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.

KONTRAKT

indgået mellem

Renovest A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup
9670 Løgstør
CVR.nr. 37 27 65 88
(i det følgende benævnt Renovest)

og

(firmanavn)
(adresse)
(postnummer og by)
(CVR nr.)
(i det følgende benævnt Leverandøren)

om levering af 3 renovationsbiler (chassiser) med komprimatorkasser med option
på indgåelse af serviceaftale.
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Kontraktgrundlag
Henvisning til kontrakten eller til bestemmelser heri omfatter også de tilhørende bilag.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem kontrakten og dens bilag skal
følgende indbyrdes rangorden anvendes:
1.

2.
3.
4.

Kontrakten
Bilag 3 Spørgsmål og svar
Bilag 1 Specifikationer
Bilag 2 Tilbudsliste

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem de enkelte dokumenter, som
kontrakten refererer til gælder altid den mest vidtrækkende passus.
Bestemmelser indeholdt i tillæg til kontrakten opnår rangorden som de bestemmelser, tillægget erstatter eller supplerer.
Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse.

2.

Definitioner
Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra danske helligdage,
juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.
Ved dag forstås kalenderdag.
Ved ikrafttrædelsestidspunkt forstås det tidspunkt fra hvilket leverandøren skal være forpligtet til at levere de af optionen omfattede ydelser.
Ved leveringsdag forstås den dag, hvor renovationsbilerne skal leveres til
Renovest på det aftalte leveringssted.
Ved leveringsfrist forstås den dag renovationsbilerne skal leveres til Renovest, og/eller det tidspunkt hvor reservedele og service skal leveres til
Renovest.
Ved ydelser forstås samlet de renovationsbiler, samt i det omfang Renovest udnytter sin option på service, de serviceydelser, som leverandøren
er forpligtet til at levere til Renovest i henhold til kontrakten.
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Medmindre sammenhængen tilsiger anden forståelse, skal definerede udtryk omfatte anvendelsen både i ental og flertal og i bestemt eller ubestemt form.

3.

Leverandørens ydelser
Leverandøren er forpligtet til at levere de af kontrakten omfattede ydelser
overensstemmelse med de af nærværende kontrakt med bilag omfattede
krav, herunder kravene i bilag 1.
Leverandøren har i bilag 2 specificeret de af kontrakten omfattede ydelser.
Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 2, medfører, at krav i bilag 1 ikke kan opfyldes, medmindre dette er angivet som
udtrykkelige forbehold i bilag 2.
Leverandøren er forpligtet til at etablere de nødvendige rammer og procedurer til sikring af den kvalitet, hvormed leverandøren leverer ydelser.
Leverandørens ydelser skal leveres i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende regler og forskrifter, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter.
Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser efter nærværende kontrakt på ganske samme måde som for sine egne ydelser.

4.

Levering
Leverandørens ydelser skal leveres til Renovest inden for de i bilag 1 og 2
angivne leveringsfrister- og reaktionstider.

4.1

Levering af renovationsbilerne
I forbindelse med leveringen af renovationsbilerne gennemgås disse for
fejl og mangler sammen med leverandøren i overensstemmelse med den i
bilag 2 beskrevne afleveringsprocedure.
Såfremt der i forbindelse med afleveringen konstateres fejl eller mangler
ved renovationsbilerne er Renovest berettiget til at nægte at godkende aflevering og dermed nægte at modtage renovationsbilerne inden sådanne
fejl og mangler er udbedret.
Godkender Renovest afleveringen, og der konstateres fejl eller mangler –
enten på leveringsdagen eller i op til én måned efter ibrugtagning - skal
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disse rettes af leverandøren inden for 2 arbejdsdage medmindre andet aftales. Leverandørens udgifter i forbindelse med udbedring af sådanne fejl
eller mangler er Renovest uvedkommende.
Godkender Renovest afleveringen, er Renovest berettiget til at tilbageholde 10 % af købesummen indtil renovationsbilerne har været i brug i en
sammenhængende periode på én måned uden, at der er konstateret fejl
og mangler ved renovationsbilerne og alle konstaterede fejl og mangler er
udbedret.
Leveringsbetingelserne er frit leveret på Renovests adresse.
Forsinket levering er bodsbelagt.

4.2

Levering af reservedele
Leverandøren er forpligtet til at kunne levere reservedele til renovationsbilerne i en periode på mindst 8 år fra leveringsdagen.
Leverandørens skal kunne levere reservedele til renovationsbilerne inden
for den i bilag 2 angivne leveringsfrist.
Forsinket levering er bodsbelagt.

4.3

Levering af service (option)
Såfremt Renovest udnytter sin option på service træder leverandørens forpligtelser til at servicere renovationsbilerne først i kraft fra det tidspunkt,
hvor renovationsbilerne har været i brug i en sammenhængende periode
på én måned uden, at der er konstateret fejl og mangler ved renovationsbilerne og alle konstaterede fejl og mangler er udbedret.
Forsinket levering er bodsbelagt.

5.

Service (Option)
Renovest er berettiget, men ikke forpligtet, indtil 3 måneder efter leveringsdagen for renovationsbilerne, til at udnytte sin option på service ved
indgåelse af en serviceaftale.
Renovests anmodning om udnyttelse af optionen skal ske skriftligt med
angivelse af det tidspunkt, herefter betegnet ikrafttrædelsestidspunktet,
fra hvilket leverandøren skal være forpligtet til at levere de af optionen
omfattede ydelser.
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Fra ikrafttrædelsestidspunktet gælder samtlige kontraktens krav og bestemmelser også for den udnyttede option.
Såfremt Renovest udnytter sin option på service påtager leverandøren sig
fra ikrafttrædelsestidspunktet at forestå service på de af leverandøren leverede renovationsbiler. Det nærmere omfang af servicen og dennes udførelse er specificeret i bilag 1 og 2.
Såfremt Renovest udnytter sin option på service påtager leverandøren sig
samtidig at kunne levere reservedele i hele kontraktperioden, det vil sige i
en årrække på op til 8 år fra ikrafttrædelsestidspunktet for serviceaftalen
og dermed ud over den i punkt 4.2 og 6.2 angivne periode på 8 år fra leveringsdagen.
Serviceaftalen er uopsigelig for leverandøren i hele kontraktperioden.
Renovest kan med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige serviceaftalen, dog tidligst til udløb 1 år efter ikrafttrædelsestidspunktet.

6.

Garanti
Leverandøren garanterer, at de i bilag 1 specificerede ydelser opfylder alle
de i nærværende kontrakt stillede krav og leveres inden for de i nærværende kontrakt opstillede leveringsfrister og reaktionstider.
Derudover garanterer leverandørens i nedenfor i afsnit 6.1-6.3. forhold.:

6.1

Garanti Renovationsbiler
Leverandøren garanterer:

6.2



Biler i en periode på 3 år fra leveringsdag eller maksimalt op til
100.000 kørte km mod fejl og mangler på drivlinien.



Nye dele, der i garantiperioden på de 3 år leveres til udskiftning af
mangelbehæftede dele, er undergivet en tilsvarende garanti mod
fejl og mangler i en periode på 3 år fra udskiftningen.

Garanti reservedele
Leverandøren garanterer, at:
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Reservedele til vedligehold af renovationsbilerne og komprimatorkasserne kan leveres i en periode på 8 år fra leveringsdagen.



Nye dele, der leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er
undergivet garanti på 2 år, med undtagelse af de dele nævnt i punkt
6.1.

Garanti service (option)
Leverandøren garanterer, at:


Service kan være fremme ved renovationsbilen inden for en reaktionstid på 3 timer efter tilkald, uanset hvor i Vesthimmerland Kommune renovationsbilen er placeret.



Reservedele til vedligehold af renovationsbilerne og komprimatorkasserne kan leveres i hele serviceperioden fra ikrafttrædelse af
serviceaftalen til dennes ophør.

7.

Pris

7.1

Generelt
Priserne omfatter alle de med leverancen forbundne udgifter.
Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter og øvrige på kontrakttidspunktet gældende afgifter bortset fra moms.
Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at leverandøren stilles uændret.

7.2

Pris for renovationsbiler
Den samlede kontraktsum for leverings af renovationsbilerne er specificeret i bilag 2.
Priserne for renovationsbilerne er faste.

7.3

Pris for service (option)
Priser for vedligeholdelse samt regulering heraf er specificeret i bilag 2.
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Regulering af prisen for service kan højst kræves på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999
fastsatte nettoprisindeks for oktober måned med virkning fra 1. januar.
De i bilaget anførte priser er gældende pr. 1. januar 2018, fastsat ud fra
nettoprisindekset for oktober måned 2018. Regulering kan tidligst ske første gang den 1. januar 2019.

7.4

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er netto 30 dage fra Renovests modtagelse af fyldestgørende faktura.
Faktura kan for så vidt angående renovationsbilerne fremsendes, når Renovest har godkendt leveringen, idet Renovest som anført i punkt 4.1 er
berettiget til at tilbageholde 10 % af købesummen indtil renovationsbilerne
har været i brug i en sammenhængende periode på én måned uden, at der
er konstateret fejl og mangler ved renovationsbilerne og alle konstaterede
fejl og mangler er udbedret. De tilbageholdte 10 % kan ikke pålægges
renter, gebyrer m.v...
Faktura for så vidt angående service kan fremsendes, når der er foretaget
manglefri levering af de af fakturaen omfattede ydelser.
Der er ikke krav om elektronisk fakturering.

8.

Leverandørens misligholdelse
Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, erstatningsansvar,
m.v.
Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af aftalen med tilhørende
bilag uden varsel.
Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet gentagne overskridelser af leveringsfristerne og systematisk mangelfuld kvalitet.

8.1

Forsinkelse
Såfremt en aftalt leveringsfrist overskrides, og dette skyldes forhold, som
leverandøren har ansvaret for, foreligger der forsinkelse.
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I tilfælde af Renovests delvise ansvar for forsinkelse reduceres Renovests
krav på bod og erstatning tilsvarende. Renovests ansvar skal dokumenteres af leverandøren.
Det påhviler leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse til Renovest straks, når leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for
forsinkelse.
Renovests misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse
Ved forsinkelse af en aftalt leveringsfrist betaler leverandøren en bod.
Følgende forhold er bodsbelagt:








Forsinket levering af renovationsbilerne. Forsinket levering udløser
en bod pr. bil på 1.000 kr./påbegyndt kalenderdag efter Leverandørens garanterede leveringsdato.
Forsinket levering af reservedele. Forsinket levering af reservedele
udløser bod på 10 % af ordresummen for reservedelene pr. påbegyndt dag leverancen er forsinket udover de specificerede 24 timer
Forsinkelse på service. Forsinkelse på service udløser en bod pr. tilkald på 500 kr., hvis servicebilen ikke er på hændelsesstedet senest
3 timer efter tilkald.
Overskridelse af frist på 2 dage fra evt. konstateret fejl til udbedring
af fejl og mangler efter levering udløser en bod på 1.000
kr./påbegyndt dag.

Samlet bod for forsinkelse kan dog maksimalt udgøre kr. 500.000.
Såfremt Renovest lider og kan dokumentere et større tab end den betaling, bodsbestemmelserne yder, kan Renovest tillige gøre krav på betaling
af dette yderligere tab.
Ethvert krav om bod beregnes fra misligholdelsens indtræden.
Påløbet bod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav
fra Renovest. Manglende påkrav fra Renovests side medfører ikke, at Renovests ret til bod fortabes.
Renovest er desuden berettiget til at hæve kontrakten, hvis der foreligger
væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse, der berettiger Renovest til straks at hæve kontrakten helt eller delvist anses altid:


At den aftalte leveringsdag for levering af renovationsbilerne overskrides med mere end 40 arbejdsdage
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8.2

At der går mere end 4 arbejdsdage fra reklamation over fejl og
mangler ved renovationsbilerne, som de der er beskrevet i punkt
4.1, 3. afsnit, til disse er udbedret i 3 på hinanden følgende tilfælde.
At en aftalte reaktionstid for levering af service overskrides med
mere end 3 timer i 3 på hinanden følgende tilfælde
at den aftale leveringsfrist for levering af reservedele overskrides
med mere end 24 timer i 3 på hinanden følgende tilfælde.

Mangler
Såfremt en af leverandørens ydelser ikke opfylder de kvalitetskravene eller
de af leverandøren afgivne garantier, eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke
leveres, som Renovest med føje kunne forvente, og dette skyldes forhold,
leverandøren hæfter for, foreligger der en mangel.
Det påhviler leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse til Renovest straks, når leverandøren må forudse, at varerne i henhold til kontrakten ikke bliver leveret på behørig vis.
Renovests misligholdelsesbeføjelser ved mangler
Såfremt en af leverandørens leveret ydelse lider af en mangel kan Renovest kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og
uden væsentlig gene for Renovest i øvrigt, har leverandøren ret og pligt til
at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give Renovest meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne
ret.
Afhjælpning, efterlevering eller omlevering skal ske straks efter, at kravet
herom er fremsat eller leverandøren på anden måde er blevet bekendt
med en mangel.
Renovest er desuden berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Som væsentlig misligholdelse, der berettiger Renovest til straks at hæve
kontrakten helt eller delvist anses altid:

Såfremt leverandørens ydelser er behæftet med så omfattende
mangler, at ydelsernes værdi for Renovest er væsentligt reduceret,
og

Leverandøren enten ikke iværksætter tilstrækkelige afhjælpningsforanstaltninger,

Indkøb af renovationsbiler
- Kontrakt

Side 9 af 15




8.3

At leverandøren forgæves har forsøgt at afhjælpe manglerne i mere
end 30 arbejdsdage efter, at manglerne er konstateret eller påpeget, eller
At leverandøren erkender, at yderligere afhjælpning er udsigtsløs.

Erstatningskøb
I tilfælde af forsinkelse og/eller mangler er Renovest berettiget til få ydelserne leveret af tredjemand efter eget valg for leverandørens regning, såfremt forsinkelsen overstiger den aftalte leveringsfrist jf. bilag 1 og 2 for
renovationsbilerne og for service den aftalte reaktionstid jf. bilag 1 og 2
med mere end 24 timer.
Renovest er berettiget til at modregne eventuelle meromkostninger herved
i leverandørens fakturakrav.

8.4

Ophævelse
Såfremt Renovest ønsker at ophæve kontrakten på grund af væsentlig
misligholdelse skal leverandøren straks tilbagebetale de af Renovest indbetalte beløb uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug.
Ved ophævelse af kontrakten skal den part, hvis misligholdelse er årsag til
ophævelsen, erstatte modparten dennes dokumenterede og direkte tab, i
den udstrækning det overstiger eventuelle påløbne bodsbeløb, jf. herved
kontraktens bestemmelser om erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser.
I tilfælde af misligholdelse skal den anden part senest 2 uger efter, at misligholdelsen er kommet til dennes kundskab, skriftligt meddele den misligholdende part, at den anden part vil påberåbe sig misligholdelse. I modsat
fald anses den pågældende for at have frafaldet sin ret til at sanktionere
den pågældende misligholdelse.
Manglende påberåbelse af en misligholdelse medfører dog ikke, at partens
ret til at påberåbe sig en lignende misligholdelse i fremtiden bortfalder.
I alle tilfælde sker ophævelse dog ikke med virkning for ydelser, som leverandøren allerede har leveret, og som opfylder samtlige kontraktens krav
og bestemmelser.

9.

Renovests misligholdelse
Såfremt Renovest misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse
med rentelovens regler.
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Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve nærværende kontrakt,
såfremt leverandøren overfor Renovest skriftligt har afgivet påkrav om,
dels at Renovest på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 arbejdsdage vil
medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt Renovest ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb.

10. Erstatning
Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang
Renovest dokumenterer et tab udover bodsbeløbet.
Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen kan dog under alle omstændigheder maksimalt udgøre 1,5 mio. kr. i hele kontraktperioden.
Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller
andet indirekte tab, på nær de tab der er beskrevet i nærværende kontrakt.
Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres
til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part.
Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Leverandøren er endvidere forpligtet til at opretholde produktansvarsforsikring
i 5 år efter overtagelsesdagen. Ansvaret for tingsskade er beløbsmæssigt
begrænset til kr. 5 millioner pr. skadestilfælde.
Såfremt Renovest udnytter sin option på service, opretholdes produktansvarsforsikringen i hele serviceperioden.

11. Forsikring
Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige og/eller lovpligtige forsikringer i forhold til de af kontrakten omfattede forpligtelser,
herunder eksempelvis forsikring for tingskade, personskade og erhvervsansvar.
Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet
til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de
nævnte krav om forsikringsdækning.
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Renovest kan forlange dokumentation herfor.

12. Force majeure
Hverken leverandøren eller Renovest skal i henhold til nærværende kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold,
der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens
underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller
burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en
hindring, der omfattes af l. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.
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.
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet
skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter,
at force majeure er indtrådt.
Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at
annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides
med 30 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullation tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget
fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem
parterne.

13. Tredjemands rettigheder
Leverandøren indestår for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.
Indeståelsen forudsætter, at Renovest straks giver leverandøren skriftlig
meddelelse, når Renovest bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at Renovest bistår leverandøren under sagen i fornødent
omfang.
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14. Tavshedspligt
Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke
er alment kendte eller oplysningens karakter eller omstændighederne i øvrigt medfører andet.
Leverandøren er forpligtet til at pålægge sine ansatte og eventuelle underleverandører en tilsvarende pligt til tavshedspligt.
Konsulenter og andre, der bistår Renovest, pålægges – i det omfang dette
er foreneligt med lovgivningen – tilsvarende forpligtelse med hensyn til
oplysninger om Leverandørens forhold, som gælder for Leverandøren med
hensyn til Renovest forhold.
Denne tavshedspligt er også gældende efter denne kontrakts ophør, uanset ophørsgrunden.
Leverandøren kan medtage Renovest på referenceliste, men må ikke derudover, uden Renovest forudgående skriftlige samtykke, bruge Renovests
navn i markedsføringsøjemed.

15. Overdragelse og ændringer
15.1 Overdragelse
Renovest har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter
nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver,
som Renovest hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution.
Leverandøren kan ikke uden Renovests skriftlige samtykke overdrage sine
rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand
herunder underleverandører. Renovest kan ikke nægte et sådan samtykke
uden saglig grund.

15.2 Ændringer
Denne kontrakt kan alene ændres med skriftlig accept fra tegningsberettigede personer for henholdsvis Renovest og Leverandøren, og kun i det
omfang ændringer kan ske inden for rammerne af de udbudsretlige regler.
Ændringer beskrives i tillæg til kontrakten, der nummereres fortløbende og
som derved indgår i det samlede kontraktgrundlag.

15.3 Lovændringer mv.
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Såfremt der vedtagets lovændringer eller bevillingsmæssige ændringer
med væsentlig indflydelse på Renovests virksomhed indgås der forhandlinger mellem Renovest og Leverandøren om relevante ændringer af kontrakten.

16. Tvistigheder
Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.
Tvistigheder om forståelsen af kontrakten søges altid løst gennem forhandlinger mellem parterne.
Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse
med nærværende kontrakt, skal parterne således med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik
på at løse tvisten. Uoverensstemmelser mellem parterne – ligesom tvister
med eventuelle underentreprenører eller leverandører – berettiger ikke til
at standse arbejdet.
Hvis sådanne forhandlinger om tvistigheder i løbet af kontraktperioden
slutter resultatløst, skal tvistigheden dernæst forsøges afklaret ved mægling. Såfremt der heller ikke på denne måde opnås et resultat, skal afgørelse træffes ved voldgift efter dansk ret i henhold til den til enhver tid
gældende lov om voldgift.
Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Vestre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være
dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med
passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for
voldgiftsretten.
Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende.
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse,
som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden
et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse.
Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor Renovest er registreret.
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17. Ikrafttrædelse og varighed
Denne kontrakts bestemmelser træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af begge parter.
Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt består i
hele kontraktens løbetid, eller indtil disse efter deres indhold er opfyldt eller bortfaldet.
Såfremt Renovest udnytter sin option på service forlænges kontrakten og
løber i 5 år fra ikrafttrædelsestidspunktet for serviceaftalen, med mulighed
for forlængelse i op til 3 gange for 1 år ad gangen.
Med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af ovennævnte kontraktperiode kan Renovest kræve kontrakten forlænget på uændrede vilkår
2 gange for ét år ad gangen.
Kontrakten er uopsigelig for leverandøren i hele kontraktperioden.
Renovest kan med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige serviceaftalen, dog tidligst til udløb 1 år efter ikrafttrædelsestidspunktet.

18. Underskrift
Denne kontrakt er udfærdiget i 2 enslydende eksemplarer
Oudrup den

_________________________
Dato

______________________________
Dato

_________________________
for Renovest A/S

______________________________
for Leverandøren

Bilag
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Bilag 3:
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Specifikationer
Tilbudsliste
Spørgsmål og svar

