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1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Denne Rammeaftale er indgået mellem Parterne efter afholdelse af forudgående udbud 
annonceret i EU-Tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 084-148827. 
 
Rammeaftalen har til formål at regulere samarbejdet mellem Laboratoriet og Kunden om de 
målinger og beregninger mv. af energirelaterede produkters energiforbrug, som Energistyrelsen 
har behov for i forbindelse med styrelsens markedskontrol. Rammeaftalen har desuden til formål 
at regulere de ad hoc opgaver, som styrelsen anmoder Laboratoriet om at løse. 
 
 
2. DEFINITIONER 

Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag 
og grundlovsdag.  
 
Ved dag forstås kalenderdag.  
 
Ved ad hoc opgaver forstås faglig bistand i forbindelse med opfølgning på et testresultat og 
faglig bistand i forbindelse med Energistyrelsens løsning af styrelsens opgaver inden for området 
effektivisering af energirelaterede produkter 
 
Ved akkrediteret forstås i denne Rammeaftale en godkendelse fra Den Danske Akkrediterings- 
og Metrologifond (DANAK) eller et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
(European Co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Ved data forstås al information, oplysninger og øvrige materiale, som laboratoriets tilvejebringer 
eller udarbejder under denne rammeaftale. 
 
Ved produktleverandør forstås en producent, en godkendt repræsentant for producenten, 
importøren samt den, der fra dansk område markedsfører energirelaterede produkter i andre 
lande i Den Europæiske Union. 
 
Ved et energirelateret produkt forstås et produkt, som påvirker energiforbruget, når det anvendes 
af slutbrugeren. 
 
Ved rammeaftale, Rammeaftalen forstås nærværende Rammeaftale og bilag med alle senere 
ændringer og tillæg. 
 
Ved test, måling, kontrolmåling forstås alle de aktiviteter og ydelser, som laboratoriet skal 
udføre i forbindelse med den konkrete kontrolmåling. 
 
Ved Sekretariatet forstås Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning, Bredbjergvej 44, 
5230, Odense M.  
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3. LABORATORIETS YDELSER 

3.1 Opgavens indhold, omfang  
Laboratoriet er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af Rammeaftalen og dennes bilag til 
de aftalte tidspunkter.   
 
Laboratoriet skal efter Kundens bestilling udføre de i Rammeaftalen beskrevne opgaver samt 
opgaver, der indgår som en naturlig del heraf. 
 
Laboratoriet har forud for underskrivelsen af Rammeaftalen udfærdiget Laboratoriets 
løsningsbeskrivelse, hvor Laboratoriet bl.a. har beskrevet, hvilke ydelser der vil blive udført og 
hvordan, samt hvordan kravene i Kundens opgavebeskrivelse og kravspecifikation (jf. bilag 1) 
vil blive opfyldt. Indholdet af Laboratoriets tilbud (jf. bilag 2) kan ikke medføre, at krav eller 
beskrivelser i Kundens opgavebeskrivelse og kravspecifikation ikke skal opfyldes.  
 
Hvis der i Rammeaftalens løbetid opstår tvivl om opgavens omfang, eller laboratoriet bliver i 
tvivl om denne er i stand til at udføre aftalte målinger, andre aftalte opgaver eller overholde 
aftalte leveringsterminer og øvrige vilkår, er Laboratoriet forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at 
orientere Kunden herom.  
 
 
 
3.2 Ad hoc opgaver 
Hovedopgaven, jf. punkt 3.1, omfatter den til gennemførelse af opgaven fornødne bistand. 
Laboratoriet skal således yde den bistand, der er nødvendig og har naturlig tilknytning til 
opgaven, således som den er beskrevet i punkt 3.1.  Løsning af ad hoc opgaver honoreres 
særskilt, jf. punkt 7  
 
Kunden kan som nævnt i Rammeaftale Bilag 1, afsnit 6 bestille Laboratoriet til udførelse af ad 
hoc opgaver, der ikke er omfattet af Rammeaftalens hovedopgave. Sådanne opgaver består 
eksempelvis i beregninger af produkters samlede energiforbrug/energieffektivitet, teknologiske 
udviklingstrends, markedsforhold samt bistand til Energistyrelsen i forbindelse med styrelsens 
nationale og internationale arbejde med effektivisering af energirelaterede produkters 
energiforbrug.  
 
Laboratoriet stiller de fornødne ressourcer og kompetencer til rådighed for løsning af ad hoc 
opgaver. 
 
Kunden skal forud for bestilling af en ad hoc opgave beskrive denne skriftligt for Laboratoriet. 
 
Hvis Kunden på baggrund af Laboratoriets oplysninger ønsker at bestille Laboratoriet til at 
udføre en ad hoc opgave, sker dette ved skriftlig meddelelse. Der aftales en leveringsfrist mellem 
Parterne, jf. i øvrigt punkt 14.3 om forsinkelse.  
 
Hvis Parterne er enige om, at opgavens karakter gør bestillingsproceduren unødvendig, kan 
anden fremgangsmåde aftales konkret. 
 
Kunden har ikke pligt til at lade en opgave fuldføre, og Kunden kan uden varsel beslutte, at en ad 
hoc opgave skal afsluttes. Ad hoc opgaven anses for afsluttet, når Laboratoriet har afleveret det, 
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som Kunden har bestilt, eller når Kunden skriftligt meddeler  at opgaven er afsluttet. Fra dette 
tidspunkt er Laboratoriet ikke berettiget til yderligere vederlag. 
 
En aftale om udførelse af en hovedopgave og/eller en ad hoc opgave videreføres og færdiggøres 
på de i Rammeaftalen anførte vilkår, uanset om Rammeaftalen er ophørt.  
 
Laboratoriets vederlag for gennemførelse af en ad hoc opgave fastsættes på basis af en timepris 
jf. pkt. 7 i henhold til denne Rammeaftale. 
 
Fakturering og betaling sker i henhold til Rammeaftalens punkt 8. 
 
3.3 Sprog     
Arbejdssproget ved møder og løbende kommunikation mellem Laboratoriet og Kunden er dansk 
og/eller engelsk. Det er Kunden som vælger arbejdssproget. 
 
Testrapporter mv. udfærdiges på dansk eller engelsk efter aftale med Kunden.  
Alt skriftligt materiale, som Laboratoriet skal udarbejde som led i opfyldelse af Rammeaftalen, 
skal ved aflevering til Kunden være kvalitetssikret, redigeret og korrekturlæst.  
 
3.4 Årsplan 
Hvert år inden udgangen af februar måned udarbejder Kunden en årsplan, som nærmere 
beskrevet i bilag 1 punkt 5.1. 
 
Kunden forpligter sig ikke ved årsplanen til at aftage en bestemt mængde kontrolmålinger for et 
givet kalenderår, men kan vælge at nedskalere eller opskalere aktiviteterne beskrevet i årsplanen 
for det pågældende år, såfremt Kunden måtte have behov herfor. 
 
Kunden er berettiget til at gøre brug af andre laboratorier inden for denne Rammeaftales område. 
Se ogsåbilag 1 punkt 4.2, hvor der lægges op til årsplan. 
 
 
3.5 Udvidelse af opgavens omfang 
Det påhviler Parterne løbende at drøfte om laboratoriets kapacitet, både kvantitativt og 
kvalitativt, er tilstrækkelig til at løse det forventede arbejde med de i den til enhver tid gældende 
årsplan. Hvis arbejdet måtte kræve yderligere kapacitet tilknyttet opgaven, skal Kunden varsle 
dette for laboratoriet med 3 måneders varsel med henblik på at sikre Laboratoriet fornøden tid til 
at justere sin projektorganisation. Eventuel udvidelse af opgaven kan alene ske indenfor 
rammerne af udbudsdirektivets regler.  
 
 
 
 
4. LEVERINGSSTED 

Leverancer ved opfyldelse af Rammeaftalen skal leveres på Kundens eller Sekretariatets adresse, 
eller fremsendes elektronisk, hvis det er aftalt.  
Adresserne er: 
Energistyrelsens 
Amaliegade 44 
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1256 København K 
e-mail: fhy@ens.dk 
 
Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter 
Bredbjergvej 44 
5230 Odense M 
e-mail: sekretariat@eco-energimaerke.dk 
 
 
 
 
5. AKKREDITERING 

Laboratoriet skal opretholde den nødvendige akkreditering i hele rammeaftalens løbetid. 
Manglende akkreditering betragtes som en væsentlig mangel, som berettiger Kunden til at opsige 
Rammeaftalen. 
 
 
5.1 Års- og tidsplan  
På baggrund af Kundens årsplan udarbejder Kunden/Kundens sekretariat og Laboratoriet en 
præcis tidsplanlægning af aktiviteterne i de kommende 2 eller 3 måneder. I disse tidsplaner 
indgår hvilke opgaver, som laboratoriet skal løse for Kunden. Laboratoriet skal på sin side 
reservere laboratorieplads og allokere de nødvendige medarbejdere til løsning af opgaverne. 
 
Laboratoriet kan ikke foretage ændringer i tidsplanen uden forudgående skriftlig aftale med 
Kunden. 
 
6. LABORATORIETS BEMANDING 

6.1 Generelt 
Laboratoriets bemanding på underskriftstidspunktet fremgår af Tilbudsgivers 
løsningsbeskrivelse Rammeaftalens bilag 2. Laboratoriet garanterer, at bemandingen til enhver 
tid besidder de i bilag 2 anførte kompetencer. 
 
Laboratoriets er derfor forpligtet til i hele Rammeaftalens løbetid at opretholde den til udførelsen 
af opgaverne fornødne udstyr, kapacitet og viden i sin bemanding. Laboratoriet skal sikre, at der 
til enhver tid vil blive stillet de nødvendige udstyr og mandskabsressourcer til rådighed for 
opfyldelsen af Rammeaftalen. 
 
Laboratoriet skal stille de i bilag 2 B anførte allokerede personer til rådighed for udførelsen af 
opgaven. De allokerede personers opgaver og deltagelse i opfyldelsen af Rammeaftalen skal 
svare til beskrivelsen i Bilag 2 B. 
 
 
6.2 Udskiftning af medarbejdere 
Laboratoriet skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang 
undgå udskiftning af personer allokeret til opgaven. Allokerede personer hos Laboratoriet må 
kun udskiftes efter godkendelse af Kunden. Laboratoriet skal efter Kundens anmodning udskifte 
en allokeret person, såfremt Kundens anmodning er rimeligt begrundet.  
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Ved udskiftning af en allokeret person skal den nye person mindst have samme kvalifikationer 
som den udskiftede person. Dette godtgøres ved forevisning af CV for den nye person, som skal 
være i overensstemmelse med kravene til CV'er i bilag 2 B. Udskiftningen må ikke påføre 
Kunden omkostninger og må ikke føre til forsinkelser i opfyldelsen af Rammeaftalen. 
 
Kundens daglige kontaktperson hos laboratoriet er [indsæt navn], som er bemyndiget til at træffe 
beslutninger på vegne af laboratoriet   
 
 
7. PRISER 

7.1 Generelt 
Laboratoriets priser fremgår af bilag 2 C og Bilag 3. 
 
Priserne er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for rammeaftalens indgåelse 
gældende afgifter bortset fra moms. 
 
Prisen for en laboratoriemåling reguleres, hvis der kommer krav om nye målemetoder. 
 
Priserne for laboratoriemålinger og ad hoc opgaver reguleres 1. januar i alle lige kalenderår, 
første gang den 1. januar 2018 på baggrund af ændringer i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. 
 
7.2 Vederlagets størrelse 
 
7.2.1 Kontrolmålinger 
Laboratoriet vederlægges i overensstemmelse med de angivne priser for udførelse af 
kontrolmålinger i Rammeaftale bilag 3. 
 
7.2.2 Ad hoc Opgaver 
Laboratoriet vederlægges efter medgået tid til de i bilag 2 C anførte timepriser for de til opgaven 
relevante medarbejdere.  
 
Forinden indgåelse af en bestillingsaftale om ad hoc opgaver skal laboratoriet udarbejde et 
estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udførelsen af den pågældende ad 
hoc opgave, jf. Rammeaftale bilag 1, pkt. 6.  
 
Estimeringen skal ske på grundlag af de i bilag 2c anførte timepriser og forventningerne om 
tidsforbruget. Laboratoriet skal tillige i estimatet angive, hvornår opgaven vil være afsluttet, 
samt angive de medarbejdere, der er allokeret til opgaven. Estimatet fremsendes til Kunden til 
godkendelse. 

 
Estimatet dækker alle laboratoriets omkostninger. Kunden refunderer dog særskilt eventuelle 
rejse- og opholdsudgifter efter bestemmelserne i pkt. 8.2 Estimatet fremkommer ved at 
multiplicere laboratoriets forventede tidsforbrug for de medarbejdere, der direkte medvirker til 
udførelse af den pågældende opgave, med de timepriser, der er angivet i bilag 2 C. Det er i 
enhver henseende laboratoriets ansvar, at estimatet er forsvarligt. 
 
Det påhviler Laboratoriet løbende at foretage budgetopfølgning i forhold til det afgivne estimat. 
Hvis der er risiko for, at estimatet vil overskrides, skal Laboratoriet straks underrette Kunden 
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skriftligt herom. Underretning skal indeholde en nærmere redegørelse for årsagen til den 
forventelige overskridelse og et specificeret vederlagsestimat for den resterende del af arbejdet, 
såfremt overskridelsen skyldes uforudsete forhold.  

 
Ved meddelelse om overskridelse er Parterne forpligtet til i fællesskab at søge klarlagt, hvorledes 
der skal forholdes med overskridelsen, samt hvilke konsekvenser overskridelsen har for det 
videre arbejde, herunder om laboratoriets vederlag skal reguleres, eller om aftalen vedrørende 
den konkrete bestilling skal bringes til ophør.  
 
Kunden er efter modtagelsen af Laboratoriets estimat frit stillet med hensyn til, hvorvidt Kunden 
ønsker at indgå den pågældende bestillingsaftale om ad hoc opgaver. Laboratoriet har i intet 
tilfælde krav på vederlag for den tid, der er medgået til at udarbejde estimatet.  
 
Laboratoriet kan ikke forvente at blive vederlagt for det yderligere tidsforbrug end anført i det 
accepterede estimat, hvis der ikke har været en udtrykkelig forudgående skriftlig aftale med 
Kunden herom.  
 
Hvis Laboratoriets faktiske tidsforbrug under den enkelte bestilling er lavere end det estimerede 
tidsforbrug, kan Laboratoriet ikke kræve højere vederlag end for det faktiske tidsforbrug. 
 
 
8. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER 

8.1 Kontrolmålinger  
Laboratoriet fakturer Kunden for det arbejde der er udført, når kontrolmålingen er endelig 
afsluttet og Kunden har godkendt Laboratoriets testrapport, jf. bilag 1 pkt. 5.7. Laboratoriet skal 
fakturere i overensstemmelse med de afgivne bestillinger.  
 
8.2 Ad hoc opgaver 
Medmindre andet er særskilt aftalt, faktureres vederlag for en bestillingsaftale om ad hoc 
opgaver, når opgaven er afsluttet, eller når Kunden har meddelt, at Laboratoriets arbejde skal 
indstilles. 
 
Laboratoriet skal fakturere i overensstemmelse med de afgivne bestillinger.  
 
Rejse- og opholdsudgifter faktureres i forbindelse med den konkrete opgave, hvor udgifterne er 
afholdt, hver den 1. i den efterfølgende måned. Faktura skal vedlægges dokumentation for 
Laboratoriets afholdte omkostninger.  
 
8.3 Betalingsbetingelser, generelt 
Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse hos Kunden af fyldestgørende faktura.  
 
Ved forsinket betaling er laboratoriet berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens 
regler.  
 
Laboratoriet skal sammen med faktura vedlægge specificeret timeregnskab med opgørelse over 
forbruget af timer på ad hoc opgaver på den enkelte bestilling.  
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Laboratoriet skal for hver faktura vedlægge specificeret opgørelse overantal kontrolmålinger, der 
er udført under den givne bestilling.  
 
Såfremt Laboratoriets timeforbrug/antal kontrolmålinger afviger fra den bestilling, der er aftalt 
mellem Parterne, skal Laboratoriet nærmere begrunde denne afvigelse. Kunden har til enhver tid 
ret til ikke at betale for afvigelser i budgettet, der ikke på forhånd er godkendt af Kunden.  
 
Tidsregistreringen i forbindelse med opgaver, som ikke er testopgaver til fast pris i henhold til 
denne aftale, skal fortages i tidsenheder af maksimalt 10 minutter. 
 
Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk til Kunden, jf. bekendtgørelse om elektronisk 
afregning med offentlige myndigheder nr. 206 af 11. marts 2011. Laboratorier med adresse i 
udlandet er ikke forpligtet til at sende elektronisk faktura.   
 

Fakturaer til Energistyrelsen skal indeholde følgende elementer:  

• EAN-nr. 5798000020009 

• Dato for bestilling 

• Referencenummer for bestillingen  

• Referenceperson hos Kunden 

• Referenceperson hos Laboratoriet 

• Forbrug i den pågældende periode fordelt i antal timer/antal kontrolmålinger på de 

pågældende medarbejdere og fordelt på de enkelte bestillinger 

• Rest i forhold til evt. budget for ad hoc opgaver fordelt på de enkelte bestillinger 

• Timeforbrug ift. opnåelse af rabat 

• Godtgørelse af kørsels- og opholdsudgifter skal specificeres (herunder skal formål, konkret 

kørte kilometer, opholdsudgifter mm. specificeres). Hvis der er bilag, skal de vedlægges 

(f.eks. broafgiftskvittering og hotelregning). 

 
Efter påkrav skal der forelægges yderligere dokumentation.  
 
Kunden er berettiget til at kræve erklæring fra Laboratoriets revisor i tilfælde af, at der opstår 
uenighed om regninger. 
 
 
9. SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN 

9.1 Samarbejde 
Kunden og Leverandøren udpeger begge en kontaktperson, som har ansvaret for den løbende 
dialog i Rammeaftalens løbetid.  
 
Samarbejdet skal foregå som nærmere beskrevet i Bilag 5.  
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Udover at samarbejde med Kunden skal Leverandøren samarbejde med Sekretariatet. Dette 
samarbejde skal følge den procedure, som er beskrevet i Bilag 5.1 
 
9.2 Kundens medvirken 
I punkt 5.1 og bilag 5 er angivet, i hvilken udstrækning Kunden og Sekretariatet bistår 
Leverandøren ud over deltagelse i samarbejdsorganisation. 
 
Leverandøren kan alene forvente, at Kunden medvirker til opgavens udførelse, i det omfang det 
udtrykkeligt fremgår af Rammeaftalen. 
 
Kunden og Sekretariatet står dog i rimeligt omfang til rådighed for besvarelse af Leverandørens 
spørgsmål i forbindelse med opgavens udførelse. 
 
10. AUDITERING 

 
10.1 Generelt  
Kunden har gennem hele Rammeaftaleperioden ret til at gennemføre audit af laboratoriets 
kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre korrekt tidsregistrering af ad hoc opgaver 
omfattet af nærværende rammeaftale.  
 
Kunden kan iværksætte audit med et varsel på 20 arbejdsdage over for laboratoriet. Kunden har 
ret til at få bistand fra 3. part til denne opgave. I forbindelse med advisering om en forestående 
audit skal Kunden meddele laboratoriet det nærmere indhold af audit, således at laboratoriet kan 
gøre klar hertil. 
 
Laboratoriet skal deltage aktivt i samt bistå Kunden og/eller 3. part i forbindelse med 
gennemførelse af audit, således at audit gennemføres så smidigt og kortvarigt, som det er muligt. 
Laboratoriet skal stille kvalificeret personale, relevant dokumentation, data m.v. til rådighed, 
således at audit bliver effektiv. Disse forhold gælder også for laboratoriets underleverandører, og 
laboratoriet skal sikre, at underleverandørerne loyalt medvirker hertil. 
 
Laboratoriets indsats i forbindelse med auditering vederlægges af Kunden efter medgået tid til de 
timepriser, der er anført i 2 C. 
 
Laboratoriet skal dokumentere og eftervise over for Kunden at konstaterede fejl og mangler er 
blevet udbedret inden for 15 arbejdsdage fra konstateringen ellers betragtes dette som en 
kvalificeret fejl. 
 
 
10.2 Videregivelse af revisionserklæringer og auditrapporter 

Kunden har ret til at videregive resultatet af audits som beskrevet i nærværende rammeaftale til 
relevante eksterne aktører, herunder myndighederne og deres revisorer. 
 
 
11. HABILITET OG UAFHÆNGIGHED 

Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er 
Laboratoriet forpligtet til at drage omsorg for, at hverken Laboratoriet eller de hos Laboratoriet 
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ansvarlige og deltagende medarbejdere samtidigt yder rådgivning til tredjemand, hvis sådan 
rådgivning vil kunne medføre tvivl om Laboratoriets habilitet. 
 
Laboratoriet er forpligtet til at drage omsorg for, at Laboratoriets og dets ansattes ejerinteresser 
eller tilsvarende interesser i selskaber eller virksomheder, ikke vil kunne medføre tvivl om 
Laboratoriets habilitet. 
 
Laboratoriet skal straks give meddelelse til Kunden, såfremt der måtte opstå forhold, som kan 
give anledning til tvivl om Laboratoriets uafhængighed eller habilitet. Er Laboratoriet i tvivl om 
der i forbindelse med løsning af andre opgaver for en anden opdragsgiver kan opstå tvivl om 
Laboratoriets habilitet, skal Laboratoriet umiddelbart rette henvendelse til Kunden. 
 
Hvis der foreligger inhabilitet eller afhængighed, er Kunden berettiget til at lade en del af 
opgaven udføre af tredjemand. Hvis Laboratoriet som følge af sin inhabilitet eller afhængighed 
ikke længere er i stand til at udføre en væsentlig del af opgaven, kan Kunden endvidere ophæve 
Rammeaftalen for fremtidige opgaver. 
 
 
12. MYNDIGHEDSKRAV, ARBEJDSKLAUSUL OG CSR 

12.1 Generelt 
Laboratoriet indestår for, at Leverandørens ydelser opfylder alle relevante myndighedskrav, 
herunder persondataloven, jf. punkt 12.2, således som disse foreligger ved Rammeaftalens 
underskrivelse og senere. 
 
Laboratoriet skal levere ydelserne i overensstemmelse med de i bilag 6 angivne krav til 
arbejdsklausul og CSR. 
 
12.2 Persondata 
Hvis Laboratoriets udførelse af opgaver under Rammeaftalen indebærer behandling af 
personhenførbare oplysninger, er Laboratoriet til enhver tid forpligtet til at sikre, at gældende 
dansk persondatalovgivning overholdes, særligt persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 
med senere ændringer) og sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 528/2000 med senere 
ændringer). 
 
I det omfang Laboratoriets udførelse af opgaver under Rammeaftalen indebærer, at Laboratoriet 
behandler personhenførbare oplysninger, handler Laboratoriet således som databehandler alene 
efter instruks fra Kunden som dataansvarlig, og reglerne i persondatalovens § 41, stk. 3-5, 
gælder ligeledes for behandlingen af personoplysninger ved Laboratoriet. Laboratoriet må ikke 
behandle personoplysningerne til andre formål end dem, som Kunden har fastsat, ligesom 
Laboratoriet ikke må behandle personoplysningerne efter instruks fra andre end Kunden. 
 
Laboratoriet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, 
at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med 
persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Dette gælder også, hvis behandlingen af 
personoplysninger hos Laboratoriet sker ved anvendelse af hjemmearbejdspladser. 
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Hvis Laboratoriet er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal de bestemmelser om 
sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den EU-medlemsstat, hvor 
Laboratoriet er etableret, derudover gælde for Laboratoriet. Hvis Laboratoriets er etableret i en 
anden EU-medlemsstat, skal Laboratoriet således overholde både de danske sikkerhedskrav i 
persondataloven og sikkerhedskravene i Laboratoriets hjemland. 
 
Laboratoriet forventes ikke at skulle behandle data, som er omfattet af 
persondatalovengivningen, men i det omfang laboratoriet får adgang til eller behandler 
persondata i medfør af denne Rammeaftale, skal Laboratoriet på Kundens anmodning give 
Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan overholde sine forpligtelser som 
dataansvarlig efter persondatalovgivningen.  
 
Laboratoriet har pligt til at indarbejde eventuelle anbefalinger og/eller påbud mv. fra Datatilsynet 
vedrørende behandling af personoplysninger som led i udførelsen af Laboratoriets opgaver under 
Rammeaftalen. 
 
I tilfælde af sikkerhedsbrist skal Laboratoriet uden unødigt ophold give Kunden meddelelse 
herom. 
 
 
 
13. GARANTIER 

Laboratoriet indestår for, at Laboratoriet i udførelsen af sine ydelser opfylder alle krav efter 
Rammeaftalen samt kravene til god skik for akkrediterede laboratorier og indenfor 
rådgiverområdet for så vidt angår energirådgivning samt at ydelserne vil blive udført med omhu 
og nøjagtighed, på et professionelt og fagligt kvalificeret niveau, som Kunden med føje kan 
forvente i henhold til Rammeaftalen.  
 
Leverandøren indestår for i hele Rammeaftaleperioden at opretholde den til udførelsen af 
opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 
 
Leverandøren garanterer endvidere for sin habilitet i overensstemmelse med Rammeaftalens pkt. 
11. 
 
Leverandøren indestår for, at den til enhver tid gældende lovgivning for medarbejderne, 
herunder lovgivning om opholdstilladelse, ansættelsesbeviser og skat, er overholdt for samtlige 
medarbejdere beskæftiget med udførelse af Rammeaftalen. Leverandøren indestår endvidere for, 
at alle ydelser omfattet af Rammeaftalen i øvrigt opfylder alle relevante myndighedskrav og 
love, herunder regler til arbejdsmiljø, således som disse foreligger ved Rammeaftalens 
underskrivelse og senere, jf. pkt. 12.  
 
Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker 
tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret eller immaterielle rettigheder, jf. punkt 19. 
 
Leverandøren garanterer at ville behandle alt modtaget materiale og alle oplysninger om 
opgaven med absolut diskretion. Leverandøren har pligt til at overholde de sikkerhedsprocedurer 
m.m., som udvikles og/eller aftales mellem Parterne i forbindelse med opgavens løsning, jf. 
punkt 0. 
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14. MISLIGHOLDELSE 

14.1 Generelt 
Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i nærværende Rammeaftale, gælder dansk rets 
almindelige regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om 
forholdsmæssigt afslag.  
 
14.2 Kundens misligholdelse 
I tilfælde af Kundens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler med de nedenfor 
nævnte begrænsninger. 
 
Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til Rammeaftalen er laboratoriet 
berettiget til renter i overensstemmelse med den danske rentelov.  
 
Laboratoriet er forpligtet til at orientere Kunden skriftligt, hvis Kunden misligholder sine 
betalingsforpligtelser. 
 
Laboratoriet er ikke berettiget til at ophæve aftalen, men kan alene gøre eventuel misligholdelse 
gældende i form af pengekrav. 
 
Kunden er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. 
 
Kundens erstatningsansvar er begrænset til det samlede pris for den konkrete bestilling. 
 
 
14.3 Laboratoriets Forsinkelse 
Overskrider Leverandøren en af de i bilag 2 A fastsatte frister, foreligger der forsinkelse. 
Ligeledes foreligger der forsinkelse, hvis Leverandøren overskrider fristen aftalt mellem Kunden 
og Leverandøren vedrørende udførelse af en ad hoc opgave, jf. punkt 3.2.  
 
Hvis Laboratoriet må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Laboratoriet straks underrette 
Kunden herom, om baggrunden herfor, samt om den forventede tidsmæssige forsinkelse. 
 
Når forsinkelse indtræder, eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Laboratoriet straks at 
foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller – hvis dette ikke er muligt – at 
begrænse denne. 
 
Hvis Laboratoriets arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden eller fra 
Sekretariatet, er Laboratoriet forpligtet til straks at advisere Kunden herom. Adviseres Kunden 
ikke straks, fortaber Laboratoriet retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der 
skyldes dette forhold, gældende. 
 
Når en testperiode er udløbet jf. bilag 2 A., og den endelige rapport ikke er godkendt pga. 
forhold, der ikke skyldes Kunden eller tredjemands forhold, er laboratoriet i forsinkelse og skal 
betale bod.  
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Boden udgør 1 % af prisen for den samlede bestilte kontrolmåling, dog mindst 10.000 DKK, og 
udløses ved forsinkelse i forhold til det i bestillingen anførte tidspunkt for den pågældende test. 
Tidspunktet beregnes ud fra det i bilag 1, pkt. 4.3 anførte om testperiode. 
 
For hver dag, som fristen derefter er yderligere overskredet betales yderligere bod på tilsvarende 
beløb.   
 
Det samlede bodsbeløb for forsinkelse kan dog ikke overstige 50 % af prisen for den samlede 
bestilte kontrolmåling. 
 
Påløbet bodsbeløb betales efter skriftligt påkrav fra Kunden. Hvis laboratoriet ikke senest 6 
måneder efter forsinkelsens indtræden har modtaget skriftligt påkrav fra Kunden, bortfalder 
Kundens ret til boden. 
 
I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinkelse. 
 
 
14.4 Mangler ved Laboratoriets ydelser 
Der foreligger en mangel, hvis Laboratoriets varetagelse af opgaver i henhold til Rammeaftalen 
ikke opfylder de krav, der fremgår af Rammeaftalen, eller ikke i øvrigt svarer til, hvad Kunden 
med føje kunne forvente. 
 
I tilfælde af mangler skal Laboratoriet træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe 
manglerne hurtigst muligt.  
 
Kunden kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt afslag i det samlede vederlag, som 
Laboratoriet er berettiget til i henhold til Rammeaftalen, såfremt Laboratoriet ikke har draget 
omsorg for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt. 
 
14.5 Ophævelse 
Kunden kan straks ophæve Rammeaftalen helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig 
misligholdelse. 
 
Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af rammeaftalen 
 
Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der 
berettiger Kunden til at ophæve Rammeaftalen: 

1) Laboratoriets undladelse af at rapportere til Kunden i overensstemmelse med bilag 1, pkt. 
5.6 

2) Manglende akkreditering 

3) Gentagne overskridelser af frister fastlagt i afgivne bestillinger 

4) Kvalificerede fejl og mangelfuld gennemførelse af opgaver omfattet af nærværende 
Rammeaftale konstateret ifm. audit, jf. punkt 10 (om auditering) 

5) Hvis Laboratoriet på et givent tidspunkt pådrager sig maksimal bod som følge af 
forsinkelse med leverancen, jf. punkt 14.3.  
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6) Hvis Laboratoriet ikke opfylder garantierne i punkt 13, og Laboratoriet ikke har afhjulpet 
manglerne inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftligt påkrav herom. 

7) Hvis misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er 
væsentlige for Kunden. 

8) Laboratoriets konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra 
Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen. 

9) Laboratoriet tages under rekonstruktionsbehandling. 

10) Laboratoriets åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske 
forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare. 

11) Laboratoriets ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af 
andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. 

 
I tilfælde af Kundens ophævelse af Rammeaftalen skal Laboratoriet tilbagebetale det allerede 
modtagne vederlag med fradrag for vederlag for ydelser, som er godkendt af Kunden, og med 
fradrag i det omfang Kunden beslutter helt eller delvist at overtage det indtil da udførte arbejde 
med henblik på opgavens færdiggørelse, eventuelt med bistand fra tredjemand, jf. punkt 24. 
 
 
15. LABORATORIETS ERSTATNINGSPLIGT 

Laboratoriet er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler. 
Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 
 
For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Kunden 
dokumenterer at have lidt et tab ud over bodsbeløbet.  
 
Laboratoriets erstatningspligt er maksimeret til et beløb svarende til det samlede vederlag for den 
aftalte testserie ud over bod betalt i henhold til punkt 14.3. Denne begrænsning gælder dog ikke 
Laboratoriets erstatningsansvar for eventuelle krænkelser af andres rettigheder jf. punkt 19 
nedenfor.  
 
Begrænsningen gælder endvidere kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller 
forsætlige forhold hos Laboratoriet.  
 
Hvis Laboratoriet beskadiger eller mister produkter, som er stillet til Laboratoriets rådighed med 
henblik på gennemførelse af målinger af produkter, er Laboratoriet pligtig til at erstatte det 
beskadigede eller mistede produkt.  
 
 
16. FORSIKRING  

Laboratoriet har dansk rets almindelige arbejdsgiveransvar for de til opgaven allokerede 
medarbejdere.  
 
Laboratoriets skal i hele Rammeaftalens løbetid opretholde en ansvarsforsikring, der dækker 
Laboratoriets erstatningsansvar overfor Kunden.  
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Laboratoriet skal på anmodning fra Kunden dokumentere, at kravene til ansvarsforsikring er 
opfyldt. 
 
 
17. KUNDENS FORHOLD 

Om Kundens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Driftstab, tabt avance eller 
andet indirekte tab erstattes ikke.  
 
Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Rammeaftale, er 
Laboratoriet berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. 
 
Laboratoriet er endvidere berettiget til at ophæve Rammeaftalen delvist over for Kunden med 
virkning for fremtidige ydelser, hvis Leverandøren over for Kunden skriftligt har afgivet påkrav 
om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, 
dels at manglende betaling inden 30 Dage vil medføre, at Rammeaftalen ophæves over for 
Kunden, såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb.  
 
Kundens erstatningsansvar er maksimeret på samme måde som Laboratoriets, jf. punkt 15.  
 
18. FORCE MAJEURE 

Hverken Laboratoriet eller Kunden skal i henhold til denne Rammeaftale anses for ansvarlige 
over for den anden Part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, 
og som Parten ikke ved Rammeaftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller 
burde have undgået eller overvundet. Forhold som skyldes Sekretariatet sidestilles i denne 
henseende med forhold hos Kunden. 
 
Forhold hos Laboratoriet, som denne ved et sædvanligt og rimeligt beredskab kan undgå, er ikke 
at betragte som force majeure, herunder i forhold til interne strejker og sygdom.  
 
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force 
majeure situationen varer. Hvis en tidsfrist for Laboratoriet udskydes på grund af force majeure, 
udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende, uden at Laboratoriet har krav på renter. 
 
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse 
herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 
 
Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at opsige Rammeaftalen, 
hvis en aftalt tidsfrist overskrides med 20 Arbejdsdage som følge af force majeure situationen. I 
tilfælde af en sådan opsigelse er Laboratoriet berettiget til vederlag for allerede leverede ydelser 
inden force majeure situationens opståen. Der består derefter ingen yderligere krav mellem 
Parterne i medfør af Rammeaftalen. 
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19. RETTIGHEDER 

19.1 Kundens ejendomsret 
Kunden erhverver fuld ejendomsret til de data, som Laboratoriet opbevarer som led i opfyldelse 
af Rammeaftalen. 
 
Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til eventuelle analyser, 
design, rapporter, dokumenter, programmer og lignende, som Laboratoriet frembringer til 
Kunden som led i Rammeaftalen, med mindre andet er aftalt mellem Kunden og Laboratoriet. 
 
Ligeledes har Kunden alle rettigheder til domænenavne, e-mail adresser, telefonnumre samt al 
korrespondance, referater, interne arbejdspapirer, ansøgninger m.v., herunder i elektronisk 
version, der modtages eller udarbejdes af Laboratoriet som led i opfyldelse af Rammeaftalen.  
 
Laboratoriet er berettiget til at anvende den erhvervede generelle viden samt de udviklede 
generelle metoder og værktøjer m.v. i forbindelse med sine opgaver for andre kunder. 
 
Ved Rammeaftalens ophør skal Laboratoriet overdrage alt relevant materiale, som Kunden har 
ejendomsret til.   
 
Laboratoriet er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i materiale, som Kunden har erhvervet 
ejendomsret til, eller på andet grundlag nægte udlevering heraf. 
 
Kundens ejendomsret er uden nogen form for begrænsning af tidsmæssig, geografisk eller 
kvantitativ art. Kvalitativt omfatter Kundens ret enhver brug af materialet internt og eksternt i 
forbindelse med Kundens virksomhed. F.eks. kan Kunden offentliggøre materialet, herunder i 
forbindelse med udbud af ydelser svarende til Laboratoriets ydelser under denne Rammeaftale.  
 
Kunden har også ret til frit at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle, materialet samt 
ret til at benytte resultatet heraf på samme måde som det oprindelige materiale.  
 
Kunden kan frit videregive notater, testrapporter, vurderinger og beregninger udført af 
Laboratoriet til Kundens samarbejdsparter. 
 
Kunden kan overdrage sin brugsret helt eller delvist i overensstemmelse med punkt 22. 
Herudover kan Kunden – uanset punkt 20 – overdrage sin brugsret til tredjemand, i det omfang 
tredjemand bistår Kunden i relation til Kundens virksomhed. Tredjemand skal i givet fald også 
overholde bestemmelserne i punkt 20.  
 
Kundens retsstilling i medfør af nærværende punkt ændres ikke, uanset om – og i givet fald 
hvorledes – Rammeaftalen bringes til ophør.  
 
 
19.2 Kundens materiale 
Alt materiale, der stilles til rådighed for Laboratoriet af Kunden eller Sekretariatet, tilhører 
Kunden. 
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20. TAVSHEDSPLIGT  

Under samarbejdet vil Kunden videreformidle relevante oplysninger til laboratoriet. Laboratoriet 
forpligter sig til udelukkende at formidle disse oplysninger videre til de i samarbejdet 
implicerede personer. Laboratoriet og dets medarbejdere, herunder underleverandører, pålægges 
tavshedspligt i forhold til disse oplysninger, hvorfor enhver uberettiget videregivelse er strafbar 
efter straffelovens regler herom. Kunden kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal 
underskrive sædvanlige tavshedserklæringer.  
 
Laboratoriet må ikke i nogen anden del af sin virksomhed gøre brug af de oplysninger, 
Laboratoriet kommer i besiddelse af i forbindelse med varetagelse af opgaver under 
Rammeaftalen, ligesom Laboratoriet ikke på nogen måde må stille oplysningerne til rådighed for 
tredjemand uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse. 
 
Laboratoriet må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse bruge Kunden som 
reference. Dog er Laboratoriet berettiget til at medtage Kunden på en simpel referenceliste.  
 
Laboratoriet må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig 
meddelelse om denne Rammeaftale eller offentliggøre noget af Rammeaftalens indhold.  
 
For Kundens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Rådgivere og 
andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende tavshedspligt. De oplysninger, som Kunden, 
Kundens rådgivere eller andre, der bistår Kunden, får om Leverandørens forhold, vil således 
være underlagt disse regler. 
 
Tavshedspligten er tillige gældende efter Rammeaftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.  
 
 
21. UNDERLEVERANDØRER 

Laboratoriet må ikke ved løsning af opgaver omfattet af denne Rammeaftale anvende 
underleverandører, medmindre det forud er skriftligt aftalt med Kunden.  
 
22. OVERDRAGELSE  

Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Rammeaftale helt 
eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i 
det væsentlige drives for offentlige midler. 
 
Ligeledes kan Kunden overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Rammeaftale helt 
eller delvist til tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemslande, Nordisk Ministerråd, i forbindelse 
projektsamarbejdet EEPliant eller andet projektsamarbejde mellem tilsynsmyndigheder i EU. 
Overdragelsen kan dog kun ske, hvis Laboratoriet accepterer dette.   
 
Laboratoriet kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og 
forpligtelser efter denne Rammeaftale til tredjemand. Laboratoriets afholder egne eventuelle 
udgifter, der måtte være forbundet med overdragelsen. 
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23.   VARIGHED OG OPSIGELSE 

23.1 Generelt  
Rammeaftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber indtil den 1. juli 2020. Kunden kan 
frem til denne dato bestille kontrolmålinger og ad hoc opgaver hos Leverandøren under 
forudsætning af at disse opgaver kan afsluttes senest den 31. december 2020.  
 
Kunden er berettiget til at opsige Rammeaftalen eller dele heraf med 6 måneders varsel. Dette 
kan dog tidligst ske til den 1. januar 2018. 
Rammeaftalen er for Laboratoriet uopsigelig, dog med de nedenfor anførte undtagelser.  
 
 
23.2 Opsigelse ved uden virkning 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde 
af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået Rammeaftale for uden virkning og påbyde 
den kontraherende myndighed at bringe Rammeaftalen til ophør inden for en af klagenævnet 
fastsat frist.  
 
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 
tilfælde at opsige Rammeaftalen. 
 
Kunden er berettiget til at opsige Rammeaftalen helt eller delvist med et varsel i 
overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Rammeaftalen 
ophører ved opsigelse således helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets 
virkningstidspunkt. 
 
Hvis der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Kunden 
berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Laboratoriet under 
forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Laboratoriet skal i så fald efterleve disse.  
 
Laboratoriets eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at 
Rammeaftalen erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for 
omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i 
opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne 
aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med 
punkt 15.  
 
Hvis Laboratoriet på tidspunktet for Rammeaftaleindgåelse havde eller burde have haft kendskab 
til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Rammeaftalen erklæres for uden 
virkning, kan Laboratoriet ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for 
godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, 
herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som 
Kunden har videreført i opsigelsen. 
 
23.3 Opsigelse ved annullation 
I henhold til Udbudsloven kan Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole ved 
endelig afgørelse eller dom annullere en tildelingsbeslutning, hvorefter ordregiveren skal bringe 
en Rammeaftale, som er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende varsel, 
medmindre særlige forhold, der tilsiger Rammeaftalens videreførelse, gør sig gældende. 
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På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 
tilfælde at opsige Rammeaftalen. 
 
Kunden er berettiget til at opsige Rammeaftalen helt eller delvist med et passende varsel.  
 
Laboratoriets eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at 
Rammeaftalen bringes til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen skal som 
udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab 
ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 15.   
 
Hvis Laboratoriet på tidspunktet for Rammeaftaleindgåelse havde eller burde have haft kendskab 
til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at tildelingsbeslutningen 
annulleres, kan Laboratoriet ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for 
godtgørelse som følge af, at tildelingsbeslutningen annulleres. 
 
 
24. FORPLIGTELSER VED OPHØR 

Ved Rammeaftalens ophør uanset årsag hertil – er Kunden berettiget til at beslutte helt eller 
delvist og mod et forholdsmæssigt vederlag at overtage det indtil da udførte arbejde i form af 
bl.a. testrapporter, skriftligt materiale, data mv. med henblik på opgavens færdiggørelse, 
eventuelt med bistand fra tredjemand, jf. punkt 14.5. 
 
Rammeaftalens ophør berører ikke gyldigheden af Rammeaftalebestemmelser (om ansvar, 
tavshedspligt mv.), som har til formål at være gældende også efter Rammeaftalens ophør. 
 
Laboratoriet er i forbindelse med Rammeaftalens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til at 
bistå Kunden i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for 
eventuel gennemførelse af fornyet udbud af de ydelser, som Rammeaftalen omfatter. 
 
Endvidere er Laboratoriet forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med et eventuel nyt 
laboratorie med hensyn til opgavens overgang til det nye laboratorium.  
 
Laboratoriet modtager ikke særskilt vederlag for disse opgaver. 
 
 
25. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING 

Denne Rammeaftale kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kunden og Laboratoriet, der 
vedhæftes Rammeaftalen som et tillæg. 
 
De til denne Rammeaftale hørende bilag anses for en integreret del af Rammeaftalen. 
Henvisninger til en bestemmelse deri, omfatter også de til rammeaftalen hørende bilag. Hvis der 
måtte være uoverensstemmelse mellem rammeaftalens ordlyd og ordlyden i Rammeaftalens 
bilag, har Rammeaftalen forrang frem for bilagene. 
 
Ved uoverensstemmelse mellem Rammeaftalen og Bilagene hertil har Rammeaftalen forrang.  
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26. TVISTER 

Retsforholdet ifølge Rammeaftalen og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret.  
 
Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Rammeaftalen, skal 
Parterne søge en løsning ved forhandling. 
 
Hvis der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige 
domstole.  
 
27. SELVSTÆNDIG AFTALE 

Parterne er enige om, at Rammeaftalens punkt 23.2 udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, 
som er gældende, uanset om Rammeaftalen i øvrigt måtte blive erklæret for uden virkning.  
 
 
28. UNDERSKRIFTER 

Rammeaftalen underskrives i to eksemplarer, hvoraf ét opbevares af Kunden og ét opbevares af 
Laboratoriet.  
 
Sted: 
 
Dato:    
 
For Kunden: 
 
 
  
 
Sted: 
 
Dato: 
 
For Leverandøren: 
 
 
 
 
 
  

 


