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MELLEM Albertslund Ungdomsboliger
(CVR nr. 28 64 63 64)
Morbærhaven 17-41
2620 Albertslund

("Bygherre")

OG
(CVR nr. [Kontraktpart 2's CVR-nr.])
[Kontraktpart 2's adresse]
[Kontraktpart 2's postnr./by]

("Rådgiver")

(begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en 
"Part")

1. BAGGRUND

1.1 Albertslund Ungdomsboliger, afdeling Morbærhaven, ønskes renoveret i 
overensstemmelse med "Helhedsplan 2012-2014 for renovering af afdeling 
Morbærhaven" (bilag 3).

1.2 Bygherre har på baggrund af et EU-udbud identificeret Rådgiver, som skal 
bistå Bygherre med at realisere projektet.

1.3 Aftalen beskriver de betingelser, som gælder for Parternes samarbejde. 

2. DEFINITIONER

2.1 Bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af 
sammenhængen, skal nedenstående udtryk i Aftalen have den her anførte 
betydning:

"Aftalen" Denne aftale med tilhørende bilag.

"Det Ordinære 
Afdelingsmøde"

Afdelingsmøde for beboerne i 
Morbærhaven, hvor beboerne skal 
stemme om, hvorvidt Optionen skal 
udnyttes. 

"Fase 1" Rådgivers Ydelser forbundet med 
den første del af Aftalen, jf. 
Ydelsesbeskrivelsen.

"Fase 2" Rådgivers Ydelser i forbindelse med 
gennemførelsen af renoveringen af 
Morbærhaven, herunder bistand i 
forbindelse med EU-udbud af 
entreprisen, jf. Ydelsesbeskrivelsen. 
Denne del af Aftalen udgør 
Optionen.

"Force Majeure" Sådanne ekstraordinære 
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omstændigheder, som en Part ikke 
er herre over, og som Parten ikke 
ved Aftalens indgåelse med 
rimelighed kunne eller burde have 
forudset og ej heller burde have 
undgået eller overvundet. Forhold 
hos Rådgivers underleverandør kan 
i forhold til Aftalens opfyldelse kun 
anses for Force Majeure, i det 
omfang underleverandøren er i en 
Force Majeure-situation, hvis følger 
for Aftalens opfyldelse Rådgiver ikke 
burde have undgået, overvundet 
eller reduceret.

"Honoraret" Samlebetegnelse for de(t) faste 
vederlag, som Rådgiver er berettiget 
til som betaling for Ydelser 
forbundet med opfyldelsen af 
Aftalen. Honoraret er delt op i en 
del for Fase 1, jf. bilag 6 (Rådgivers 
tilbud) og en for Fase 2 (Honoraret 
for Fase 2 fastlægges af Rådgiver, jf. 
Ydelsesbeskrivelsen).

"Høring" Møde for beboerne i Morbærhaven, 
hvor beboerne kan stille spørgsmål 
og udtrykke ønsker til renoveringen 
af Morbærhaven.

"Ikrafttrædelsesdatoen" Datoen for Aftalens underskrivelse.

"Medarbejderne" De nøglemedarbejdere, som er 
beskrevet i bilag 6 (Rådgivers 
tilbud), og som i Aftalen forudsættes 
at skulle udføre Ydelserne. 
Medarbejderne er: [indsættes ved 
kontraktindgåelse].

"Milepæle" De i afsnit 7 anførte milepæle for 
Rådgivers udførelse af Ydelserne.

"Optionen" Tilkøb af Rådgivers bistand i 
forbindelse med EU-udbud, føre 
tilsyn samt kontrol af 
entrepriseydelsen forbundet med 
istandsættelsen af Morbærhaven. 
Denne del af Ydelserne kaldes Fase 
2.

"Timepriserne" De i bilag 6 (Rådgivers tilbud) 
specificerede timepriser.

3. AFTALEGRUNDLAG

3.1 Parternes aftalegrundlag udgøres af følgende dokumenter:
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1. Aftalen

2. Rettelsesblade (bilag 1)

3. Spørgsmål/svar udsendt under udbuddet (bilag 2)

4. Udbudsbetingelser med bilag (bilag 3)

5. Ydelsesbeskrivelse med bilag (bilag 4)

6. Referat fra Informationsmøde afholdt den 29. juli 2013 (bilag 5)

7. Rådgivers tilbud af [dato indsættes ved kontraktindgåelse] (bilag 6)

8. ABR 89 

3.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående bilag gælder bilagene 
forud for hinanden i den nævnte prioritet, dog således at Rådgiver altid 
skal levere den største ydelse, medmindre Bygherre ønsker andet.

4. YDELSERNE

4.1 Rådgiver er forpligtet til at udføre Ydelserne, som beskrevet i Aftalen med 
de midler/ressourcer, som følger af bilag 6.

4.2 Rådgiver bærer det fulde projekteringsansvar for Ydelserne.

4.3 Parterne holder løbende statusmøder. Mellem Ikrafttrædelsesdatoen og 
Høringen afholdes der et ugentligt statusmøde. Rådgiver skal påregne at 
deltage i Høring samt Det Ordinære Afdelingsmøde. 

4.4 I perioden for Optionens udførelse afholdes der statusmøder hver 14. dag.

4.5 Det er ved Aftalens indgåelse aftalt, at Medarbejderne skal udføre 
Ydelserne. Rådgiver er ikke uden Bygherres skriftlige samtykke berettiget 
til at udskifte Medarbejderne. Bygherre vil som udgangspunkt kun give 
samtykke til en sådan udskiftning, såfremt denne sker som konsekvens af, 
at Medarbejderne forlader Rådgivers virksomhed, og i alle tilfælde kun, 
såfremt udskiftningen sker til fordel for en eller flere personer med faglige 
kvalifikationer svarende til Medarbejdernes.

4.6 Ydelserne skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, samt relevante tekniske og/eller faglige standarder og 
vejledninger.

5. VEDERLAG

5.1 For udførelsen af Ydelserne er Rådgiver berettiget til Honoraret. 
Honoraret er opdelt i to dele – en for Fase 1 og en for Fase 2. Rådgiver er 
alene berettiget til den del af Honoraret, som vedrører Fase 2, hvis 
Optionen udnyttes.
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5.2 Rådgiver er alene berettiget til en korrektion af Honoraret, såfremt 
Bygherre forlanger ændringer i Ydelserne. Enhver korrektion skal baseres 
på Timepriserne.

5.3 Rådgiver er alene berettiget til at modtage vederlag i det omfang, Rådgiver 
har udført Ydelserne i overensstemmelse med Aftalen og dennes bilag.

5.4 Rådgivers fakturaer skal være specificerede, således at det tydeligt 
fremgår, 1) hvilke Ydelser, der er præsteret, 2) hvilke Medarbejdere, der 
har præsteret Ydelserne, og 3) den anvendte tid for hvert enkelt 
medarbejder. 

5.5 Bygherre er forpligtet til at betale 14 kalenderdage efter Rådgiver har 
afsendt fyldestgørende faktura. Indeholder en faktura ikke de i punkt 5.4 
angivne oplysninger, er Rådgiver ikke berettiget til betaling.

6. MISLIGHOLDELSE

6.1 Der foreligger en mangel, hvis Rådgiver ikke opfylder sine forpligtelser i 
medfør at Aftalen, eller hvis Ydelserne i øvrigt ikke svarer til det, som 
Bygherre med rimelighed kan forvente.

6.2 Mangler ved Ydelserne skal afhjælpes hurtigst muligt af Rådgiver. 
Rådgiver er ikke berettiget til betaling for afhjælpningen.

6.3 Såfremt en Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine 
forpligtelser i medfør af Aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve 
Aftalen. Det er dog en betingelse for ophævelse, at (i) der gives en 
forudgående, skriftlig meddelelse om, at Parten ønsker at påberåbe sig 
misligholdelsen, og (ii) at misligholdelsen ikke er berigtiget/udbedret 
senest 14 arbejdsdage efter fremsendelse af en sådan meddelelse.

6.4 Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis Rådgiver erklæres 
konkurs, der indgives konkursbegæring eller begæring om rekonstruktion 
mod Rådgiver, der sker åbning af tvangsakkord, Rådgiver træder i 
likvidation, eller bliver taget under tvangsopløsning.

6.5 Bygherre er berettiget til at foretage modregning i Rådgivers vederlag for 
de krav, som Bygherre måtte få for Rådgivers misligholdelse af Aftalen.

6.6 Såfremt Bygherre misligholder sin betalingsforpligtelse i medfør af 
Aftalen, er Rådgiver berettiget til rente i overensstemmelse med 
rentelovens regler.

7. BOD

7.1 Følgende milepæle er aftalt mellem Parterne:

Nr. Milepæl Dato

1 Idéoplæg til brug for Høring 19. oktober 2013



Side 7

 
 – 

2 Projekt, som skal fremlægges på 
Det Ordinære Afdelingsmøde 

3. november 2013

7.2 I forbindelse med Optionens udnyttelse udvælger Bygherre på baggrund af 
den i Fase 1 af Rådgiver udarbejdede tidsplan hvilke begivenheder, som 
skal udgøre Milepæle i forbindelse med Rådgivers udførelse af Ydelser 
forbundet med Optionen.

7.3 Såfremt Rådgiver ikke overholder de i pkt. 7.1 fastsatte Milepæle, ifalder 
Rådgiver en bod. Boden udgør 5.000 kr. pr. Arbejdsdag, som forsinkelsen 
varer. Boden opkræves uden tilbagebetaling, uanset, om efterfølgende 
Milepæle overholdes. Således bortfalder eventuel bod opkrævet for 
Milepæl 1 ikke, såfremt Milepæl 2 overholdes.

7.4 Bod forfalder til betaling 7 kalenderdage efter, at skriftligt påkrav fra 
Bygherre er fremsendt til Rådgiver. Manglende fremsendelse af påkrav 
medfører ikke bortfald af pligt til betaling af bod. Ved senere betaling 
betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til 
Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats med tillæg af 2 %. 

7.5 Bygherre kan helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en 
erklæring om modregning med forfaldne bodsbeløb. 
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8. ANSVAR

8.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre 
andet fremgår af Aftalen.

8.2 Hver Parts ansvar under Aftalen er begrænset til to gange Honoraret. 
Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt tabet kan henføres til 
grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den erstatningsansvarlige 
Part.

9. FORSIKRING

9.1 Under hele Aftalens løbetid, skal Rådgiver have en gyldig erhvervs- og 
ansvarsforsikring, som dækker Ydelserne. Rådgivers forsikring skal have 
en dækning, som minimum svarer til beløbet i punkt 8.2.

9.2 Rådgiver skal efter anmodning fra Bygherre kunne dokumentere, at punkt 
9.1 er opfyldt.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse under Aftalen suspenderes, i det 
omfang dens opfyldelse hindres af en force majeure situation.

10.2 Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse 
en force majeure situations negative konsekvenser for opfyldelsen af deres 
forpligtelser i medfør af Aftalen. Den Part, som bliver forhindret i at levere 
sine forpligtelser efter Aftalen, skal straks efter force majeure situationens 
ophør genoptage sine forpligtelser efter Aftalen.

10.3 Force majeure kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som 
Force majeure situationen varer.

10.4 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part straks har 
givet skriftlig meddelelse herom til den anden part.

10.5 Bygherre er berettiget til at opsige Aftalen helt eller delvist, såfremt 
Rådgiver er forhindret i at levere Ydelserne som følge af force majeure i en 
periode på 2 måneder.

11. FORTROLIGHED

11.1 Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal 
iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden 
Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, 
forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, som kommer til deres 
kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Aftalen.

11.2 Rådgiver skal desuden iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver 
oplysning om beboerne i Morbærhaven.
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11.3 Tavshedspligten omfatter ikke 1) videregivelse af oplysninger med skriftlig 
tilladelse fra den beskyttede Part, 2) videregivelse der kræves af en 
offentlig myndighed (herunder ved lovgivning), 3) relevant videregivelse 
til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne og 4) videregivelse til en 
Parts advokat eller revisor.

11.4 Bestemmelserne i dette afsnit gælder også efter Aftalens ophør, hvad enten 
Aftalens ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller på anden måde bringes 
til ophør.

12. OVERDRAGELSE

12.1 Rådgiver er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller 
forpligtelser i henhold til Aftalen uden Bygherres forudgående skriftlige 
samtykke.

13. UNDERLEVERANDØRER

13.1 Rådgiver må kun med Bygherres skriftlige samtykke anvende 
underleverandører til udførelsen af Ydelserne, medmindre en sådan 
anvendelse er anført i bilag 6 (Rådgivers tilbud).

13.2 Rådgiver hæfter under Aftalen for sine underleverandørers produkter og 
tjenesteydelser, handlinger og undladelser på samme måde som for sine 
egne forhold, og Rådgiver bærer til enhver tid det fulde ansvar for 
opfyldelsen af dennes forpligtelser efter Aftalen.

14. RETTIGHEDER

14.1 Bygherre opnår med Aftalen alle immaterielle rettigheder, der skabes eller 
overdrages af Rådgiver som led i Aftalens opfyldelse. Bygherre får 
herunder ret til brug, kopiering, ændring og offentliggørelse af det 
materiale, som Rådgiver udarbejder, udvikler eller overdrager til Bygherre 
under Aftalen. Bygherre kan overdrage disse rettigheder til tredjemand, 
såfremt en sådan overdragelse er nødvendig for at gennemføre, tilrette 
eller ændre Projektet. 

14.2 Det materiale, som af Rådgiver udarbejdes til Bygherre, må ikke 
offentliggøres – hverken helt eller delvist – uden Bygherres skriftlige 
samtykke.

14.3 Alt materiale, som af Rådgiver udarbejdes eller indhentes i forbindelse 
med Aftalens udførelse skal stilles til rådighed for Bygherre på en sådan 
måde, at Bygherre til brug for Projektets gennemførelse kan anvende 
materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at 
Rådgivers bistand dertil er nødvendig. Alt elektronisk materiale skal 
leveres i åbent filformat. 

14.4 Bygherre har ret til at få udleveret kopi af alt materiale, som Rådgiver har 
udarbejdet som led i Aftalens opfyldelse, eller som Rådgiver har modtaget 
fra tredjepart forudsat, at tredjepart ikke kan modsætte sig en sådan 
videreoverdragelse. 
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14.5 Ved ophør af Aftalen, uanset årsag, er Rådgiver forpligtet til at overdrage 
alt materiale, som Rådgiver har udarbejdet eller udviklet til Bygherre 
under Aftalen. Bygherre er berettiget til at anvende dette materiale, som 
Bygherre ønsker.

15. ÆNDRINGER OG MEDDELELSER

15.1 Enhver ændring til Aftalen eller dennes bilag skal ske skriftligt og skal 
optages som bilag til Aftalen. Ændringer til Aftalen, som ikke er indgået i 
overensstemmelse hermed, er ikke gyldige mellem Parterne.

16. IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPHØR

16.1 Aftalen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen.

16.2 Bygherre meddeler senest den 1. januar 2014 skriftligt til Rådgiver, 
hvorvidt Bygherre ønsker at udnytte hele eller dele af Optionen.

16.3 Aftalen ophører, når hver Part har erlagt de ydelser, som det i medfør af 
Aftalen påhviler Parten at erlægge.

16.4 Aftalen kan i sin løbetid ikke opsiges af Rådgiver.

16.5 Bygherre kan opsige Aftalen med 1 måneds skriftligt varsel. 

16.6 Såfremt Aftalen opsiges i henhold til punkt 16.5, er Rådgiver berettiget til 
betaling for de Ydelser, som Rådgiver i henhold til Aftalen og dennes bilag 
skal udføre frem til tidspunktet, hvor Aftalen i henhold til opsigelsen 
ophører. Rådgiver er ikke berettiget til anden betaling, erstatning eller 
kompensation i anledning af Bygherres opsigelse i medfør af punkt 16.5. 

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1 Aftalen og enhver tvist, som udspringer deraf, er undergivet dansk ret. 

17.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Aftalens opfyldelse, 
fortolkning eller udfyldning ved forhandling. 

17.3 Løses konflikten ikke mellem Parterne, skal tvisten håndteres i 
overensstemmelse med ABR 89, punkt 9. 

18. UNDERSKRIFTER

18.1 Denne Aftale er underskrevet i to originaler, hvoraf hver Part har fået et 
eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den:
Sted:

For Bygherre:

Den:
Sted:

For :
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