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Varekøbskontrakt  
 

1 Parterne   

Mellem   

  

Banedanmark  

Carsten Niebuhrs Gade 43  

DK-1577 København V  

  

CVR nr. 18632276  

  

i det følgende benævnt ”Banedanmark”  

  

og  

  

[Leverandøren]  

  

i det følgende benævnt ”Leverandøren”  

  

Banedanmarks kontaktperson er: Louise Dannenbaum, loda@bane.dk, M: +45 23 31 33 58.  

  

Leverandørens kontaktperson er [kontaktperson]  

  

2 Aftalens dokumenter 

Aftalen består af kontrakten (dette dokument) og følgende bilag:   

o Bilag 1: Kravsspecifikation - Elektriske konnekteringer i aluminium og kobber til potential-

udligning og returstrøm 

o Bilag 2: Tegningsnr. PR 0030.2000.0 ”Potentialudligning og Returstrøm Isolering af kabel-

afgrening Montagevejledning” 

o Bilag 3: Banedanmarks generelle indkøbsbetingelser 

o Bilag 4: Leverandørens tilbud 

o Bilag 5: Prisregulering 

o Bilag 6: CSR 

o Eventuelle spørgsmål og svar udgivet på udbud.dk efter annonceringsdatoen  

 

Ved uoverensstemmelse mellem dokumenternes ordlyd, gælder ovenstående rækkefølge, således at Vare-

købskontrakten gælder forud for de øvrige dokumenter.   

 

3 Kontraktens genstand  

Kontrakten omhandler levering af elektriske konnekteringer i aluminium og kobber, som beskrevet kravsspe-

cifikationen. 

 



 

 

 

Der er tale om en rammeaftale, hvor Banedanmark kan købe de i kontrakten aftalte varer flere gange i hele 

kontraktens løbetid.  

 

4 Pris, kvalitet og leveringstid  

Varernes pris og kvalitet skal svare til det i kontraktens bilag angivne. Leverandøren skal sikre, at varerne 

har en kvalitet der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen, og at de pågældende varer er egnet 

til og har en holdbarhed, som modsvarer det af Banedanmark forudsatte brug.  

 

Pris er i DKK, eks. moms. Prisen inkluderer ikke levering.  Emballage, dokumentation og alle andre omkost-

ninger ved at levere varerne er inkluderet. Såfremt offentlige afgifter ændres, og det kan dokumenteres at 

dette påvirker leverandørens omkostninger direkte forbundet med varen, reguleres prisen derefter.  

 

Varerne skal leveres i Danmark senest 14 dage efter bestilling.  

 

5 Regulering af prisen 

Prisen reguleres som i prisreguleringsbilaget (bilag 5). 

 

6 Elektronisk katalog 

Leverandøren skal oprette elektronisk katalog gennem vores katalogleverandør TriCom.dk, og op-

datere dette når der foretages ordinær prisregulering.  

7 Betalingsbetingelser og fakturering 

Fakturaer sendes i elektronisk format i OIOUBL til:  

  

 Banedanmark 

 Bogholderiet 

 Carsten Niebuhrs Gade 43 

 1577 København V 

 Att.: Louise Dannenbaum 

 

Banedanmarks EAN-nummer: 5798000893207 

 

Fakturaer mærkes med Banedanmarks referenceperson, kontraktnummer og indkøbsordrenummer (IO-nr.). 

 

Betalingsbetingelserne er 30 Dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt elektronisk faktura. 

Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalingsdag betragtes som 

rettidig betaling. Ved for sen betaling er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens 

regler.  

  



 

 

 

8 Ordentlighed og tavshedspligt  

Leverandøren skal løbende orientere Banedanmark om alle forhold, der skønnes af væsentlig betydning for 

Banedanmark i relation til opfyldelse af Kontrakten.   

  

Leverandøren skal efterleve gældende dansk ret, og skal have alle nødvendige og forventelige tilladelser og 

godkendelser.   

  

Leverandøren skal desuden overholde de gældende regler om social ansvarlighed som anført i Banedanmarks 

CSR-bilag (vedlagt).  

 

Begge parter, deres medarbejdere og eventuelle underleverandører er forpligtet til at hemmeligholde enhver 

viden og oplysning som de måtte komme i besiddelse af vedrørende den anden parts kommercielle og perso-

nalemæssige forhold, tekniske forhold mv. Fortroligheden påhviler også parterne, deres medarbejdere og 

eventuelle underleverandører efter Kontraktens ophør uanset årsagen hertil.  

  

9 Forsikring, erstatning og værneting   

Leverandøren erklærer ved sin underskrift på nærværende Kontrakt at have tegnet sædvanlige lovpligtige 

forsikringer, herunder produktansvarsforsikring, der dækker ansvaret under nærværende kontrakt. Forsikrin-

gens dækningsomfang skal være svarende til det sædvanlige i branchen samt tilstrækkeligt til at opfylde 

Kontraktens krav og de af Kontrakten omfattede ydelser.   

  

Såfremt forsikringsselskabet er udenlandsk, erklærer forsikringsselskabet, at danske domme og voldgiftsken-

delser også er bindende for selskabet, og at selskabet kan medinddrages ved søgsmål ved danske domstole 

eller voldgiftsnævn.   

  

Ved sin underskrift på Kontrakten garanterer Leverandøren, at sådanne forsikringer er tegnet og i kraft. Le-

verandøren skal på Banedanmarks anmodning dokumentere, at kravet om forsikringer er opfyldt.  

  

Såfremt Leverandøren lader dele af arbejdet udføre af underleverandører, er Leverandøren forpligtet til at 

sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder kravene til forsikringsdækning.   

  

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

holde denne forsikring i det leveredes levetid.  

  

Begge parter er erstatningsansvarlige for direkte tab efter dansk rets almindelige regler.  

  

Kontrakten reguleres efter dansk indenlandsk ret. Banedanmark har alene værneting ved Retten i Køben-

havn. Banedanmark kan lægge sag an ved Retten i København, eller ved den ret som omstændighederne fo-

reskriver.  

  

10 Aftaleperioden   

Kontrakten træder i kraft den 1. juli 2022, og udløber efter 5 år, 30. juni 2027, eller når det samlede køb 

overstiger DKK 3.150.000. Banedanmark kan, inden aftalens udløb, ved skriftlig henvendelse forlænge afta-

len med 12 måneder, op til 2 gange.  

 



 

 

 

Kontraktens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser (om ansvar, fortrolighed mv.), som har 

til formål at være gældende også efter Kontraktens ophør. 

 

11 Ophævelse 
Banedanmark kan straks ophæve Kontrakten helt eller delvist, hvis Leverandøren væsentligt misligholder 

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

Banedanmark til at ophæve ordren: 

 

a) Hvis leverandøren misligholder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten og Leverandøren ikke har 

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

b) Hvis beskaffenheden af en mangel fratager Banedanmark muligheden for at anvende varerne som 

planlagt.  

c) Hvis misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige 

for Banedanmark. 

 

 

12 Force majeure 
Hverken leverandøren eller Banedanmark skal i henhold til nærværende Kontrakt anses for ansvarlig over for 

den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke 

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

a) Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren fore-

ligger en hindring, der omfattes af foranstående, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller 

overvundet.  

b) Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure 

situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes 

de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.  

c) Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part uden ugrundet ophold efter, at force 

majeure situationen er indtrådt, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part samt anførelse 

af den tidsmæssige udstrækning heraf. Parten skal endvidere senest 10 (ti) arbejdsdage efter, at force 

majeure situationen er indtrådt, fremsender detaljeret dokumentation/redegørelse til den anden part 

om force majeure situationen. 

d) Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at hæve Kontrakten, såfremt 

leverancen overskrides med 90 (halvfems) arbejdsdage som følge af force majeure. 

 

13 Underskrifter   

 

 

For Banedanmark  For Leverandøren 

 

Dato:    Dato:  

 

Navn: Pernille M. Jøndrup  Navn [Indsæt ansvarlige] 

 

 

Titel: Sektionschef,  



 

 

 

Infrastruktur Spor Øst og Strøm Titel: [Underskrivers titel] 

  


