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1 Generelt 

1.1 Nedenstående almindelige standardbetingelser er gældende ved aftaler om køb af varer og 
tjenesteydelser med Gladsaxe Kommune. Vilkårene kan kun fraviges ved skriftlig aftale 
mellem parterne. Købeloven regler for handelskøb er gældende, medmindre den i disse 
standardbetingelser eller den konkrete aftale er skriftligt fraveget. 

1.2 Disse standardvilkår har altid forrang frem for Leverandørens standardvilkår, forretningsbetin-
gelser, branchesædvaner og lignende - uanset om Leverandøren eksempelvis ved levering, 
fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura vedlægger sine egne betingelser.  

1.3 Ved køber forstås i det følgende Gladsaxe Kommunes afdelinger/institutioner – herunder 
selvejende institutioner som har driftsoverenskomst med kommunen – specificeret ved et 
EAN-nummer. 

1.4 Ved Leverandøren forstås den, som opfordres til at afgive tilbud samt den, med hvem Køber 
indgår aftale om et køb. 

1.5 Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed mht. oplysninger om Gladsaxe Kommunes 
interne forhold samt borgerne, som Leverandøren måtte få kendskab til. 

1.6 På Gladsaxe Kommunes anmodning skal Leverandøren dokumentere for underskriveren af 
kontrakters/aftalers tegningsberettigelse. 

  

2 Ubetalt forfalden gæld til det offentlige 

2.1 Forudsætningen for handel med Gladsaxe Kommune er, at erklæring om ubetalt forfalden 
gæld til det offentlige i henhold til § 135 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven), er 
underskrevet og returneret senest ved aftalens begyndelse. 

 Tro- og Love-erklæring findes på www.gladsaxe.dk under Erhverv/Leverandør til kommunen. 

  

3 Ordrebekræftelse 

3.1 Senest én uge fra modtagelse af ordre skal leverandøren fremsende ordrebekræftelse til 
køber med angivelse af produktspecifikationer, kvantum, leveringstid og –sted samt pris. 

  

4 Betalingsbetingelse og fakturering 

4.1 Betalingsfristen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt og fyldestgørende faktura. 
Betalingsfristen kan tidligst starte med virkning fra den dato et produkt eller en ydelse er 
leveret, med mindre andet er skriftligt aftalt. Det gælder også i tilfælde af leasingaftaler og 
aftaler med løbende betaling. 

4.2 Rentelovens almindelige regler er gældende. 
Overskrides betalingsfristen kan firma opkræve morarente, bestående af Nationalbankens 
udlånsrentesats, samt et tillæg på p.t. 8 %. 

4.3 Fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jævnfør Bekendtgørelserne 2010-04-12 nr. 
354 og 2011-03-11 nr. 206 om elektroniske regninger til offentlige myndigheder. I henhold til 
bekendtgørelserne skal fakturaer og kreditnotaer fremsendes i OIOUBL format og via 
Nemhandel infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum sendes 
under forretningsprofilen Procurement-BilSim-1.0. 

4.4 Faktura fremsendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institutions EAN-nummer med 
angivelse af Kommunens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for 
Kommunen for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold.  
 

https://gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/leverandoer-til-kommunen
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Fakturaen skal indeholde:  

• Udstedelsesdato (fakturadato)  

• Fakturanummer  

• Leverandørens CVR-nr. (eller SE-nr.)  

• Leverandørens navn og adresse 

• Betalingsdato 

• Gironummer/betalings-ID  

• Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede 
ydelser  

• Dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor 
afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra 
fakturaens udstedelsesdato  

• Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og 
rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed  

• Gældende momssats  

• Det momsbeløb, der skal betales.  

• Ordregivers EAN-nummer og adresse  

• Rekvirent hos Ordregiver  

• Ordre- eller rekvisitions nummer  
 

4.5 Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller 
hvis ovenstående oplysninger mangler. 

4.6 De elektroniske fakturaer skal sendes til den bestiller, som har bestilt produkterne, medmindre 
andet er angivet ved bestilling 

4.7 Firma kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form 
for godtgørelse, udover hvad der fremgår af Renteloven. 

4.8 Såfremt den bestilte mængde bliver leveret successivt, kan Leverandøren kun fakturere for 
den leverede mængde. 

  

5 Leveringsbetingelser 

5.1 Leveringsbetingelserne er frit leveret. 

5.2 Med mindre andet er skriftligt aftalt er levering først sket, når den aftalte salgsgenstand stilles 
til Købers disposition på en af Køber anvist plads – for teknisk udstyr i driftsklar stand og for 
tjenesteydelser, når de er færdiggjort. 

5.3 Såfremt produkterne skal forsendes eller på anden måde transporteres til borgeren, finder 
levering og risikoovergang først sted, når produktet er modtaget af ordregiver/borgeren og 
behørig kvittering er foretaget, jævnfør pkt. 6. Transport foregår for firmas ansvar og risiko. 

5.4 Såfremt firma har restordre på de bestilte produkter eller såfremt produkterne ikke kan leveres 
inden for den aftalte tid, skal firma omgående tilbyde vederlagsfrit at levere andre tilsvarende 
eller bedre produkter 

5.5 Købelovens almindelige regel om undersøgelsespligt ved levering gælder ikke. 

  

6 Følgeseddel/arbejdsseddel 

6.1 Samtlige leverancer af varer og teknisk udstyr skal ledsages af en følgeseddel, der angiver 
varebetegnelse, kvantum og købers reference samt modtagerens navn og leveringssted. 

6.2 Tjenesteydelser skal afsluttes med overgivelse af en arbejdsseddel, der udspecificerer 
timeforbrug, kørsel, evt. leverancer af varer med varebetegnelse og kvantum, modtagerens 
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navn og udførelsessted samt købers ordrereference. 

  

7 Forsinkelser 

7.1 Køber anser enhver forsinkelse for væsentlige jævnfør § 21 stk. 3 i Lov om køb. 

7.2 Såfremt Leverandøren må forudse en leveringsforsinkelse, skal Leverandøren straks give 
begrundet meddelelse herom til køber samt angive det nye forventede leveringstidspunkt.  
Køber vurderer herefter, om købet fastholdes. 

  

8 Mangler og afhjælpningspligt 

8.1 Leverandøren er ansvarlig for fejl, mangler og forsømmelser efter købelovens regler om 
handelskøb og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren bærer bevisbyrden 
ved tvivlstilfælde vedrørende fejl, mangler, forsømmelser og Leverandørens overholdelse af 
garantier. 

8.2 Leverandøren skal i minimum 2 år fra levering yde vederlagsfri afhjælpning af fejl, mangler og 
forsømmelser efter Købelovens bestemmelser.  

8.3 Købers returnering af varer på grund af fejl og mangler ved varen sker for sælgers regning og 
risiko.  

8.4 Øvrige betingelser for afhjælpningspligt samt ophævelse af og erstatningskøb henvises til 
Dansk købelov. 

8.5 Med mindre andet er aftalt, er Leverandøren forpligtet til at iværksætte afhjælpning indenfor 2 
arbejdsdage efter Købers reklamation er kommet til Leverandørens kundskab. 

8.6 Foretages der i forbindelse med afhjælpning udskiftning af dele, skal der fra udskiftningstids- 
punktet gælde en ny 2-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig 
del af aftalens genstand udskiftes i afhjælpningsperioden, gælder der en ny 2-årig afhjælp- 
ningsperiode for hele aftalens genstand fra udskiftningstidspunktet. 

8.7 Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med en afhjælpning. Dette gælder 
også såfremt Køber og Leverandøren enes om, at reparationer skal foretages på stedet eller 
hos Leverandør eller hos lokale reparatører i forbindelse med Leverandørens afhjælpnings- 
forpligtelse. 

8.8 Leverandør har som udgangspunkt kun et afhjælpningsforsøg.  Herefter kan Køber kræve 
omlevering eller hæve købet. Hæves købet er Køber berettiget til efter samtidig meddelelse til 
Leverandøren at foretage dækningskøb for Leverandørens regning. 

8.9 Udsteder Leverandør en garanti, skal denne være skriftlig og udtrykkeligt beskrive hvad der 
garanteres ud over købelovens regler. 

  

10 Miljø 

10.1 Leverandøren garanterer, at alle leverancer overholder de til enhver tid gældende regler for 
miljø og for arbejdsmiljø.  

For alle leverancer gælder, at leverandøren skal oplyse Køber, hvis der i sortimentet findes 
komplementære produkter som, er mere miljøvenlige producerede (f.eks. produkter mærket 
med Svanen eller EU-blomsten). 

Ved levering af produkter indeholdende stoffer, optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede 
stoffer, skal leverandøren særskilt oplyse om dette og om muligt anvise alternative produkter. 
(Listen findes i opdateret form på Miljøstyrelsens hjemmeside) 
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11 Emballage 

11.1 Leverandøren skal sikre, at varer/produkter ikke er unødig overemballeret og om nødvendig 
anvise muligheder for genanvendelse af emballage/returtage genbrugeligt emballage. 

11.2 Hvis leverandøren ikke kan tilbyde at tage emballage retur, skal emballagen kunne destrueres 
som almindeligt husholdningsaffald. 

PVC– samt trykimprægneret træemballage accepteres ikke, medmindre det kan godtgøres, at 
det er nødvendigt af hensyn til det leverede produkt. 

  

12  Produkt- og erstatningsansvar 

12.1 Leverandøren hæfter for produktansvar i overensstemmelse med Produktansvarsloven og 
dansk rets almindelige regler.  

12.2 Leverandøren skal tegne erhvervsansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække 
Leverandørens ansvar i forbindelse med aftalen. Gyldig police skal på forlangende forevises 
Køber. 

12.3 Leverandøren skal på anmodning tegne produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som 
skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med aftalens genstand. Gyldig police skal på 
forlangende forevises Køber. 

  

13 Misligholdelse 

13.1 Såfremt firma misligholder sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen, er kommunen 

berettiget til erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige regler og kan kræve 

forholdsmæssigt afslag, foretage modregning, foretage erstatningskøb, modtage erstatning 

mv., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig således, at 

modregning, erstatning, erstatningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 

  

14 Rettigheder og forholdet til tredjemand 

14.1 Leverandøren kan ikke uden Gladsaxe Kommunes skriftlige accept overlade nogen af de 
kontraktydelser, som skal præsteres over for Gladsaxe Kommune, til tredjemand. 
Leverandøren hvormed aftalen/kontrakten oprindeligt er indgået, er til enhver tid ansvarlig for, 
at leverancen opfyldes korrekt. 
 

14.2 Leverandøren kan kun med Gladsaxe Kommunes skriftlige samtykke helt eller delvis 
overdrage, sælge eller belåne kontraktydelser eller de heraf flydende fordringer. 

Gladsaxe Kommune fraskriver sig ikke hermed retten til tilbageholdelse af eller modregning i 
den forfaldne købesum m.v. i tilfælde af Leverandørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. 

14.3 Leverandøren skal holde Gladsaxe Kommune skadesløs for alle forhold og for alle udgifter, 
som måtte hidrøre fra, at tredjemand påberåber sig krænkelse af ejendomsrettigheder, 
patentret, ophavsret eller anden lignende eneret. 

14.4 Med mindre andet aftales, erhverver Gladsaxe Kommune alle rettigheder til frembringelser, 
der er udviklet for Købers regning. Leverandøren har ret til at benytte de tillærte metoder og 
principper, men kan ikke uden Købers samtykke benytte andre dele af frembringelserne. 
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15 Offentliggørelse 

15.1 Der må ikke uden Gladsaxe Kommunes tilladelse offentliggøres eller reklameres med, at der 
leveres til Kommunen. 

  

16 Kørsel i Gladsaxe Kommune 

16.1 Kørsel i Gladsaxe Kommune skal ske iht. regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i 
holdende motordrevne køretøjer være i gang.  

 Regulativet kan læses på Gladsaxe Kommunes hjemmeside: www.gladsaxe.dk under 

 Erhverv/Leverandør til kommunen. 

  

17 Statistik  

17.1 Leverandør skal efter aftale en gang årligt fremsende statistik til indkøbskontoret over levering 
for sidste 12 måneder fordelt på kr., mængde, produkt samt leveringssted. 

17.2 Såfremt det er muligt, skal statistikken endvidere indeholde en opgørelse over den andel af 
omsætningen, som er miljømærkede. 

  

18 Tvister og forhandlingspligt 

18.1 Ved eventuelle tvist- eller tvivlstilfælde imellem Køber og Leverandøren skal disse betingelser 
anvendes som fortolkningsgrundlag og dermed løsningsgrundlag. 

18.2 Eventuel tvist afgøres efter dansk rets almindelige regler, idet enhver sag skal anlægges ved 
retten i Glostrup med mindre andet aftales. 

 
 

https://gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/leverandoer-til-kommunen

