Kontrakt AV «Værk_navn»
«Antal_leverings_perioder»-årig kontrakt på «Produkt_navn» fra den 1. august
«Startår» til den 31. juli «Afslutningsår».

Kontraktnummer:

«Leverandør_kontrakt_nr»

DONG Energy Thermal Power A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Danmark
Tlf. +45 99 55 11 11

§ 1: Parterne
Leverandør:

Køber:

«Leverandør_nr»
«Firma_navn»
«Fornavn» «Efternavn»
«Adm_adresse_1»
«Adm_adresse_2»
«Adm_post_nr» «Adm_by»
DONG Energy Power A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

www.dongenergy.dk
CVR-nr. 27 44 64 69

09. juni 2016
Dok. nr. 2421773
Sagsnr. 630-16-0032

Vores ref. MARIC

Nærværende kontrakt omhandler an værk-levering af halm til DONG Energy.

maric@dongenergy.dk
Tlf. +4599558514

Leverandøren skal overholde betingelserne for «Værk_navn», angivet i
”Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy – 1. april 2016”,
dokument nr. 2418836 (herefter kaldet ”Leveringsbetingelserne”. Nærværende
kontrakt og leveringsbetingelser betegnes samlet ”Kontrakten”).
DONG Energy er medlem af FN's Global Compact, og det forventes at alle
leverandører deler de fundamentale principper vedrørende
menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption, som udtrykkes
heri. Det forventes, at leverandøren lever op til DONG Energy's etiske regelsæt
for leverandører (dokument FLS-038238_1_004), som er en del af
kontraktgrundlaget.
Såfremt et forhold ikke er reguleret af Kontrakten eller Leveringsbetingelserne,
gælder købelovens almindelige regler.

§ 2: Kvantum og halmtype
«Indkøbt_mængde» tons «Produkt_navn» pr. leveringsår.

§ 3: Pris
Basispris pr. 1. august «Startår»: «Endelig_kontraktpris» kr./ton ekskl. moms frit
leveret på «Værk_navn», basis 13% vandindhold, jf. pkt. 2.4 i
Leveringsbetingelserne.
Leveringsprisen justeres for leveringstidspunkt og vægtkorrektion i henhold til
Leveringsbetingelserne. Sæsontillægget nulstilles hvert år efter færdiglevering
af sæsonens kontraktmængde.
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§ 4: Levering
Leveringsåret løber fra den 1. august til den 31. juli det følgende år.

Dok. nr. 2025735

Leveringsadressen fremgår af Leveringsbetingelserne.
Kontrakten kan ikke overdrages til andre uden DONG Energy’s samtykke.
For at sikre DONG Energy halmleverancerne er leverandøren i forbindelse med
ejendomsoverdragelse (salg eller forpagtning) forpligtet til at sørge for, at den
nye ejer indtræder i leverandørens rettigheder og forpligtelser ifølge Kontrakten,
idet DONG Energy’s samtykke dog fortsat er påkrævet jf. ovenfor.
DONG Energy har ret til uden Leverandørens samtykke at overdrage
Kontrakten og DONG Energy’s rettigheder og forpligtelser til tredjemand.
Leverandøren forpligter sig ved indgåelsen af denne kontrakt til at acceptere
DONG Energy’s overdragelse af Kontrakten og accepterer således at være
forpligtet af Kontrakten over for en tredjemand til hvem Kontrakten måtte blive
overdraget.

§ 5: Kontraktens varighed
Denne kontrakt er gældende for en «Antal_leverings_perioder»-årig periode,
der påbegyndes den 1. august «Startår» og forventes afsluttet den 31. juli
«Afslutningsår» eller senest ved færdiglevering af den aftalte kontraktmængde.
Herefter ophører kontrakten uden yderligere.
Kontrakten er uopsigelig i leveringsperioden, jf. dog § 6.

§ 6: Misligholdelse
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne
kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt
gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler
herom.
Der henvises i øvrigt til Leveringsbetingelsernes pkt. 2.6.

§ 7: Voldgift
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder
tvister vedrørende Kontraktens eksistens eller gyldighed, kan ikke indbringes for
domstolene men skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut
(Copenhagen Arbitration) efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom,
som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsrettens kendelse skal
være endelig og bindende for parterne.
Dansk ret finder anvendelse.
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§ 8: Ikrafttræden, underskrift og returnering
DONG Energy’s fremsendelse af denne kontrakt udgør DONG Energy’s accept
af leverandørens tilbud. Leverandøren er således forpligtet til at levere i henhold
til kontrakten, også selv om leverandøren måtte vælge ikke at underskrive
oplysningsblanketten.

Dok. nr. 2025735

Et underskrevet eksemplar af oplysningsblanketten skal dog være DONG
Energy i hænde på ovenstående adresse, senest den 22. juni 2016, jf.
udbudsbetingelserne.

Dato: 09. juni 2016

DONG Energy Thermal Power A/S
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