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1.

INDLEDNING

1.1

Nærværende standardbetingelser gælder for leverancen beskrev i
Leveranceaftalen efter afholdt minudbud via det dynamiske indkøbssystem
oprettet ved udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 150-310621 i overensstemmelse
med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr. 2014/24/EU.

1.2

Nærværende standardbetingelser beskriver DTU’s og Leverandørens
forpligtigelser og rettigheder i forbindelse med anskaffelsen af leverancen
beskrevet i Leveranceaftalen. De konkrete Ydelser fremgår af Bilag 1 –
Kravspecifikation og priser fremgår af Leveranceaftalen.

2.

DEFINITIONER

Ved “Bilag” forstås de til disse standardbetingelser tilhørende Bilag.
Ved “Dag” forstås kalenderdag.
Ved “Forsinkelse” forstås, når de aftalte tidsfrister for Levering eller aftalte milepæle,
såsom tidspunkter for installation, test m.v., jf. Leveranceaftalen, overskrides.
Ved “Hverdag” forstås fra og med mandag til og med fredag eksklusive danske
helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.
Ved ”IRU” forstås Indefeasible Right of Use – uopsigelige aftaler om leje af sort fiber i
typisk 15 år (IRU-perioden), hvor leje for hele perioden betales ved levering.
Ved “Leverancen” forstås de Ydelser, der er beskrevet i Bilag 1 - Kravspecifikation, som
skal leveres i henhold til Leveranceaftalen.
Ved “Levering” forstås tidspunktet hvor Ydelsen kan tages i brug af DTU.
Ved “Mangel” forstås, at Ydelsen ikke lever op til, hvad DTU med rette kunne forvente i
forhold til, hvad der er beskrevet i nærværende standardbetingelser, generelle standarder
i branchen og almindelig god kvalitet for typen af Ydelsen.
Ved “Part” forstås DTU eller Leverandøren (tilsammen kaldet “Parterne”).
Ved “Aftalen” forstås nærværende standardbetingelser inklusiv Bilag.
Ved “Ydelse” forstås Leverancerne som beskrevet i Bilag 1 – Kravspecifikation
Ved “Test” forstås en/flere mellem Parterne aftalt testproces og -vilkår, som eventuelt
resulterer i en leverancegodkendelse, jf. Bilag 1 - Kravspecifikation.

3.

KONTAKTPERSONER

3.1

Kontaktpersoner for hhv. DTU og Leverandøren udveksles mellem Parterne efter
kontraktindgåelse.
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3.2

Parterne skal give skriftlig besked ved nye kontaktpersoner eller
kontaktinformation til de angivne personer.

4.

AFTALENS OMFANG OG RANGORDEN

4.1

Aftalens består af disse standardbetingelser inkl. Bilag. Ved uoverensstemmelser
finder følgende rangorden anvendelse ved fortolkning:
1.
2.
3.
4.
5.

Nærværende standardbetingelsers pkt. 0-24
Leveranceaftalen
Bilag 1 – Kravspecifikation
Bilag 2 – Spørgsmål/svar
Eventuelt øvrige Bilag

5.

LEVERING

5.1

Levering skal ske i overensstemmelse med Bilag 1 og Leveranceaftalen.

6.

AFPRØVNING

6.1

Leverancen skal gennemføre den/de tests som er beskrevet i Bilag 1.

7.

UDSKYDELSE

7.1

DTU forbeholder sig ret til at udsætte leveringstidspunktet i op til tre måneder fra
det oprindelige tidspunkt for Levering. Såfremt DTU herefter stadig ikke kan
modtage Ydelsen, bærer DTU alle dokumenterede udgifter og risici herved.

7.2

Såfremt der er aftalt flere efterfølgende leveringer eller leveringstider, udskydes
disse tilsvarende.

8.

VEDERLAG OG BETALING

8.1

Priserne der fremgår af Leveranceaftalen, er fastsat i danske kroner (DKK) og er
inkl. alle udgifter og afgifter, eksempelvis pakning, administration, levering, told
og gebyrer, men ekskl. moms.

8.2

Regulering af priser fastsat i Leveranceaftalen, kan tidligst ske ét år efter
Aftalens ikrafttræden, og kan maksimalt ske én gang årligt med virkning for
fremtidige priser.

8.3

Prisregulering kan ske på begge Parters initiativ. Nye priser og de
bagvedliggende beregninger skal fremsendes til den anden Part senest 30 Dage
inden de nye priser skal træde i kraft. Indsigelser skal modtages inden udløb af
de 30 dage.
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8.4

For prisregulering af Ydelser beskrevet i Leveranceaftalen gælder følgende
indeks:
Prisreguleringsindeks: Danmarks Statistik
Indeksnavn: NETTOPRISINDEKS
Område: Danmark
Indeksreferenceperiode: 3. kvartal 2017

8.5

Priserne skal reguleres tilsvarende den procentvise ændring afrundet til to
decimaler i det relevante indeks for tilsvarende kvartal. Ved regulering afrundes
priserne ligeledes til to decimaler.

8.6

Ved dokumenterede prisændringer af gældende danske afgifter reguleres
priserne i overensstemmelse hermed.

8.7

Leverandøren har pligt til straks efter prisregulering at opdatere
Leveranceaftalen og fremsende dette til kontaktpersonen for DTU jf. pkt. 3.

9.

FAKTURERING

9.1

Leverandøren er berettiget til at fremsende elektronisk faktura umiddelbart efter,
der er sket Levering.

9.2

Faktura skal fremsendes elektronisk til DTU i OIOUBL format, jf. bekendtgørelse
nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk
regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om betaling til det offentlige.

9.3

Fakturaer der sendes i papirformat, vil ikke blive behandlet og betalt.

9.4

Bevirker forhold hos Leverandøren, at DTU ikke er i stand til at betale via
elektronisk overførsel, kan DTU ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med
efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge.

9.5

Fakturaer skal altid være påført oplysninger om, hvilket fakturanummer den helt
eller delvist udligner.

9.6

Elektronisk fakturering i OIOUBL format gælder ikke for udenlandske,
grønlandske og færøske Leverandører. Disse Leverandører skal i stedet sende
faktura i pdf-format til kreditor@adm.dtu.dk. Hver faktura skal fremsendes med
eventuelle underbilag, i en pdf-fil men gerne flere fakturaer (pdf-filer) i samme
mail. Hvis Leverandøren har et dansk cvr. nr., er denne dog omfattet af loven om
elektroniske fakturaer.

9.7

Fakturaer skal i emnefeltet være angivet med: Leverandørnavn, fakturanummer,
indscanning.

9.8

En korrekt og fyldestgørende elektronisk faktura indeholder (uanset format) som
minimum følgende oplysninger:
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EAN-lokationsnummer: 5798000430723
Personreference – bestillerens navn, Att.: Martin Bech
Kontaktperson hos Leverandøren
Præcis identifikation af hvilke ydelser fakturaen vedrører
Brutto- og nettopriser

Fakturaer med betaling til udenlandsk bank skal herudover indeholde
nedenstående betalingsoplysninger:











Kontoindehaver
Adresse på kontoindehaver
Bank navn
Kontonummer
SWIFT (fx MIDLGB22)
IBAN
ABA/Routing number/swift (til USA)
Transit + Branch (Canada)
BSB kode (Australien)
Valuta

Leverandørerne skal altid sikre sig at have modtaget de af ovenstående
relevante oplysninger, når der modtages en Indkøbsordre.
9.9

Alle henvendelser vedr. bogholderi, så som faktura, kreditnotaer, rykkere,
kontoudtog, ordrebekræftelser mv. skal være påført EAN-nummer.

9.10

Leverandøren kan opgøre og opdele bilag pr. debitor/Kundenummer, såfremt
resultatet er en bilagsopdeling pr. EAN-nummer.

9.11

Henvendelser skal sendes pr. mail til kontaktpersonen på EAN-nummeret. Listen
over kontaktpersoner pr. EAN-nummer findes på DTU’s hjemmeside
http://www.dtu.dk/om-dtu/praktisk-information/for-leverandoerer/samhandel-meddtu#ean-numre.

9.12

Alle spørgsmål vedrørende levering, restordre, EAN-numre, leveringsadresse og
manglende kreditnotaer skal rettes til bestiller/ordreafgiver.

10.

BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfristen er 30 Dage regnet fra DTU’s modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf.
pkt. 9.
Fakturering og betaling forudsætter levering af mangelfri Ydelse. Er der mangler ved
en/flere Ydelser, kan en forholdsmæssig del af beløbet holdes tilbage, indtil manglen er
udbedret. DTU kan endvidere helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en
erklæring om modregning i en eventuel forfalden bod eller andre krav. Resten af
fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig.
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Såfremt DTU ikke betaler rettidigt efter pkt. 0, kan Leverandøren kræve, at DTU betaler
renter efter forfaldsdagen i henhold til lov nr. 459 af 13/05/2014 (”renteloven”) fra
forfaldsdagen.

11

MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

11.1

Forsinkelse

11.1.1 Underretningspligt m.v.
Foreligger der forsinkelse, eller er Leverandøren vidende om, at der kommer til at
foreligge forsinkelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele DTU dette, og
Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette DTU om, hvad der vil blive gjort for at
afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende
misligholdelser indtræder i fremtiden.

11.1.2 Bod
I tilfælde af forsinkelse med etablering af en konkret WAN-forbindelse jf.
Leveranceaftalen, har DTU ret til en bod, med mindre forsinkelsen beror på DTU’s forhold
eller skyldes force majeure jf. pkt. 0. Boden udgør en promille pr. påbegyndt dag af den
samlede leverancepris angivet i Leveranceaftalen.
Boden kan ikke overstige 15 % af værdien for den samlede leverance.
Boden opkræves kun af DTU, hvis den samlede bod for den forsinkede Leverance er
større end DKK 2.000,00.
Bod forfalder til betaling syv Dage efter skriftligt påkrav fra DTU er fremsendt. Manglende
fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af Leverandørens pligt til at betale boden.

11.2

Mangler

11.2.1 Afhjælpning
Såfremt DTU konstaterer en eller flere Mangler ved det leverede, kan DTU kræve, at
Leverandøren afhjælper Manglen.
DTU kan fastsætte en rimelig frist, under hensyntagen til Manglens og Ydelsens karakter,
inden for hvilken Leverandøren skal have omleveret/afhjulpet Manglen.

11.2.2 Bod
Såfremt en konkret ydelse ikke opfylder mindstekravene til driftseffektiviteten jf. Bilag 1,
er Leverandøren forpligtet til at betale bod på 10 % af kvartalets driftsydelse for hvert
procentpoint driftseffektiviteten ligger under den aftalte driftseffektivitet.
Boden kan ikke overstige 50 % af det pågældende kvartals driftsydelse.
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Hvis leverandøren ikke lever op til kravene vedrørende fejlmelding jf. Bilag 1, er
Leverandøren forpligtet til at betale bod på 2% af kvartalets driftsydelse pr. tilfælde.
Boden kan ikke oversige 50 % af det pågældende kvartalet driftsydelse.

11.3

Misligholdelse i øvrigt

Leverandøren er desuden ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse,
herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og
det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling
af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

11.4

Ophævelse

Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side, er DTU, efter
skriftligt påkrav, berettiget til at hæve Aftalen og/eller enhver udestående delleverance
straks.
Nedenstående, ikke udtømmende eksempler, vil altid udgøre væsentlig misligholdelse:
- Såfremt det anses som udelukket, at Leverandøren kan levere til den aftalte tid,
herunder hvis Leverandøren går konkurs eller der er rimelig udsigt hertil, samt ved
force majeure af over 30 Dages varighed.
- Såfremt det aftalte bodsmaksimum ved forsinkelse og mangler jf. pkt. 0.2 nås.
- Gentagne overskridelser af den fastlagte tidsplan jf. Leveranceaftalen.
- Såfremt der ved Levering af DTU konstateres, at Ydelsen er behæftet med en
Mangel af en sådan karakter, som gør afhjælpning og/eller omlevering umulig at
gennemføre inden for den af DTU fastsatte frist jf. pkt. 0.1.
- Såfremt forpligtelsen vedrørende immaterielle rettigheder i pkt. 0 ikke overholdes.
- Såfremt det konstateres, at konkrete Ydelser ikke overholder lovkrav mv. jf. pkt. 0.
- Såfremt Leverandøren misligholder Aftalen på flere punkter, som ikke i sig selv
udgør væsentlig misligholdelse, men som samlet set er væsentlige for DTU.
- Ved forsinkelse fra DTU’s side jf. pkt. 10, såfremt betalingen er forsinket med mere
end 60 dage, beregnet fra forfaldsdagen.
I tilfælde af sådan ophævelse tilbageleverer begge Parter snarest muligt, hvad de har
modtaget fra den anden Part, der er relateret til ophævelsen.

12.

ERSTATNINGSANSVAR

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.
Parterne kan efter denne Aftale maksimalt ifalde et erstatningsansvar på 500.000 kr. pr.
hændelse. Denne begrænsning gælder ikke ved personskade.
Hvis en Part modtager besked om, at der gøres erstatningsansvar gældende af
tredjemand vedrørende Aftalen, skal de straks orientere den anden Part herom.
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Ingen af Parterne er dog ansvarlige for driftstab, følgeskader og andet indirekte tab,
medmindre dette skyldes grov uagtsomhed eller forsætlighed.

13.

FORSIKRING

Leverandøren skal opretholde ansvarsforsikring på sædvanlige vilkår og en for området
sædvanlig dækningssum.
Gyldige policer skal på forlangende forevises DTU.

14.

FORCE MAJEURE

Hverken Leverandøren eller DTU ifalder ansvar over for den anden Part, hvis der
foreligger force majeure, der gør Levering umulig. Force majeure er ekstraordinære
omstændigheder/begivenheder, der ligger uden for den pågældende Parts kontrol, og
som Parten ikke kunne/burde have taget i betragtning og ej heller kunne/burde have
undgået eller overvundet, så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker
eller lockouts.
Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der er tale om
forhold, som Leverandøren ikke kunne/burde have undgået eller overvundet.
Forsinkelse forårsaget af force majeure kan højst udskydes med det antal Hverdage, som
force majeure-situationen varer.
I tilfælde af forsinkelse påhviler det den forsinkede Part straks at foretage effektive skridt
for at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning. Samtidig skal der skriftligt
gives den modsatte Part besked om årsag og forventet varighed for forsinkelsen, samt
indsendes fyldestgørende dokumentation herfor.
Hver Part afholder egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en force majeure
begivenhed.

15.

BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af Aftalen, indestår
Leverandøren for underleverandørens forpligtelser og ydelser af enhver slags, som for
sine egne. Herunder evt. erhvervsansvar underleverandøren måtte ifalde i forbindelse
med udførelsen af denne Aftale.

16.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Leverandøren er ansvarlig for, at dennes Leverancer ikke krænker andres rettigheder af
enhver art, herunder patenter og ophavsrettigheder. Leverandøren er forpligtet til at holde
DTU skadesløs for ethvert krav, og sagsomkostninger forbundet hermed, som måtte blive
rejst imod DTU som følge af evt. krænkelser.
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Alle DTU’s rettigheder, herunder ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til
al DTU’s materiale herunder dokumentation, tegninger, designs, mønstre, specifikationer,
værktøjer, modeller samt andre data og redskaber forbliver hos DTU, uanset de er
udleveret af DTU til Leverandøren og/eller underleverandører. Leverandøren eller dennes
underleverandør er ikke berettiget til at benytte materialet, til andre formål end til
opfyldelse af Aftalen. De ovenfor nævnte genstande/materialer skal udleveres til DTU på
forlangende.

17.

MYNDIGHEDSKRAV OG STANDARDER

Leverandøren og enhver Leverance skal overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser,
myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel
på aftaletidspunktet som i Aftalens løbetid.
Leverandøren har endvidere pligt til at overholde sædvanlige aftale- og
samarbejdsforhold, som følger af overenskomster inden for branchen.
18.

ÆNDRINGER AF AFTALEEN

Det er muligt for Parterne at aftale ændringer til Aftalen, under hensyntagen til gældende
udbudsregler.
Aftalte ændringer skal beskrives i et tillæg til Aftalen, som skal underskrives af begge
Parter.
Såfremt der, som følge af lovgivningsmæssige ændringer og/eller myndighedskrav mv.,
foretages korrektioner/ændringer i Ydelsernes sammensætning er Leverandøren forpligtet
til omgående at informere DTU herom, samt omgående at ændre på forhold, hvor dette
følger af lovgivningen og/eller myndighedskrav.

19.

OVERDRAGELSE AF AFTALEEN

DTU har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til
en anden offentlig institution
Bortset fra ovenstående kan ingen af Parterne, uden skriftligt samtykke fra den modsatte
Part, helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne
Aftale.
Parterne kan ikke nægte samtykke til den modsatte Part, medmindre dette kan begrundes
sagligt. For DTU’s vedkommende gælder dette eksempelvis i tilfælde hvor
udbudsreglerne begrænser tilladelsen til at ændre Leverandørens juridiske identitet.
Betalinger kan ikke pantsættes eller overdrages.
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20.

TAVSHEDSPLIGT I FORBINDELSE MED AFTALEEN

20.1

Generel tavshedspligt

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal iagttage ubetinget tavshedspligt med
hensyn til oplysninger vedrørende DTU’s eller andres forhold, som de får kendskab til i
forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale.

20.2

Benyttelse af beskyttet materiale

Leverandørens benyttelse af DTU og/eller DeiC og/eller DTU’s og/eller DeiC’s logo,
herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng, kan alene ske efter forudgående
skriftlig aftale med DTU.
Leverandøren kan dog uden forudgående indhentelse af samtykke fra DTU medtage DTU
og/eller DeiC i referenceliste til brug for Leverandørens deltagelse i udbudsforretninger.

20.3

Offentliggørelse af Leveranceaftalen

Leveranceaftalen i endelig version er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist
offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal
offentliggøres.

21.

VARIGHED OG OPSIGELSE

21.1

Varighed

Leveranceaftalen træder i kraft på tidspunktet for sidst daterede underskrift, og udløber
når samtlige forpligtelser efter Leveranceaftalen er opfyldt.

21.1.1

Datatransmissionskapacitet

Aftaler om Datatransmissionskapacitet ophører uden yderligere varsel 24 måneder efter
ikrafttræden, men kan af DTU forlænges med seks måneders varsel med 3 x 1 år, således
at aftalen i alt kan have en varighed på op til 5 år.

21.1.2

Sort fiber på IRU vilkår

Aftaler om Sort Fiber på IRU vilkår ophører uden yderligere varsel 15 år efter
ikrafttræden, men kan af DTU forlænges med 6 måneders varsel med yderligere 5 år,
således at aftalen i alt kan have en varighed på op til 20 år.

21.1.3

Sort fiber på lejevilkår

Er en lejeaftale indgået i en periode på under 5 år kan den af DTU med seks måneders
varsel forlænges i perioder af et 1 år til og med det femte år.
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Eventuelle forlængelser af Leveranceaftalen skal aftales i overensstemmelse med
kravene i pkt. 17.

21.2

Opsigelse

DTU har ret til at opsige en leveranceaftale med et varsel på 3 måneder til et kvartal
medmindre der er aftalt en bindingsperiode.
Ved leje af sort fiber på IRU-vilkår er aftalen uopsigelig i hele IRU-perioden. Dog har DTU
ret til, såfremt Forskningsnettet helt ophører med at servicere en given adresse (f.eks.
fordi kunde-institutionen fraflytter), at ophøre med at betale de løbende
driftsomkostninger i forbindelse med ved den sorte fiber (ofte kaldet O&M) med et varsel
på 6 måneder til udgangen af en måned.

22.

OFFENTLIGE PÅBUD

22.1

Annullation

Aftalen bringes til ophør, såfremt DTU’s beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren
annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene i overensstemmelse med
kendelsen/dommen.
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, afgøres
efter dansk rets almindelige regler.

22.2

Uden virkning

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud kan Klagenævnet for Udbud og domstolene i
særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået aftale for uden
virkning og påbyde den kontraherende myndighed at bringe aftalen til ophør inden for en
af klagenævnet/domstolen fastsat frist.
DTU er berettiget til at bringe Aftalen helt eller delvist til ophør med et varsel i
overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Aftalen
ophører således helt/delvist, som fastsat i påbuddet.

22.3

Lovstridigt tilbud

DTU kan endvidere bringe Aftalen til ophør med et af DTU fastsat passende varsel,
såfremt det ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at Leverandøren har fået tildelt
Aftalen ved afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod lovgivningen.

22.4

Leverandørens eventuelle ansvar

Såfremt Leverandøren på tidspunktet for Aftalens indgåelse havde eller burde have haft
kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Aftalen
erklæres for uden virkning, tildelingsbeslutningen annulleres, eller at DTU påbydes at
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bringe Aftalen til ophør, kan Leverandøren ikke over for DTU rejse krav om erstatning
eller krav om anden form for godtgørelse i den forbindelse.

22.5

Delvis videreførelse af Aftalen

Hvis det kun er dele af Aftalen der erklæres for lovstridig, fortsætter den resterende del af
Aftalen. Parterne vil bestræbe sig på at lovliggøre de lovstridige dele.

23.

VIDEREFØRELSE

Ved Aftalens udløb eller ophævelse, skal følgende bestemmelser og forpligtelser stadig
finde anvendelse:
I.
II.
III.
IV.

24.

Forpligtelsen i forbindelse med erstatning jf. pkt. 0
Forpligtelsen vedrørende immaterielle rettigheder jf. pkt. 0
Parternes tavshedspligt jf. pkt. 0
Bestemmelsen i pkt. 0 vedrørende lovvalg og værneting

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er undergivet dansk ret.
For at begrænse skadevirkningerne, skal Parterne såfremt der opstår en
uoverensstemmelse i forbindelse med indgået aftale, indlede konstruktive forhandlinger
med henblik på at løse tvisten med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning.
Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af
uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab.
Kan Parterne ikke finde en løsning, skal en eventuel tvist afgøres ved Retten i Lyngby.

25.

SAMFUNDSANSVAR

Leverandøren skal vise samfundsansvar og skabe værdi for både virksomhed og samfund
ved, i dialog med sine interessenter, at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske
udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper. Dette betyder,
at Leverandøren skal respektere grundlæggende krav til menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø, med udgangspunkt i:





FN’s deklaration om menneskerettigheder
ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
Rio deklarationen om miljø og udvikling
FN’s konvention mod korruption

Samfundsansvar indebærer bl.a., at hverken Leverandøren eller dennes eventuelle
underleverandør må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. DTU
forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved DTU’s eventuelle begrundede
mistanke om overtrædelse heraf.
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Leverandøren skal sikre, at opfyldelsen af Aftalen sker i overensstemmelse med de
internationalt anerkendte arbejdsstandarder. DTU ønsker i medfør af ILO-konvention
nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige Kontrakter at sikre, at leverandøren og eventuelle
underleverandører tilsikrer arbejdstagere løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og
andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til
en kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative
forskrifter, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri
på den egn, hvor arbejdet udføres.
Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med
opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor.
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