeværnet indestår ikke for de Frivilliges betalingsevne og -vilje. 

 

 

10. GARANTI 

Leverandøren garanterer, at Leverandøren i hele Rammekontraktens løbetid opfylder al 

relevant lovgivning og alle krav efter Rammekontrakten inklusive bilag, herunder at alt 

bliver udført på et professionelt og fagligt kvalificeret niveau i overensstemmelse med en 

høj faglig standard. 

 

Leverandøren garanterer i den forbindelse, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige res-

sourcer til rådighed i overensstemmelse med Leverandørens tilbud. 
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Leverandøren garanterer herunder, at den til enhver tid gældende relevante markedsføring 

og forbrugerbeskyttelseslovgivning overholdes, herunder sikring af reklamationsrettigheder 

mv.  

 

 

11. FORBRUGERBESKYTTELSE 

Leverandøren skal overholde de til enhver tid gældende regler for forbrugerbeskyttelse, 

herunder Forbrugeraftaleloven (lov nr. 1457 af 17. december 2013 med senere ændringer). 

 

Leverandøren skal sørge for, at webshoppen indeholder de relevante oplysninger herom i 

tilknytning til de Frivilliges køb i webshoppen, herunder om fortrydelsesret ved nethandel. 

 

 

12. SAMFUNDSANSVAR 

Ved levering af ydelserne og udførelse af aftalen i almindelighed forpligter leverandøren sig 

til at værne om natur, klima og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 

grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der 

sigtes hermed særligt til, at leverandøren, herunder via underleverandører, på god vis søger 

at fremme FNs Global Compacts 10 principper:  

 

Menneskerettigheder 

1. Leverandøren bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede 

menneskerettigheder indenfor virksomhedens indflydelsesområde. 

2. Leverandøren skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af 

menneskerettighederne. 

 

Arbejdstagerrettigheder 

3. Leverandøren bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret 

til kollektive forhandlinger. 

4. Leverandøren bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 

5. Leverandøren bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 

6. Leverandøren bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og 

ansættelsesforhold. 

 

Miljø 

7. Leverandøren bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 

8. Leverandøren bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 

9. Leverandøren bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

 

Anti-korruption 
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10. Leverandøren bør modarbejde alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttel-

se og bestikkelse. 

 

 

13. MISLIGHOLDELSE 

13.1 Generelt 

Misligholdelse i forholdet mellem Leverandøren og Hjemmeværnet reguleres af Ramme-

kontrakten. Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i Rammekontrakten, gælder dansk 

rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en parts misligholdelse, herunder reg-

lerne om forholdsmæssigt afslag.  

 

Misligholdelse i forholdet mellem Leverandøren og de Frivillige reguleres af Købelovens 

afsnit om forbrugerkøb (lov nr. 140 af 17. februar 2014) og anden relevant forbrugerlovgiv-

ning, jf. punkt 11. 

 

13.2 Forsinkelse 

Overskrider Leverandøren den aftalte leveringstid, foreligger der forsinkelse. 

 

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

underrette Kunden herom, om baggrunden herfor, samt om den forventede tidsmæssige 

forsinkelse. 

 

Når forsinkelse indtræder, eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks 

at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller – hvis dette ikke er muligt – at 

begrænse denne. 

 

Såfremt Leverandørens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden, 

er Leverandøren forpligtet til straks at advisere Kunden herom. Adviseres Kunden ikke 

straks, fortaber Leverandøren retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyl-

des dette forhold, gældende. 

 

13.3 Mangler ved Leverandørens ydelser 

Der foreligger en mangel, såfremt Leverandøren ikke opfylder Rammekontrakten, eller 

Leverandørens ydelser ikke i øvrigt svarer til, hvad Kunden med føje kunne forvente.  

 

Kunden skal underrette Leverandøren om eventuelle mangler inden for rimelig tid, efter at 

Kunden har opdaget manglen. 

 

I tilfælde af mangler skal Leverandøren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at af-

hjælpe manglerne hurtigst muligt.  
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Hvis manglerne ikke kan afhjælpes uden at påføre Kunden unødig forsinkelse eller omkost-

ninger, eller manglerne fortsat kan konstateres, skal Leverandøren foretage omlevering af 

de pågældende Varer. 

 

Leverandøren skal til enhver tid kunne levere de i Bilag 1 anførte kernevarer. 

 

Kunden garanterer ikke det i punkt 3.4 anførte mindstekøb på 350.000 kr. om året, hvis 

kernevarerne ikke er til rådighed for køb, og manglen ikke er afhjulpet inden syv Arbejds-

dage fra Kundens skriftlige påkrav. 

 

13.4 Ophævelse 

Kunden kan straks ophæve Rammekontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væ-

sentlig misligholdelse. 

 

Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der 

berettiger Kunden til at ophæve Kontrakten: 

a) Overskridelse af leveringstider for flere på hinanden følgende leveringer på grund af 

Leverandørens forhold. 

b) Såfremt der konstateres væsentlige mangler ved de leverede Varer, og såfremt mang-

lerne ikke er afhjulpet inden 7 Arbejdsdage efter Kundens fremsættelse af skriftligt 

påkrav. 

c) Leverandørens undladelse af at rapportere til Kunden i overensstemmelse med Ram-

mekontrakten. 

d) Såfremt Leverandøren ikke opfylder garantierne i punkt 10, og Leverandøren ikke har 

afhjulpet dette inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftligt påkrav herom. 

e) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, 

samlet set er væsentlige for Hjemmeværnet. 

f) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendel-

se fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammekon-

trakten.  

g) Leverandøren er taget under rekonstruktion. 

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

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

fare.  

i) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammekontrakten vedrører, eller 

indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammekontraktens rette opfyldelse i 

alvorlig fare. 
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14. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT 

Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de tilføjelser 

og begrænsninger, som fremgår nedenfor. 

 

Leverandøren er i intet tilfælde ansvarlig for Hjemmeværnets driftstab, tab af avance eller 

lignende indirekte tab. 

 

Foranstående begrænsninger vedrørende indirekte tab og erstatningsbegrænsning gælder 

kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Leve-

randøren.  

 

 

15. FORSIKRING  

Leverandøren skal opretholde en erhvervsansvarsforsikring, der dækker Leverandørens 

erstatningsansvar ifølge Rammekontrakten, og i øvrigt tegne lovpligtige forsikringer.  

 

Leverandøren er forpligtet til at opretholde sædvanlig produktansvarsforsikring og er for-

pligtet til at opretholde denne forsikring i det leveredes levetid. 

 

Ved sin underskrift på Rammekontrakten garanterer Leverandøren, at sådanne forsikringer 

er tegnet og i kraft.  

 

Leverandøren skal på Kundens anmodning dokumentere, at kravet om forsikringer er op-

fyldt.  

 

 

16. KUNDENS FORHOLD 

Såfremt Hjemmeværnet misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til en bestilling 

via webshoppen, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens 

regler. 

 

Om Hjemmeværnets fordringshavermora og erstatningsansvar gælder dansk rets almindeli-

ge regler. Kunden er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tab af avance eller lignende 

indirekte tab. 

 

Foranstående begrænsninger vedrørende indirekte tab og erstatningsbegrænsning gælder 

kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos 

Hjemmeværnet. 
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Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Rammekontrakten over for Kunden med 

virkning for fremtidige ydelser, såfremt Leverandøren over for Kunden skriftligt har afgivet 

påkrav om, dels at Hjemmeværnet på nærmere specificeret måde har misligholdt sine beta-

lingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at Rammekontrak-

ten ophæves over for Kunden, såfremt Hjemmeværnet ikke har opfyldt sine betalingsfor-

pligtelser inden fristens udløb. 

 

Ved manglende betaling fra de Frivillige påtager Hjemmeværnet sig intet ansvar, og Leve-

randøren kan ikke opkræve betaling fra Hjemmeværnet i disse tilfælde. Leverandøren må 

søge at inddrive de forfaldne krav i henhold til dansk rets almindelige regler, idet de Frivil-

lige er at anse som forbrugere ved køb via Leverandørens webshop.  

 

 

17. FORCE MAJEURE 

Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til Rammekontrakten anses for ansvar-

lig over for den anden part, for så vidt den manglende opfyldelse skyldes forhold, der ligger 

uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Rammekontraktens indgåelse burde have 

taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.  

 

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleveran-

døren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke 

burde have undgået eller overvundet. 

 

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal dage, som force ma-

jeure-situationen varer.  

 

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

se herom til den anden part uden ugrundet ophold og senest fem Arbejdsdage efter, at force 

majeure er indtrådt. 

 

 

18. UNDERLEVERANDØRER 

Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med 

opfyldelse af Rammeaftalen i det omfang, dette ikke strider imod de til enhver tid gældende 

udbudsregler.  

 

Anvendelsen af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for 

opfyldelsen af Rammeaftalen, heller ikke hvis Kunden har samtykket i anvendelse af en 

bestemt underleverandør. Leverandøren hæfter dermed for en eventuel underleverandørs 

ydelser.  
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19. OVERDRAGELSE 

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

til en anden offentlig myndighed. 

 

Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og for-

pligtelser ifølge Rammekontrakten til tredjemand.  

 

 

20. VARIGHED OG OPSIGELSE 

Rammekontrakten træder i kraft den 1. januar 2017. Rammekontrakten løber herefter i 48 

måneder, hvorefter den udløber uden varsel.  

 

Rammekontrakten er uopsigelig fra Leverandørens side. Kunden er berettiget til skriftligt at 

opsige Rammekontrakten helt eller delvist med seks måneders varsel til udløb den første i 

en måned. 

 

20.1 Opsigelse ved uden virkning 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. kan Klagenævnet for Udbud i særlige 

tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og 

påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klage-

nævnet fastsat frist.  

 

På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 

tilfælde at opsige Rammekontrakten. 

 

Kunden er berettiget til at opsige Rammekontrakten helt eller delvist med et varsel i over-

ensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Rammekontrakten 

ophører ved opsigelse således helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbud-

dets virkningstidspunkt. 

 

Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er 

Kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leve-

randøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald 

efterleve disse.  

 

Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, 

at Rammekontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. 

for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har vi-

dereført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. 
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Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i 

overensstemmelse med punkt 16.  

 

Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft 

kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Rammekontrak-

ten erklæres for uden virkning, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 

om anden form for godtgørelse som følge af, at Rammekontrakten erklæres for uden virk-

ning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderli-

gere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen. 

 

20.2 Opsigelse ved annullation  

I henhold til Udbudsloven kan Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole ved 

endelig afgørelse eller dom annullere en tildelingsbeslutning, hvorefter ordregiveren skal 

bringe en kontrakt, som er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende 

varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig gældende. 

 

På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 

tilfælde at opsige Rammekontrakten. 

 

Kunden er berettiget til at opsige Rammekontrakten med et passende varsel. Rammekon-

trakten ophører ved opsigelse således helt. 

 

Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, 

at Rammekontrakten bringes til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen, 

skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har parterne aftalt, 

at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med 

punkt 16.  

 

Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft 

kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at tildelingsbeslut-

ningen annulleres, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden 

form for godtgørelse som følge af, at tildelingsbeslutningen annulleres. 

 

 

21. FORPLIGTELSER VED OPHØR 

21.1 Generelt 

Rammekontraktens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser om ansvar, 

tavshedspligt mv., som har til formål at være gældende også efter Rammekontraktens op-

hør. 
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Leverandøren er i forbindelse med Rammekontraktens ophør, uanset årsagen hertil, forplig-

tet til at bistå Kunden i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det fornødne 

grundlag for eventuel gennemførelse af fornyet udbud af de ydelser, som Rammekontrakten 

omfatter. 

 

Endvidere er Leverandøren forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel 

ny leverandør med hensyn til Opgavens overgang til den nye leverandør.  

 

Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag for disse Opgaver. 

 

21.2 Indgåede aftaler/bestillinger  

Ved Rammekontraktens ophør uanset årsag hertil er Leverandøren forpligtet til at fuldføre 

indgåede aftaler/bestillinger via webshoppen på Rammekontraktens vilkår, såfremt Kunden 

skønner, at dette vil være hensigtsmæssigt, ligesom Leverandøren forbliver forpligtet til at 

levere rapporter til Kunden i overensstemmelse med punkt 5 og Bilag 3. 

 

Indgåede aftaler/bestillinger om leveringer til Frivillige skal uanset ophørsårsagen fuldføres.  

 

21.3 Leverandørens restlager 

Leverandøren skal i perioden frem mod Rammekontraktens ophør (ordinært ophør eller 

opsigelse) nedskalere sit varelager mest muligt. Dette indebærer bl.a., at Leverandøren skal 

undlade at indkøbe yderligere Varer til lager, medmindre det er nødvendigt af hensyn til det 

forventede salg frem mod Rammekontraktens ophør. 

 

Kunden er forpligtet til at købe den del af Leverandørens varelager, hvorpå der er påført 

Kundens logo, mærke, navn og/eller website-adresse. Overdragelsen sker til Rammekon-

traktens priser. Eventuelle øvrige dele af Leverandørens varelager kan ikke kræves afsat til 

Kunden. 

 

Ved Rammekontraktens ophør begrundet i Leverandørens misligholdelse kan Leverandøren 

ikke kræve nogen del af sit varelager afsat til Kunden. 

 

 

22. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING 

Ændringer i Rammekontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. 

 

Henvisning til Rammekontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Ramme-

kontrakten hørende bilag, henholdsvis de af disse bilag, der er relevante for den pågældende 

bestemmelse. 

 

Bestemmelser i Rammekontrakten har forrang i forhold til rammekontraktens bilag. 
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23. TVISTER 

Rammekontrakten er undergivet dansk ret. 

 

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden afgøres af de danske domstole. 

 

 

24. OPBEVARING AF RAMMEKONTRAKTEN 

Rammekontrakten underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar op-

bevares hos Leverandøren, og det andet eksemplar opbevares hos Kunden. 

 

 

25. UNDERSKRIFTER 

Dato:  Dato: 

For Kunden:  For Leverandøren: 

 

    

 

 

 


