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BOFA, Kontrakt på ombygning af kedelanlæg 
 

 

1. Parter 

Kontrakt mellem parterne 

 

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) 

CVR nr. 26696348 

Almegårdsvej 8 

3700 Rønne 

herefter betegnet Ordregiver 

 

og 

 

[Leverandørfirma] 

[CVR-nr.] 

[Adresse] 

[Postnr. by] 

herefter betegnet Leverandøren 

 

 

2. Indledende bestemmelser 

2.1 Nærværende Kontrakt har til formål at fastlægge rammer og vilkår for parternes rettigheder og for-

pligtelser i forbindelse med denne Kontrakt. 

 

3. Kontraktgrundlag 

3.1 Grundlaget for denne kontrakt udgøres af Kontrakten med tilhørende bilag: 

• 1A Kontrakt 

• 1B Tilbudsliste 

• 1C Garantiskema 

• 2A Særlige Betingelser 

• 2B Almindelige Betingelser, AB-ME18 

• 2B-1 Opfyldelsesgaranti 

• 2B-2 Forudbetalingsgaranti 

• 2C Hovedtidsplan 

• 3A Tekniske Betingelser 
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• 3C Diagrammer 

• 3D Tegninger 

• 3E Byggepladsbeskrivelse 

• 4 Leverandørens tilbud [nr., dato] 

 

3.2 Dokumenterne, som udgør kontraktgrundlaget, er oplistet i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af 

uoverensstemmelser i kontraktgrundlaget er det øverst rangerende dokument gældende. 

3.3 Alle ændringer til Kontrakten skal, for at være gyldige i forhold til Kontraktens vilkår, udarbejdes 

som skriftlige allonger til Kontrakten. Allongerne dateres og underskrives særskilt.  

3.4 Al korrespondance i henhold til kontrakten, herunder ordrehåndtering, rådgivning, fakturering og 

kontraktstyring med videre, skal ske på dansk. 

 

4. Leveringsomfang 

4.1 Leverancen omfatter ombygning af kedelanlæg, herunder fjernelse af eksisterende economiser, in-

stallering af nyt tredje træk, installering af ny economiser, tilslutning på røggas- og vandside, som 

indenfor de specificerede grænser skal leveres, monteres, afprøves, idriftsættes og dokumenteres i 

henhold til nærværende ordre. Leverancen skal i sin helhed omfatte alle komponenter og ydelser 

indenfor leveringsgrænserne, som er nødvendige for at anlægget kan opfylde de stillede funktions-

krav. 

 

5. Priser 

5.1 Leverancens samlede pris udgør DKK [beløb] og indeholder følgende optioner: 

 [beskrivelse af option] 

 [beskrivelse af option] 

5.2 Del- og enhedspriser er angivet i dokument 1B, Tilbudsliste, som fast tilbudspris i danske kroner, 

ekskl. moms og indeholdt alle kendte afgifter, gebyrer m.v. 

5.3 Alle priser er faste, uden forbehold for prisstigninger og indeholder de ved kontraktindgåelsen 

kendte toldsatser, afgifter osv., men er ekskl. moms. 
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6. Tid og levering 

6.1 Levering er aftalt som beskrevet i dokument 2C, Kontrakttidsplan. 

6.2 Følgende terminer er forpligtende nøgleterminer: 

Termin Beskrivelse Dato 

T1 Kontraktindgåelse 

Sikkerhedsstillelser 

Leverandørens tidsplaner og kvalitetshåndbog/projekthåndbog 

 

T2 Projektdata 2 [dato] 

T3 Projektdata 3 [dato] 

T4 Start montage (ECO og 3. træk på pladsen) [dato] 

T5 Frigivelse til elektrisk montage [dato] 

T6 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer [dato] 

T7 Montage slut. Klar til koldtest, signaltest, og idriftsættelse  [dato] 

T8 Klar til prøvedrift [dato] 

T9 Aflevering [dato] 

 

6.3 Terminerne T2, T3, T6, T7 og T8 er bødebehæftede jf. dokument 2A, Særlige Betingelser. 

6.4 Levering skal ske i overensstemmelse med Incoterms 2010 ”DDP, BOFA" til Ordregivers adresse. 

6.5 Aflæsning af varer til projektet er for Leverandørens regning og risiko. Ved levering af dele til pro-

jektet er Leverandøren ligeledes ansvarlig for varemodtagelse og varegodkendelse.  

 

7. Fakturering og betaling 

7.1 Betalingsplanen er følgende: 

Rate % Termin Dato Aktivitet 

1 [%] T[nr] [dato] [aktivitet] 

2 [%] T[nr] [dato] [aktivitet] 

3 [%] T[nr] [dato] [aktivitet] 

4 [%] T[nr] [dato] [aktivitet] 

5 [%] T[nr] [dato] [aktivitet] 

 

7.2 Raterne [x, y, z] er forudbetalinger, som kræver forudbetalingsgaranti. 

7.3 Leverandøren fremsender sin faktura elektronisk til: 

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) 

Almegårdsvej 8 

3700 Rønne 

EAN nr. 57 98 00 99 99 030 

7.4 Betalingsbetingelserne er: Løbende måned plus 30 dage efter godkendt faktura. 
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8. Fortrolighed 

8.1 Enhver af parterne er under kontraktens forløb såvel som efter dens ophør forpligtet til at udvise 

fortrolighed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden parts knowhow, forretningshemme-

ligheder, interne økonomiske og kommercielle forhold eller andre oplysninger, som den parterne 

med rimelighed kan begære behandles fortroligt. 

8.2 Leverandøren skal være opmærksom på, at Ordregiver er omfattet af offentlighedslovens regler om 

aktindsigt og derfor vil være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af 

lovgivningen. 

 

9. Opsigelse 

9.1 Hvis det mod forventning skulle vise sig, at Klagenævnet for Udbud eller domstolene finder, at 

nærværende kontrakt ikke er tildelt i overensstemmelse med udbudsreglerne, herunder også hvis 

kontrakten af sådanne årsager annulleres eller erklæres for uden virkning, er Ordregiver berettiget 

til at opsige kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for 

Udbuds eller domstolenes påbud. I disse tilfælde yder Ordregiver ikke erstatning eller godtgørelse, 

medmindre varen er sat i produktion til Ordregiver og det ikke er muligt for leverandøren at afsætte 

varen til 3. mand inden for rimelig tid. 

 

10. Korrespondance 

Al korrespondance stiles til 

 

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) 

Att. Peter Christiansen 

Almegårdsvej 8 

3700 Rønne 

e-mail: pc@bofa.dk 

 

 

11. Underskrift 

Kontrakten findes i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. 

 

  

Rønne, den [dato] 

[navn] 

 

 

 

 

[underskrift] _______________________ 

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) 

 

[sted], den [dato] 

[navn] 

 

 

 

 

[underskrift]______________________ 

[leverandør] 

 

 


