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§ 1. Parterne 

Ordregiver 

Landssjúkrahúsið 

Det Færøske Sygehusvæsen 

J.C. Svabos gøta 41-49 

100 Tórshavn 

Cvr. nr. (V-tal) 345334 

Aftaleansvarlig: Finn Bjarni Hentze Samuelsen, e-mail: bjasa@ls.fo, tel +298 234595 

Daglig kontaktperson: Afdelingsleder for Patienthotellet Tórshavn, Lene Hallig, e-mail: 

lenha@ls.fo, tel +45 29 60 89 25/77 33 64 64 

og 

Kontrakthaver/leverandøren 

[Indsæt navn på leverandør]  

[Indsæt adresse]  

[Indsæt postnummer] 

[Indsæt CVR-nr.] 

Kontaktreference: [navn, mail, tlf.] 

 

§ 2. Kontraktgrundlaget  

Stk. 1. Kontraktgrundlaget mellem parterne er kontrakten (med bilag og senere tillæg og 

ændringer), udbudsmaterialet og kontrakthavers samlede tilbud. 

§ 3. Kontraktperiode 

Stk. 1. Kontrakten træder i kraft den 1. september 2020 og ophører uden varsel den 31. august 

2022. 

Stk. 2. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Meddelelsen herom skal ske 

skriftligt til kontrakthaver med mindst 3 måneders varsel. 

§ 4. Kontraktens genstand 

Stk. 1. Denne rammeaftale omfatter levering af specialkørsel af patienter og mulige 

pårørende/ledsagere, som er i Danmark i forbindelse med sygebehandling med anvisning af det 

færøske sygehusvæsen. Kørslen er som udgangspunkt mellem Københavns Lufthavn, 

Sjúklingahotellið Tórshavn, Rigshospitalet og primær kørsel omfatter alle hospitaler i Region 

Hovedstaden. Sekundær kørsel omfatter kørsel til genoptræning og behandling i Dianalund, 

Haslev, Roskilde og Hornbæk. Der kan lejlighedsvis forekomme kørsel til aktiviteter andre steder. I 

disse tilfælde er der ikke tale om en ekstra kørsel, men som erstatning for den sædvanlige kørsel.  

Stk. 2. Leverancen omfatter alle de beskrevne opgaver, herunder opgaver, der ikke er eksplicit 

beskrevet i kontraktgrundlaget, men som fremstår som naturlige led i udførelsen af leverancen. 

mailto:bjasa@ls.fo
mailto:lenha@ls.fo
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Stk. 3. Kontrakthaver skal have alt personel samt materiel, maskinel og andet udstyr, som er 

nødvendigt for at udføre leverancen, til rådighed. 

Stk. 4. I forbindelse med kontraktens udløb skal kontrakthaver levere alle informationer, data mv. 

til brug for ordregivers gennemførelse af nyt udbud, og kontrakthaver skal medvirke aktivt til 

kontraktens eventuelle overdragelse til en ny kontrakthaver. Kontrakthaver vil ikke modtage 

særskilt honorering herfor.  

Stk. 5. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. 

§ 5. Betingelser 

Stk. 1. Udførelse af erhverv 

Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne rammeaftale fremsende dokumentation for at 

have de nødvendige og relevante tilladelser og/eller bevillinger til erhvervsmæssig 

personbefordring og til udførelse af det pågældende erhverv. Dokumentationen skal fremsendes 

til ordregivers aftaleansvarlige. 

Rammeaftalen er fra ordregivers side betinget af, at ovennævnte dokumentation fremsendes til 

ordregiver, og at dokumentationen kan godkendes af ordregiver. 

Stk. 2. Sikkerhedsstillelse 

Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne aftale fremsende dokumentation for 

sikkerhedsstillelse, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders formåen jf. 

Udbudsbetingelsernes afsnit om Egnethed pkt. 8.2 og 8.3.  

Dokumentation for sikkerhedsstillelsen sker ved udfyldelse af Bilag C – Forhåndstilsagn om 

sikkerhedsstillelse, og fremsendes til ordregivers aftaleansvarlige. 

Rammeaftalen er fra ordregivers side betinget af, at ovennævnte dokumentation fremsendes til 

ordregiver, og at dokumentationen kan godkendes af ordregiver. 

§ 6. Samarbejde 

Stk. 1. Generelt 

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til aftalen. 

Leverandøren skal stå til rådighed for deltagelse i et opstartsmøde i forbindelse med aftalestart, 

såfremt ordregiver kræver dette. Mødet afholdes som udgangspunkt hos ordregiver, og 

leverandørens udgifter i forbindelse med mødet er ordregiver uvedkommende. 

På en parts initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem leverandør og 

ordregiver. Statusmøder afholdes 2 gange årligt, eller efter aftale mellem parterne. 

Statusmøderne har bl.a. til formål at afstemme parternes forventninger til kontrakten og at 

afklare eventuelle uoverensstemmelser. Leverandørens udgifter i forbindelse med mødet er 

ordregiver uvedkommende. 

Stk. 2. Klager 

Såfremt ordregiver modtager en klage fra en borger, dennes pårørende eller institution over 

forhold omkring kørslen, vil leverandøren blive anmodet om en redegørelse, før ordregiver 

besvarer klagen. 



 

Landssjúkrahúsið 

 

 

 
5 

Leverandørens redegørelse skal fremsendes til ordregiver senest 3 hverdage efter, at ordregiver 

har fremsendt anmodningen. 

Stk. 3. Loyalitetspligt 

Leverandøren skal optræde loyalt over for ordregiver og skal i enhver henseende udfolde rimelige 

bestræbelser for at opfylde rammeaftalen og imødekomme ordregivers interesser. Leverandøren 

skal til enhver tid straks informere ordregiver om forhold, der kan påvirke aftalen, og som 

ordregiver ikke er vidende om. 

Leverandøren skal orientere sit personale om aftalen i sin helhed og skal give personalet sådanne 

arbejdsbetingelser, at personalet er i stand til at opfylde aftalens krav. Leverandøren er pligtig at 

sikre sig tilsvarende orientering og arbejdsbetingelser hos personale ansat ved en eventuel under-

leverandør. 

§ 7. Underleverandører 

Stk. 1. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører ved opfyldelse af denne 

rammeaftale. 

Stk. 2. Leverandøren skal oplyse navn, cvr.nr., kontaktoplysninger. Oplysningerne skal indleveres 

inden ikrafttræden af denne aftale. 

Ordregiver er berettiget til at kræve, at en underleverandør udskiftes, såfremt ordregiver har 

saglige indvendinger mod anvendelse af den pågældende underleverandør. 

Ovennævnte gælder tilsvarende for hele leverandørens kæde af underleverandører. 

Ansvaret for opfyldelse af rammeaftalen påhviler leverandøren uanset anvendelse af 

underleverandører, og eventuelle underleverandører skal leve op til alle krav og betingelser i 

denne rammeaftale i forhold til arbejdets udførelse. 

§ 8. Kvalitet 

Stk. 1. Generelt 

De af rammeaftalen omfattede ydelser skal leveres således, at de overholder alle gældende 

direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav på tidspunktet for indgåelse af 

rammeaftalen samt i aftalens løbetid. 

Ydelserne skal overholde kravspecifikationen og være i overensstemmelse med leverandørens 

tilbud i hele rammeaftalens løbetid. 

Leverandøren skal på ordregivers anmodning give uddybende oplysninger og dokumentation for, 

hvordan de af rammeaftalen omfattede ydelser leveres. 

Stk. 2. Kvalitetssikring 

Leverandøren er forpligtet til på ordregivers opfordring at fremsende oplysninger om klager, arten 

heraf, samt leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag. 

Alle henvendelser fra presse, borgere, offentlige myndigheder mv. samt alle klager over 

kontrakthavers varetagelse af leverancen, som tilgår leverandøre, skal leverandøren videresende 

til ordregiver hurtigst muligt. 
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§ 9. Priser og betaling 

Stk. 1. Alle priser er i danske kroner og inkluderer alle ved kontraktens underskrift gældende 

afgifter, bortset fra moms.  

Stk. 2. Leverandøren modtager en månedlig betaling i henhold til den pris, der er afgivet, jf. 

Udbudsbetingelserne afsnit 10. 

§ 10. Ændring i kontraktgrundlaget 

Stk. 1. Ordregiver kan ændre kontraktens omfang, herunder kravspecifikationen.  

Stk. 2. Ændringer skal ske med rimeligt varsel. 

Stk. 3. Hvis ændringen medfører, at kontrakten herefter kun kan opfyldes under anvendelse af 

væsentligt forøgede ressourcer, skal der samtidig ske en justering af vederlaget. Omfanget af 

ændringen vurderes både isoleret og i sammenhæng med tidligere gennemførte ændringer. 

Stk. 4. Det samme gælder, hvis ændringen medfører en væsentlig lettelse af kontrakthavers 

opfyldelse af kontrakten. 

Stk. 5. Ændringer i kontraktgrundlaget indarbejdes i kontrakten i form af allonger, som udarbejdes 

af ordregiver og tiltrædes af kontrakthaver. 

§ 11. Forsinkelser og mangler 

Stk. 1. Kontrakthaver skal give meddelelse til ordregiver, straks kontrakthaver må forudse risiko 

for, at kontrakten ikke bliver rigtigt opfyldt som følge af forsinkelse eller mangler. Kontrakthaver 

skal samtidig oplyse årsagen til forsinkelsen/manglen samt et skøn over, hvornår kontraktmæssig 

levering vil kunne finde sted. 

Stk. 2. Hvis en leverance er forsinket eller mangelfuld, skal kontrakthaver straks foretage 

afhjælpning. 

Stk. 3. Ordregiver kan fastsætte en frist for afhjælpning. Hvis kontrakthaver ikke leverer 

kontraktmæssigt inden for denne frist, kan ordregiver foretage dækningskøb. Foretager 

ordregiver dækningskøb, er kontrakthaver forpligtet til at godtgøre en eventuel difference. 

Stk. 4. Hvis en forsinkelse/mangel skyldes, at ordregiver ikke har opfyldt sine forpligtelser i 

henhold til kontrakten, og dette ikke kan henføres til manglende underretning fra kontrakthaver, 

udskydes eventuelle frister for arbejdets udførelse, i den udstrækning ordregivers manglende 

overholdelse af forpligtelserne har udelukket arbejdets korrekte udførelse. 

§ 12. Misligholdelse 

Stk. 1. Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtelser, dvs. en 

hvilken som helst mangel, forsinkelse, mv. Der foreligger altid en mangel ved leverandørens 

ydelse, såfremt ydelsen ikke opfylder denne rammeaftale med tilhørende bilag, eller ydelsen ikke 

er som ordregiver med føje kunne forvente.  

Stk. 2. Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele ordregiver 

dette samt underrette ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og 

for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. 
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Væsentlig misligholdelse 

Ved kontrakthavers væsentlige misligholdelse kan ordregiver ophæve kontrakten med øjeblikkelig 

virkning og uden forudgående varsel.  

Stk. 3. Til væsentlig misligholdelse henregnes navnlig, men ikke udelukkende, følgende 

situationer:  

 Gentagne forsinkede eller mangelfulde leverancer, der er byrdefulde for ordregiver  

 Forsinkelser i et sådant omfang, at der ikke længere er tale om uvæsentlig misligholdelse  

 At kontrakthavers leverancer er behæftet med så mange og/eller alvorlige fejl eller 

mangler, at ordregiver med rimelighed må anse kontrakthaver for at være fagligt eller 

økonomisk ude af stand til at udføre de i kontrakten omfattede opgaver eller dele heraf 

 Ved forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter 

svækker tillidsforholdet mellem parterne.  

§ 13. Erstatning 

Stk. 1. Begge parter er erstatningspligtige over for modparten efter dansk rets almindelige regler. 

Stk. 2. I tilfælde af ordregivers ophævelse af kontrakten som følge af kontrakthavers 

misligholdelse skal kontrakthaver erstatte ordregivers tab som følge af ophævelsen. Ordregiver 

skal stilles, som om kontrakten fortsat var gældende. 

§ 14. Force majeure 

Stk. 1. Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af rammeaftalen på grund af 

force majeure. 

Stk. 2. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af rammeaftalen er umulig, og dette 

skyldes ekstraordinære omstændigheder, som leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde 

have forudset f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så 

vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer 

leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et 

nødberedskab. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for 

underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som leverandøren 

ikke burde have undgået eller overvundet.  

Stk. 3. Ordregiver er ansvarsfri under samme betingelser som leverandøren, jf. ovenstående. 

Stk. 4. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende part har givet meddelelse herom 

til den anden part senest 5 hverdage efter, at force majeure er indtrådt. 

Stk. 5. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende i de dage, hvor force majeure 

forekommer. 

Stk. 6. Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure, 

herunder såfremt rammeaftalen ophæves på grund af force majeure. 

§ 15. Overdragelse af kontrakt 

Stk. 1. Kontrakthaver kan ikke overdrage sine forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand, 

hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig accept fra ordregiver. Ordregiver har adgang 
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til at afvise tredjemand, såfremt denne ikke kan opfylde kontrakten og kravspecifikationen, samt 

det øvrige udbudsmateriale. 

§ 16. Tavshedspligt 

Stk. 1. Parterne og deres personale er underlagt tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, som de 

måtte blive bekendt med under udførelsen af leverancen, og som efter deres karakter eller 

forholdene i øvrigt er at anse som fortrolige. 

Stk. 2. Tilsvarende tavshedspligt er enhver underleverandør og person, der gennem en tilknytning 

til parterne er beskæftiget med udførelsen af opgaverne i henhold til kontrakten, underlagt. 

Stk. 3. Tavshedspligten består også efter kontraktens ophør. 

§ 17. Tvister 

Stk. 1. Enhver tvist mellem parterne skal søges bilagt ved forhandling. 

Stk. 2. Såfremt uoverensstemmelsen ikke kan løses ved forhandling, skal tvisten afgøres endeligt 

og bindende ved domstolsbehandling. 

§ 18. Underskrifter 

Rammeaftalen anses ikke for endeligt indgået, førend den er underskrevet af begge parter. 

For ordregiver 
 
_________________________________             ________________________________  

     Dato                     Underskrift   
 
 

__________________________________ 
Titel og navn på underskriver  

 
For leverandøren 
 
_________________________________             ________________________________  

      Dato                     Underskrift   
 
 

__________________________________ 
Titel og navn på underskriver  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


