Rammeaftale
Håndværkerydelser
El
§ 1 Parterne
Nærværende rammeaftale er indgået mellem
MERCANTEC
H.C. Andersensvej 9
8800 Viborg
CVR 14940596
og
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

§ 2 Kontraktgrundlag
Nærværende kontrakt er indgået i henhold til Mercantecs tilbudsindhentning og XXXXXX
tilbud af XXXXXX
Kontrakten beskriver Mercantec’ og XXXXXX forpligtigelser og rettigheder.
Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:
A. Kontrakt mellem Mercantec og XXXXXX
B. Mercantecs tilbudsindhentning (udbudsmaterialet) og XXXXXX svar herpå (Tilbudsgivers tilbud), samt bilag.
XXXXXX almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt.

§ 3 Kontraktens omfang
XXXXXX forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i tilbudsindhentningen
nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

§ 4 Kontraktperiode
Kontrakten er gældende 2 år fra 1.1.2020, hvorefter den ophører uden varsel.
Kontrakten kan forlænges på Mercantecs foranledning, 2 x 12 måneder, således at den maksimalt samlede kontraktperiode kan være 4 år.

§ 5 Kontakt mellem parterne
Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den regelmæssige kontakt i relation til
kontrakten.
Mercantec forventer af XXXXXX en hjælpsom og serviceminded adfærd ligesom Mercantec
forventer, at XXXXXX lægger op til en positiv dialog.
På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem
XXXXXX og Mercantec. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter den første
måned fra kontraktens ikrafttræden. Der aftales at afholde halvårlige møder.

§ 6 Lovgivning og påbud
XXXXXX skal i forbindelse med alt arbejde, der udføres i henhold til kontrakten, overholde
gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til”Arbejdsmiljøloven”.
XXXXXX skal endvidere efterkomme eventuelle påbud, henstillinger og eller andvisninger
fra Arbejdstilsynet. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag – tilbudsindhentning og rammeaftalebilag A, Kravsspecifikation.

§ 7 kvalitetssikring
Alle arbejder, der udføres af XXXXXX i medfør af kontrakten, skal udføres på en faglig korrekt måde og på et kvalitetsniveau som minimum svarer til god faglig standard inden for området.
Der henvises til kontraktens bilag A ”kravsspecifikation”

§ 8 Fakturering
I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. modtager Mercantec
alene elektroniske fakturaer, som skal fremsendes gebyrfrit.
Faktura og kreditnota skal indeholde:
- Udstedelsesdato (faktura-/kreditnota dato)
- Faktura- /kreditnota nr. (nr. der kan identificere faktura/kreditnota)
- Leverandørens CVR/SE nr.
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Leverandørens navn og adresse
Mercantec’ navn og adresse
Leveringsadresse
Pris pr. enhed excl. moms
Reference

Fakturering kan tidligst ske, når ydelsen er sket.
Mercantec er berettiget til at afvise fakturaen, hvis den ikke modtages elektronisk, hvis ovenstående oplysninger mangler eller fakturaen er fejlagtig med hensyn til pris, rabatter mv.
Priser:
Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i
kontrakten:
Timepriser:
Timepris faglært kr. XXX,Timepris Lærling kr. XXX,Tillæg til timepris, Faglært 17.00 – 06.00 XXX,Tillæg til timepris, Lærling 17.00 – 06.00 XXX,Tillæg til timepris, Faglært Lør, søn og helligdage XXX,Tillæg til timepris, Lærling Lør, søn og helligdage XXX,Avancesats materialer:
Følgende avancesats anvendes på materialer indkøbt af tilbudsgiver: XX%
Mercantec forbeholder sig ret til at benchmarke priser på materiel mod markedet og forestå
indkøb af materialer, hvis tilbudsgivers priser ikke er konkurrencedygtige.

Entydige ydelselinjer:
Ydelseteksten skal være i fuld overensstemmelse med det aftalte jf. tilbudslisten. Der må
alene være en ydelse pr. ydelselinje – ikke forskellige ydelser i samme linje ligesom der ikke
accepteres ”div. i flg. aftale” eller lignende formuleringer.
Mercantec er berettiget til at afvise mangelfulde eller fejlagtige fakturaer.

§ 9 Prisregulering
De aftalte priser reguleres 12 måneder efter aftalens ikrafttræden i henhold til Danmarks Statistik Prisindeks for indenlandsk ydelseforsyning.
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Prisreguleringen skal fremsendes til Mercantec 1 måned før ikrafttræden og skal godkendes af
Mercantec. Såfremt Mercantec ønsker det, skal XXXXXX dokumentere prisændringen og
fremlægge kalkulationerne.
XXXXXX kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt XXXXXX i
forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser.
Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de
af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme Mercantec til gode.

§ 11 Gebyrer
Der accepteres ikke nogen former for gebyrer i forbindelse med bestilling eller levering af de
af rammeaftalen omfattede ydelser.

§ 12 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsen er løbende måned + 30 dage efter modtagelse af korrekt faktura.
Fakturering kan tidligst ske, når levering har fundet sted.
Mercantec er berettiget til at afvise mangelfulde eller fejlagtige fakturaer

§ 13 Underleverandører
Såfremt XXXXXX anvender underleverandører til opfyldelse af kontrakten, garanterer
XXXXXX for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis XXXXXX selv havde
udført leverancen.

§ 14 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer
XXXXXX rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller
delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med
Mercantec.
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Mercantec til at hæve kontrakten.
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§ 15 Ansvar og forsikring
XXXXXX er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Mercantec for den skade, som leverancen eller XXXXXX påfører Mercantec’ ejendom og/eller
personale.

§ 16 Konkurs m.v.
Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Mercantec begrundet mistanke om, at
XXXXXX ikke er i stand til at ydelsetage sin forpligtelse overfor Mercantec i kontraktperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Mercantec til omgående
at ophæve kontrakten..
Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal
boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil
indtræde.

§ 17 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til
stede og i det omfang force majeure er til hinder for XXXXXX opfyldelse af sine forpligtelser.
Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).
Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig
meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i
sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:
•
•
•

Årsagen til force majeure situationen
Forventet varighed af force majeure situationen
XXXXXX indsats for at kunne genoptage ydelsen.

§ 17 Misligholdelse
Enhver tilsidesættelse samt manglende opfyldelse af XXXXXX forpligtelser anses som misligholdelse, herunder:
- Forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver
- Mangelfulde leveringer
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Undladelse af information om uregelmæssigheder i den daglige drift og service hos
XXXXXX
Kontakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtelser iht. nærværende kontrakt

Ovenstående oplistning er ikke udtømmende, da der kan forekomme andre former for misligholdelse.

§ 18 Lovvalg og afgørelse af tvister
Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.
Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, 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 hovedsageligt kan tillægges den ene part.
Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part
kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Mercantec’ retskreds.

§ 19 Offentlige påbud
XXXXXX er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden.
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Mercantec til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

§ 20 Miljø
XXXXXX garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til
en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver, arbejdsmiljølovgivningen mv.
På forlangende skal XXXXXX fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige
egenskaber, således at Mercantec kan foretage en miljøvurdering af produktet. XXXXXX udgifter i den forbindelse er Mercantec uvedkommende.
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Mercantec til at ophæve kontrakten med omgående virkning.
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§ 21 Etik og socialt ansvar
Mercantec forudsætter, at XXXXXX og dennes underleverandører tager hensyn til FN’s Global Compacts 10 principper samt overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark,
herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:
• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
• Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til
afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og
135), inden for rammerne af gældende lovgivning.
Det forudsættes endvidere, at XXXXXX og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Mercantec til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

§ 22 Underskrift
Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Dato:

Dato:

_________________________
Mercantec

_________________________
XXXXXX
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