
Punkt Hovedaftalen Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Svar 

Generelt

Igennem hele Hovedaftalen fremgår ”VEKS” som udbyder. 

Skal Prækvalifikationsansøgningen samt tilbud stiles til 

”VEKS”, eller skal de stiles til ”Fremtidens Fjernvarme i 

Hovedstaden 2050”?

Intentionen er at prækvalifikationsansøgningen og 

tilbud stiles til Fremtidens Fjernvarmeforsyning i 

Hovedstadsområdet 2050 (FFH50). Men det har ikke 

betydning for vurdering af indkomne 

prækvalifikationsansøgninger og tilbud om de er stilet 

til FFH50 eller VEKS, begge vil indgå i ansøgerfeltet på 

lige fod. 

3 AFTALEGRUNDLAG

3.1

For Aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af 

modstrid mellem dokumenterne angivet i punkterne nedenfor gælder dokumenterne i det 

højest prioriterede punkt forud for det lavere prioriterede. Dokumenterne i et lavere 

prioriteret punkt kan dog udfylde, uddybe eller supplere dokumenterne i et højere 

prioriteret punkt: 

- Nærværende aftale 

- Vilkår og betingelser for tilbudsindhentningen med bilag:

- Beskrivelse af analyseopgave 1A – 1F

- Tro og love-erklæring

- Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR18

- Rådgivers tilbud

Da der er tale om en begrænset opgavestørrelse, foreslås 

det at aftalen baseres på ABR18 Forenklet i stedet for 

ABR18 i den fulde form. Kan dette accepteres?

Vi holder fast i ABR18

5 AFTALENS VARIGHED OG OPHØR Ad Hovedaftalen:

5.1.2 Ønsker VEKS at forlænge Aftalen, skal dette meddeles Rådgiver senest [dato].  

Pkt. 5.1.2: Vil i venligst angive hvor stort varslet vil 

blive? Og hvor meget vil aftalen kunne blive 

forlænget?

Varsel vil være mindst 1 måned. Og vi ved ikke hvor 

lang tid vi evt. vil forlænge.

6 RÅDGIVERS PERSONALE

6.4

Såfremt Rådgiver udskifter en nøglemedarbejder, der er tilknyttet opfyldelsen af Aftalen, 

skal denne erstattes med en medarbejder med tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning af en 

medarbejder kan kun ske efter VEKS’s forudgående skriftlige godkendelse og efter 

forevisning af CV. Dette gælder uanset årsagen til en given medarbejders udskiftning, dog 

Pkt. 6.4, sidste sætning: Hvad hvis der er tale om 

opsigelse?

Ved opsigelse vil der gælde sammen kriterier som ved 

anden udskiftning

6.6

Såfremt VEKS oplever samarbejdsproblemer med en bestemt person hos Rådgiver, er 

Rådgiver på VEKS’s anmodning forpligtet til ikke at anvende den pågældende person i 

forbindelse med ydelser til VEKS i den resterende del af aftaleperioden og finde en 

erstatning med tilsvarende kvalifikationer.

Pkt. 6.6: Antager, der er tale om skriftlig anmodning. Ja, det vil være en skriftlig anmodning

PRISER OG VILKÅR

7.2
Rådgiver kan ikke opkræve nogle former for ekstra honorar, gebyrer eller andre 

omkostninger ud over der fastlagte budget i analyseopgaven.
Pkt. 7.2: Er ABR18 § 33 fraveget? Hvis ja, hvordan det?

Det er  ABR18 §33 stk a - fast honorar som  det vi 

ønsker

7.3 Rådgiveropgaverne betales i tre lige store rater. Betaling af 2. rate sker ved 

delprojektlederens godkendelse mens 3. rate betales når leverancen er godkendt i 

styregruppen.

Pkt. 7.3: Hvornår betales 1. rate? Hvornår forventes 

styregruppen at godkende leverancen efter dennes 

aflevering? For rådgiver har jo ret til at få honorar 

inden for en betalingsfrist.

Hvornår cirka tidsmæssigt vil de tre rater falde?

Dette aftales med med projektlederen for gruppen. 



12 MISLIGHOLDELSE Styregruppen har møde en gang om måneden

12.1

Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i Aftalen, gælder dansk rets almindelige regler og 

beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om adgang til 

ophævelse, afhjælpning og erstatning
Pkt. 12.1: Er ABR18 fraveget? Hvis ja, hvordan det?

Det er beskrevet i udbudsmaterialet hvad der 

betragtes som væsentlig misligeholdelse

12.5

Hvis Rådgiver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af Aftalen er VEKS berettiget til helt 

eller delvist at ophæve Aftalen. Det er dog en betingelse for en sådan ophævelse, at (i) der 

gives en forudgående skriftlig meddelelse om, at VEKS ønsker at påberåbe sig væsentlig 

misligholdelse, og (ii) at misligholdelsen ikke er udbedret senest 7 dage efter VEKS’s 

fremsendelse af en sådan meddelelse

Pkt. 12.5: Vi forstår ikke omfanget af ”delvist at 

ophæve aftalen”. Forklar venligst.

Antager, at der menes 7 arbejdsdage. Ellers vil det 

kunne være svært at nå ved fx påske.

Det vil i mindelighed være en vurdering af hvad der er 

leveret og hvad der udestår. Ja til 7 arbejdsdage

12.7 Såfremt der foreligger en væsentlig misligholdelse fra VEKS’s side, gælder ovenstående 

regler i samme omfang for Rådgivers ophævelse af kontrakten som for VEKS. 

Pkt. 12.7: Antager, at også VEKS´ væsentlige 

misligholdelse med betaling giver Rådgiver ret til at 

gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i ht. ABR18 

og pkt. 12. Er det korrekt forstået?

Varsling af misligeholdelse ved 12.5 gælder også for 

VEKS

13 ERSTATNING Punkt 13:

13.1
I tilfælde af Rådgivers misligholdelse af vilkårene i Aftalen, skal Rådgiver kompensere VEKS

for dennes direkte og indirekte tab efter dansk rets almindelige regler. 

Pkt. 13.1: ”og indirekte tab” bedes slettet. Det er i 

strid med ABR18 § 50 og med aftalens punkt 17.1.
Indirekte tab udgår

13.1
Da der er tale om et begrænset rådgiverhonorar, foreslås 

det at ansvarsbegrænsningen sættes til 3 X honorar. Kan 

dette accepteres?

Dette kan godt accepteres

13.2

Ophæves aftalen som følge af Rådgivers væsentlige misligholdelse, er Rådgiver forpligtet til

at erstatte VEKS de hermed forbundne udgifter, herunder merudgifter, der knytter sig til et

samarbejde med en anden rådgiver. Kravet opgøres i overensstemmelse med dansk rets

almindelige regler. 

Pkt. 13.2: Bestemmelsen bedes slettet. Det er i strid 

med ABR18 § 50 og med aftalens punkt 17.1.
Det er alene rådgiverhonorar det omhandler her.

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT Punkt 16.6:

16.6
FFH50 projektet erhverver fuldt ejerskab til resultater og data i projektet og Rådgiver må 

kun bruge disse efter aftale med projektet.

Pkt. 16.6: Antager, at rådgiver i fremtidige opgaver 

med andre ordregivere kan anvende metoder og 

erfaringer fra nærværende opgaver.

Metode og erfaring kan bruges i andre opgaver, men 

data og resultater kan kun bruges efter aftale med 

projektet. 
Kan Bygherre bekræfte, at der med dette punkt ikke er 

tiltænkt en skærpelse af ABR §37, således at Bygherre 

erhverver en ubegrænset brugsret til det udarbejdede, 

men at Rådgiveren bevarer alle rettigheder over sine 

idéer og det materiale, som rådgiveren har udarbejdet, 

herunder digitale bygningsmodeller og andre digitale 

data?

Metode og erfaring kan bruges i andre opgaver, men 

data og resultater kan kun bruges efter aftale med 

projektet. 

HÆFTELSE FOR TAB

17.1
Rådgiver er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som VEKS måtte 

have som følge af brug af Rådgivers ydelser
Pkt. 17.1: Er ABR18 § 50 fraveget? Hvis ja, hvordan 

det?
Den er ikke fraveget.


