
  

 

 

 

 

Leverance- og servicekontrakt 
 

Kontrakt om levering af e-skilte til genbrugspladsen 
Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Mellem undertegnede køber og leverandør 

 

Gentofte Kommune 

Bernsdorffsvej 159 

2920 Charlottenlund 

 (i det følgende kaldet kommunen) 

 

og 

 

 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

CVR.nr.:  

(i det følgende kaldet leverandøren) 

 

 

træffes herved aftale vedrørende 

 

Levering og servicering af e-skilte til genbrugsstation 

  



 

     
 
 
  

  

 

 

1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Nærværende kontrakt er indgået på baggrund af udbud i henhold til Udbudslovens (lov nr. 
1564 af 15. december 2015) afsnit IV. 

 
Kontraktgrundlag: 

For kontrakten udførelse er følgende gældende:  

• Nærværende kontrakt 

• Gentofte Kommunes standard indkøbs- og leveringsbetingelser for varekøb / 
tjenesteydelser  

• Kravspecifikation e-skilte, oktober 2018 

• Leverandørens tilbud af xxxxxx 2018 
 
Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem de enkelte dokumenter, som kontrakten refererer 
til, gælder ovenstående i prioriteret rækkefølge, således at ethvert dokument gælder forud for 
ethvert efterfølgende nævnt dokument. 
 
 
2 YDELSEN 

Beskrivelse fremgår af kravspecifikationen af oktober 2018, samt af leverandørens tilbud. 
 
 
3 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 

Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift. Leverancen af e-skilte inkl. styresystem 
skal ske senest 15. januar 2019 (aftales nærmere ved kontraktindgåelsen), i henhold til tilbud af 
xxxx.  
Servicering og fejlretning af det leverede skal ydes i en periode af 4 år fra leveringsdatoen, med 
mulighed for forlængelse. 
 
 
4 PRIS 

Leverandørens betaling for de af kontrakten omfattede ydelser er specificeret i den udfyldte 
tilbudsliste, der er bilag til nærværende kontrakt. 
 
 
5 BETALING 

Betaling sker i henhold til Gentofte Kommunes standard indkøbs- og leveringsbetingelser for 
varekøb / tjenesteydelser. Dog accepteres en forudbetaling ved kontraktindgåelse svarende til 
60 % af værdien af den tilbudte hardware og software, svarende til DKK xxxxxxxx. 
 
Fakturering af det resterende beløb for udstyr inkl. software mv. sker senest 15. januar 2019. 
Hvis fuld levering ikke er afsluttet senest 7. januar 2019, skal fakturaen ledsages af en 
bankgaranti på anfordringsvilkår, lydende på et beløb svarende til fakturabeløbet. Denne garanti 
frigives, når leveringen er gennemført. 
 
 



 

 

6 SIKKERHEDSSTILLELSE 

Leverandøren stiller sikkerhed for servicekontraktens opfyldelse i form af en bankgaranti på 
anfordringsvilkår svarende til 20% af den årlige værdi af servicering og support som denne 
fremgår af den udfyldte tilbudsliste, svarende til DKK xxxxxxx. 
 
Sikkerheden bortfalder en måned efter kontraktens ophør. 
 
7 BEREDSKAB 

Leverandøren skal opretholde et serviceberedskab i hele serviceperioden. 
Leverandøren skal møde klar til fejlretning og/eller reparation inden for de tidsfrister, der er 
anført i kravspecifikationen. 
 
 
8 BOD VED FORSINKELSE 

Overskridelse af frist for rettidig servicering/fejlretning/reparation, jf. punkt 7, er behæftet med 
bod svarende til 500 DKK pr. påbegyndt halve time, dog maksimalt 2000 DKK pr. tilkald. 
 
Bod opkræves hos leverandøren, modregnes ved eventuelle senere betalinger, eller ved 
anvendelse af garantien efter kommunens skøn. 
 
 
9 KONTAKTPERSONER 

Følgende personer kan med bindende virkning for de respektive parter give og modtage 
meddelelser m.v. inden for kontraktens rammer: 
 
Kommunen:  xxxxxx 

Leverandøren: xxxxxxx 

 
10 KONTRAKTUDARBEJDELSE 

Denne kontrakt er udarbejdet i to originaler, hvoraf et eksemplar opbevares hos kommunen og 
et eksemplar hos leverandøren. 

Gentofte, den          /         2018                     , den         /         2018 

For Gentofte Kommune: For Leverandøren: 

 
 
 

 
 

  


