[dato]

RAMMEAFTALE
OM FLYTNING AF INDBO
1. Parterne
Denne kontrakt er indgået mellem:
BSB Svendborg, afd. 7502 [eller] afd. 7504
c/o Domea.dk s.m.b.a.
Oldenburg Allé 3
2630 Høje Taastrup
CVR: 56 71 01 16

(herefter kaldet kunden)

Og
[navn på leverandør]
[adresse]
[postnummer og by]
CVR-nr.: [xxx]
(herefter kaldet leverandøren)
2. Opgaven
Aftalen vedrører en rammeaftale om flytning af indbo.
Rammeaftalen er indgået i overensstemmelse med afholdt udbud som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse [bekendtgørelsens nr. og dato].
Rammeaftalen er ikke eksklusiv.
Opgaven omfatter flytning af indbo i forbindelse med genhusning ved renovering af BSB
Svendborgs afdeling 7502 [eller] 7504.
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3. Kontaktpersoner
Som kontaktpersoner har parterne udpeget:
For Kunden:
[navn og mail]
For leverandøren:
[navn og mail]

4. Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget angivet i prioriteret rækkefølge:
1. Nærværende kontrakt inkl. bilag
2. Udbudsmateriale af 1.2.2017 inkl. spørgsmål/svar samt eventuelle rettelsesblade
offentliggjort i tilbudsperioden.
3. Leverandørens tilbud af [dato]
5. Leverandørens ydelser
Der henvises til Kontraktbilag 1, Opgave- og ydelsesbeskrivelse.
Der henvises desuden til Kontraktbilag 2 for oplysninger om lejlighedstyper før og efter renovering og
der henvises til Kontraktbilag 3 for oplysninger om byggepladsens indretning.
6. Vederlag
Leverandørens honorar for udført bistand i henhold til nærværende aftale fastsættes i
overensstemmelse med den under udbuddet afgivne tilbudsliste, hvor følgende enhedspriserne
fremgår:
[indsæt]
Der afregnes efter den oprindelige lejligheds værelsesantal begge veje.
7. Betaling
Fakturaer udveksles i PDF-format. Fakturaer fremsendes pr. mail mellem de godkendende parter.
Fakturaer fremsendes ved månedsskift og senest pr. den 5. i måneden. Betaling vil herefter ske den
21. i måneden.
Fakturaer der ikke er genhusningskoordinatoren i hænde den 5. i måneden kan først forventes betalt
i efterfølgende måned.
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Faktura skal referere til lejemålsnummer samt til- og fraflytningsadresse og påføres følgende
adresse (betaler)/byggesag:
Boligselskabet BSB Svendborg afd. 7502 [eller] 7504
c/o Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Byggesag: Landsbyggefond renoveringssag
8. Tidsplan
[For afdeling 7502:]
Flytning vil pågå i perioden august 2017 og frem til maj 2019.

[For afdeling 7504:]
Flytningen forventes udført fra november 2018 og frem til februar 2020.
Der tages forbehold for ændringer (udvidelser og indskrænkninger) af tidsplanen.
Der henvises i øvrigt til Kontraktbilag 1, Opgave- og ydelsesbeskrivelse samt Kontraktbilag 4,
Genhusningstidsplan.
I denne periode vil rekvirerede opgaver i henhold til denne kontrakt skulle udføres.
Opgaverne skal under alle omstændigheder udføres inden rimelig tid efter Kunden har rekvireret
bistanden.
9. Ansvar og forsikring
Leverandøren er ansvarlig efter danske ret almindelige betingelser.
Leverandøren er forpligtet til at have og opretholde forsikring, som dækker skade, leverandøren eller
dennes ansatte, måtte påføre personer eller ting under udførelsen af flytteopgaverne.
Ved kontraktens indgåelse udleverer leverandøren dokumentation for ovennævnte forsikringsforhold
i form af police, som optages som bilag til denne kontakt.
10. Kontraktens løbetid
Der henvises til den i pkt. 8 nævnte periode.
Kontrakten er gældende for hele den periode, der pågår flytning.
Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden, medmindre der foreligger misligholdelse.
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11. Særlige bestemmelser
11.1
Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte som leverandøren og eventuelle
underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og
ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor
arbejdet udføres.
Medfører manglende overholdelse af denne forpligtigelse et berettiget krav fra de ansatte, kan
Kunden tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav.
11.2
Nærværende kontrakt er betinget af Svendborg Kommune og Landsbyggefondens
godkendelse af skema B. Forventeligt bliver skema B godkendt i juni 2017.
Såfremt skema B ikke godkendes, ophører kontrakten i sin helhed ved meddelelse herom. Kunden
er således ikke leverandøren noget krav skyldig.
12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem kunden og leverandøren afgøres efter dansk ret.
Værneting er kundens hjemting.
13. Bilag
Til aftalen hører følgende bilag
Kontraktbilag 1: Opgave- og ydelsesbeskrivelse
Kontraktbilag 2: Lejlighedstyper før og efter renovering, afd. 7502 / Lejlighedstyper før og efter
renovering, afd. 7504
Kontraktbilag 3: Byggeplads, afd. 7502 / Byggeplads, afd. 7504
Kontraktbilag 4: Genhusningstidsplan
Kontraktbilag 5: Leverandørens forsikringspolice
14. Underskrifter
, den

/

- 2017

Kunden

--------------------------------------------------------------------[navn]
, den

/

- 2017

Leverandøren
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-------------------------------------------------------------------[navn]
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