UDKAST – 24.10.2018

FR E D E R I K S H A V N S PI L D E V A N D A / S
HJØRRING VANDSELSKAB A/S
B I L A G A . 2 - R AM M E K O N T R A K T O M I N D K Ø B A F
FÆ L D N I N G S K E M I K A L I E T I L RE N S E A N L Æ G

Mellem Ordregiver:
De ordregivende myndigheder er:
Frederikshavn Spildevand A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
CVR nr. 33 04 44 88
Hjørring Vandselskab A/S
Åstrupvej 9
9800 Hjørring
CVR nr. 29809577
Og Leverandør
Part 2
Adresse
Post nr. by
CVR nr. xxx

er der dags dato indgået følgende aftale om

1.

Kontraktgrundlag

1.1

Nærværende rammekontrakt (herefter ”Rammekontrakten”) er indgået i
hht. afholdt offentligt udbud i overensstemmelse med EU’s udbudsregler, jf. udbudsdirektivet (direktiv 2014/24).
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1.2

Der indgås 5 parallelle rammekontrakter, der skal sikre Ordregivers
behov for løbende og til rette tid at få leveret fældningskemikalier til
fosforfældning, hvilket sker ved at fordele leverancerne mellem flere leverandører.

1.3

Rammekontrakten beskriver Ordregivers og Leverandørens forpligtelser
og rettigheder.

1.4

Kontraktgrundlaget består prioriteret rækkefølge af:
A. Rammekontrakt mellem Ordregiver og Leverandøren
B. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af inklusiv kravspecifikation

2.

Rammekontraktens omfang

2.1

Leverandøren er ved Rammekontrakten forpligtet til at levere de i
Rammekontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

2.2

Rammekontrakten omfatter Ordregivers indkøb af fældningskemikalier
til fosforfældning på Ordregivers renseanlæg beliggende i de to forsyningsområder; Frederikshavn Forsyning og Hjørring Vandselskab.

2.3

Leverandøren forpligter sig til at opretholde en sådan kapacitet, at Leverandøren løbende er i stand til at levere de af Rammekontrakten omfattede ydelser til Ordregiver inden for rimelig tid.

2.4

Fældningskemikalier afleveres på adresserne:
Frederikshavn Spildevand A/S:
Frederikshavn:
Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn
Skagen:
Buttervej 72, 9990 Skagen
Sæby:
Solsbækvej 266, 9300 Sæby
Hjørring Vandselskab A/S:

Hjørring:
Lyngby:
Sindal:
Hirtshals:

Teglmarken 41, 9800 Hjørring
Kystvejen 82, 9480 Løkken
Amagergade 23, 9870 Sindal
Kløvermarken 1, 9859 Hirtshals
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2.5

Ordregiver anslår behovet for fældningskemikalier til at udgøre (som
handelsvarer):
Frederikshavn Spildevand A/S:
- Jernklorid
ca. 940 ton/år
Hjørring Vandselskab A/S:
- Jernklorid
ca. 400 ton/år

2.6

Leverandøren er forpligtet til at levere fældningskemikalier til Ordregiver, uanset de ovenfor anslåede årlige mængder.

2.7

Levering skal altid ske i overensstemmelse med instruksen gældende for
anlæggene. Instruksen kan rekvireres. Ordregiver kan ændre instruksen.

2.8

Leverandøren skal altid efterkomme anvisninger fra renseanlæggets
personale.

2.9

Levering skal ske ved anvendelse af Leverandørens egne køretøjer og
beholdere.

3.

Direkte tildeling

3.1

Ordregivers bestillinger af leverancer af fældningskemikalier i henhold
til Rammekontrakten sker ved direkte tildeling ved, at Ordregiver afgiver en rekvisition.

3.2

Rekvisitionen skal indeholde følgende oplysninger:
-

Den ønskede leverance og
Det ønskede leveringstidspunkt.

3.3

Ordregiver kan forud for rekvisitionen stille krav om, at Leverandøren
skal udføre tests af de fældningskemikalier, som Leverandøren vil foreslå anvendt. Leverandøren skal indgive det bedste testresultat pr. fældningskemikalium til Ordregiver.

3.4

Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af rekvisitionen, underskrive og fremsende denne til Ordregiver med angivelse af
prisen for leverancen, jfr. pkt. 7, og leveringstidspunkt, hvor dette afviger fra det ønskede.

Side 3

3.5

Leverandøren har pligt til at levere fældningskemikalier til Ordregiver
inden for de til enhver tid af Ordregiver fastsatte frister, der dog ikke
kan være kortere end 5 arbejdsdage.

3.6

En leverance behøver ikke at være afsluttet førend en ny igangsættes.

3.7

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at tildele én eller flere
leverancer til Leverandøren.

4.

Kontraktperiode

4.1

Rammekontrakten er gældende fra den 1. januar 2019 og er uopsigelig
for begge parter indtil den 31.december 2022, jf. dog pkt. 14 vedrørende
misligholdelse.

4.2

Rammekontrakten kan ikke forlænges.

5.

Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

5.1

Leverandøren kan ikke overdrage eller sælge rettigheder og forpligtelser
i henhold til Rammekontrakten og tilhørende bilag.

5.2

Leverandøren hæfter fuldt ud for sine underentreprenører og underleverandører.

5.3

Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 14.

6.

Lovkrav

6.1

Leverandøren skal altid være i besiddelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser og overholde den til enhver tid gældende lovgivning og
myndighedskrav af relevans for Rammekontraktens opfyldelse. Leverandøren skal efter påkrav fra Ordregiver dokumentere, at Leverandøren
er i besiddelse af de til enhver tid nødvendige myndighedsgodkendelser
og tilladelser.

6.2

Leverandøren er i enhver henseende ansvarlig over for myndighederne i
henhold til de til enhver tid gældende miljøretlige regler for eventuel
forurening af miljøet.
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6.3

Leverandøren er til enhver tid underkastet de pålæg og bestemmelser,
som myndighederne måtte give i forbindelse med opgavens udførelse.

6.4

Tilsidesættelse af gældende regler eller manglende tilladelser i henhold
til ovenstående er væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 14. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder
ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i pkt.
15 vedrørende afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål.

6.5

Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 14.

7.

Pris/vederlag

7.1

For den i pkt. 1 anførte ydelse er der mellem parterne aftalt de vederlag,
der fremgår af Leverandørens tilbudsliste.

7.2

Prisen vil være gældende i den periode, Rammekontrakten inkl. evt.
forlængelser er gældende.

7.3

De anførte vederlag dækker alle omkostninger forbundet med leverancerne, herunder – men ikke begrænset til – levering, læsse- og aflæsningstid, alle direkte eller indirekte lønomkostninger, administration,
samtlige forsikringer og samtlige finansierings- og driftsomkostninger
til transport- og andet materiel.

7.4

Betalingsfrist er 30 dage efter levering af en mængde leveret fældningskemikalier i henhold til de i tilbudslisten angive enhedspriser.

7.5

Ordregivers eventuelle udgifter, grundet Leverandørens misligholdelse
af kontrakt, modregnes i udbetalingen til Leverandøren.

8.

Prisregulering
Det aftalte vederlag reguleres jfr. følgende:
Fældningskemikalier:
Prisen skal være fast de første 12 måneder regnet fra Rammekontraktens
ikrafttræden.
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Prisregulering kan herefter foretages 1 gang årligt i henhold til følgende
indeks:
Nettoprisindekset: Oplyst af Danmarks Statistik.
8.1

Leverandøren kan til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte
afgifter og afgiftsstigninger, der vedrører de af Rammekontrakten omfattede produkter og som ikke er kendt ved kontraktindgåelse, tillægges
de aftalte priser.

8.2

Prisregulering sker på Leverandørens foranledning ved meddelelse af
indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget.

9.

Fakturering

9.1

Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk på baggrund af det
oplyste EAN-nummer.

9.2

Fakturaer skal fremsendes særskilt pr. adresse og indeholde følgende
oplysninger:
-

EAN-nummer
Ordregivers projektnummer
Rekvirent
Kvantum
Fakturabeløb
Leverandørens CVR-nummer.

9.3

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

10.

Klager

10.1

Eventuelle klager fra tredjemand over Leverandørens adfærd er Ordregiver uvedkommende.

11.

Erstatning

11.1

Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
Leverandøren er herunder ansvarlig for enhver person- og tingskade, der
måtte opstå i forbindelse med Leverandørens eller dennes underleveran-
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dør(er)s udførelse af arbejdet eller som følge af dette, herunder skade på
tredjemand eller dennes ejendom, miljøskader og hændelige skader.
11.2

Leverandøren bærer det fulde ansvar for direkte og indirekte skader,
som Leverandøren eller dennes underentreprenører måtte påføre Ordregivers bygninger og anlæg med tilhørende udstyr og inventar.

11.3

Ved beskadigelse er Leverandøren ansvarlig for udbedring eller erstatning. Leverandøren skal straks underrette Ordregiver og træffe aftale om
udbedring af skaden.

12.

Forsikring

12.1

Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, herunder forsikring for biler, materiel og ansatte. Udgifter til forsikring afholdes af Leverandøren.

12.2

Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i
kraft.

13.

Force majeure

13.1

I tilfælde af force majeure bortfalder parternes forpligtelser i det omfang
og så længe force majeure er til stede.

13.2

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout.

13.3

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den
anden part skriftlig meddelelse om årsag og forventet varighed.

13.4

Er force majeure isoleret til Leverandørens virksomhed, eller områder
Leverandøren bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden
side, så længe force majeure er til stede.

14.

Misligholdelsesbeføjelser

14.1

Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold
meddele Ordregiver dette samt underrette Ordregiver om, hvad der vil
blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende
misligholdelser i fremtiden.
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14.2

Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover.

14.3

Ordregiver har altid ret til at ophæve kontrakten uden at Leverandøren
har ret til erstatning eller økonomisk kompensation, hvis:
-

-

Der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side.
Flere på hinanden følgende mangler, der ikke i sig selv medfører
væsentlighed, kan tilsammen medføre væsentlighed;
Leverandøren handler i strid med pkt. 6 ovenfor; eller
Leverandørens insolvens, anmeldelse af betalingsstandsning, konkurs, åbning af tvangsakkord, likvidation eller tvangslikvidation, jf.
dog konkurslovens regler.

14.4

I tilfælde af lovændringer, der umuliggør den af Leverandøren valgte
slutdeponering, har begge parter ret til at opsige Kontrakten med virkning fra lovændringens ikrafttræden. Opsigelse skal ske hurtigst muligt.

15.

Lovvalg og afgørelse af tvister

15.1

Nærværende Rammekontrakt er undergivet dansk ret.

15.2

Alle tvister, herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen
af Rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse, skal
så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er
enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten.
Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre
mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsagligt kan tillægges
den ene part.

15.3

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved
mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter ”Regler for behandling af sager ved Det
Danske Voldgiftsinstitut”.

16.

Kontraktændringer

16.1

Nærværende Rammekontrakt, herunder bilag hertil, kan kun ændres ved
skriftlig aftale mellem Ordregiver og Leverandøren. Indførte ændringer,
der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter.
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16.2

Prisændringer i henhold til pkt. 8 betragtes ikke som en kontraktændring.

17.

Underskrift

17.1

Nærværende Rammekontrakt underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Ordregiver hver får et eksemplar.

Som Ordregiver:

Som Leverandøren:

……….. den _______________ 20_

…………., den _____________ 20_

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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