
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprisekontrakt 
Kørebaneafmærkning 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. 

  

På nedenstående vilkår, er der den XX.XX  2018 indgået kontrakt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellem 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune  

Centerparken 1 

7330 Brande 

CVR.NR.: 29189617 

 

(Herefter benævnt Ikast-Brande Kommune)  

  

og  

  

 CVR.nr.  

 

(Herefter benævnt "entreprenøren") 

 

Ved ”parterne” menes Ikast-Brande Kommune og entre-

prenøren i forening. 

 

Sagsnummer: 2017/21925 

 

 



  

 

 

1. Generelle betingelser 

1.1 Aftalen vedrører levering og udførelse af kørebaneafmærkning i Ikast-Brande Kommu-

ne. Arbejdet omfatter samtlige ydelser, herunder sædvanlige biydelser til færdiggørel-

se af Entreprisen, som denne er beskrevet i henhold til aftalegrundlaget, jf. pkt. 2 ne-

denfor.  

1.2 Udførelse og aflevering i nærværende entrepriseaftales forstand betyder, at anlægget 

er i fuldt ud formålstjenlig og aftalemæssig stand, uden gennemførelse af yderligere 

arbejder, uanset deres art, i henhold til det udleverede tegningsmateriale, de i pkt. 2 

anførte yderligere kontraktlige aftaler og det i udbudsmaterialet nærmere beskrevne 

omfang af ydelserne. 

1.3 Tilbuddet skal overholde arbejdsmiljøloven og de fastsatte bestemmelser heri om sik-

kerhed og sundhed på arbejdspladsen. Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på 

www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk. 

Arbejdslederen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune forinden arbejdets opstart.  

Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og va-

retage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har 

krævet ved tilbudsindhentning.  

Arbejdslederen skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise samt 

have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der 

er fuldt fortrolig med arbejdet og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der 

er nævnt i AAB og SAB. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos entreprenøren skal forinden godkendes af Ikast-

Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlange medar-

bejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for ar-

bejdets udførelse. 

2. Aftalegrundlag 

2.1 Der er aftalt AB 92 mellem parterne. Entreprenøren er bekendt med, at AB 92 på en 

række punkter er fraveget, suppleret og præciseret i Ikast-Brande Kommunes Særlige 

betingelser. Entreprenøren bekræfter ved underskrivelsen af nærværnede kontrakt at 

have gjort sig bekendt med fravigelser, suppleringer og præciseringer. De Særlige be-

tingelser er gældende forud for AB 92.  

2.2 De i pkt. 2.3 listede dokumenter udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. 

Nærværende hovedentreprisekontrakt har forrang frem for andre dokumenter. Aftale-

grundlaget i øvrigt er anført i prioriteret rækkefølge. 

Forudgående korrespondance og lignende mellem bygherre og entreprenøren kan ikke 

tillægges nogen betydning for parternes indbyrdes retsforhold, med mindre dette ud-

trykkeligt i nærværende aftale er gjort til en del af aftalegrundlaget. 

http://www.at.dk/


  

 

 

2.3 For nærværende hovedentreprise gælder følgende skriftlige aftalegrundlag: 

Nærværende kontrakt 

Tilbudsliste (TBL) 

Udbudsmateriale indeholdende: 

  Fravigelser/suppleringer til AB 92/Særlige betingelser (i det følgende be-

nævnt SB) af 24. april 2018 

  Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB) af 24. april 2018 

  Tilbud og Aftalegrundlag (TAG) af 24. april 2018 

  Tilbudsliste (TBL) af 24. april 2018 

 Entreprenørens tilbud af den 14. maj 2018 

2.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gælder doku-

menterne i ovenstående rækkefølge, dog således at entreprenøren altid er forpligtet til 

at præstere den for entreprenøren mest vidtgående ydelse. Entreprenøren er forpligtet 

til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver ydelse, der direkte eller indirek-

te fremgår af aftalegrundlaget, pkt. 2.3.  

3. Entreprisesum 

3.1 Hovedentreprisen udføres for en samlet sum af DKK XXXXX ekskl. moms.  

3.2 Entreprisesummen er fast og indeksreguleres første gang den 1. januar 2020 uanset 

hvilke prisstigninger eller lignende, som entreprenøren måtte kunne dokumentere. Til 

Derefter indeksreguleres entreprisesummen én gang pr. år. 

3.3 For arbejder der udføres efter 1. oktober 2019, indeksreguleres enhedspriser iht. Dan-

mark Statistiks indeks BYG61 for Anlægsarbejder – Asfaltarbejder. Indeks for 3. kvartal 

2017 = 106,96. Udgangspunkt er 2015=100. 

3.4 Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

3.5 Alle omkostninger til både årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i 

entreprisesummen, jf. vinterbekendtgørelsens § 4, og entreprenøren har således overta-

get bygherrens forpligtelser i henhold til vinterbekendtgørelsens § 3. 

 

4. Betaling 

4.1 Betaling sker efter udført arbejde.  



  

 

 

Betalingsprincipperne fremgår af SB § 22.  

Regninger stiles til: 

Ikast-Brande Kommune 

Centerparken 1 

7330 Brande 

Att.: Helle Rosengreen 
 

Alle regninger skal påføres følgende og faktureres i elektronisk form: 
 

EAN nr.: 5798005571384 
Sagsnavn.: Kørebaneafmærkning 
Projektleder: Helle Rosengreen 

 

5. Sikkerhedsstillelse  

5.1 Entreprenøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 § 6, stk. 1. Garantistil-

lelsen skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformular for entrepre-

nørgaranti i henhold til AB 92 § 6. Der henvises til betingelserne i SB § 6. 

5.2 Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.  

 

6. Forsikring 

6.1 Der henvises til SB §8. 

7. Tidsplan og Aflevering 

7.1 Arbejdets udførelse og en tidsplan herfor, er beskrevet i Særlige Betingelser SB §2, 

stk. 3 samt Særlige Arbejdsbeskrivelser SAB. 

7.2 Entreprisen starter den 1. oktober 2018. 

7.3 Entreprisen ophører den 30. september 2020. 

7.4 Der er mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. 

7.5 Aflevering af entreprisen gennemføres i overensstemmelse med SB § 28.  

8. Forsinkelse  

8.1 Såfremt de enkelte arbejder ikke er påbegyndt eller udført på den aftalte dato, eller er 

mangelfuld, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at opkræve boder, jf. Særlige Be-

tingelser SB § 25 stk. 2. 

 



  

 

 

9. Bod 

9.1 Ikast-Brande kommune er berettiget til at opkræve bod iht. Særlige Bestemmelser SB § 

25 stk. 2.  

Bøder kan modregnes i acontoudbetalinger/betalinger i henhold til betalingsplanen el-

ler i slutopgørelsen. Ikast-Brande Kommune kan foretage modregning uanset om kra-

vet om dagbod er bestridt af entreprenøren. 

 

10. Tvister  

10.1 Tvister mellem parterne i anledning af nærværende kontrakt afgøres af Voldgiftsretten 

for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige, AB 92 § 47.  

10.2 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud 

eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af hoved-

entreprisekontrakten til hovedentreprenøren og/eller hovedentreprisekontrakten erklæres 

for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere hovedentreprisekontrakten i sin 

helhed. Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet 

tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering. 

11. Misligholdelse  

11.1 Uanset af hvilken årsag entreprenøren ikke opfylder sine forpligtelser i nærværende 

hovedentreprisekontrakt, er entreprenøren forpligtet til at udlevere al projektmateria-

le, vedligeholdelsesvejledninger mv. i forbindelse med kontraktens ophør. 

11.2 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud 

eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af en-

treprisekontrakten til entreprenøren og/eller entreprisekontrakten erklæres for uden 

virkning, er bygherren berettiget til at annullere entreprisekontrakten i sin helhed. Ho-

vedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab 

dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering. 

12. Omkostninger og underskrifter 

12.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere, herunder advokat m.m. 

12.2 Nærværende kontrakt oprettes i to underskrevne eksemplarer, hvoraf et eksemplar 

beror hos Ikast-Brande Kommune og et eksemplar hos entreprenøren. 

13.3 Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mellem parterne.  

13. Bilag 

13.1  



  

 

 

 Eventuelle rettelsesbreve nr. 1, 2… (nyeste rettelsesbreve går forud for tidlige-

re) 

 Særlige Betingelser (SB), af 24. april 2018. 

 Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af 24. april 2018. 

 Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af 24. april 2018. 

 Tilbudsliste (TBL), af 24. april 2018. 

 Tegninger, jf. tegningsliste, af 24. april 2018. 

 Entreprenørens tilbud af den XXXX 2018. 

 

14. Underskrift 

 

Dato:    .    Dato:    . 

 

 

 

______________________________   _________________________________ 

 

Drift- og Anlægschef     Firma 

Gunvor Winther      Navn 

Tegningsberettiget for Ikast-Brande Kommune  Tegningsberettiget for entreprenøren 

 


