INDKØBSBETINGELSER
for

LINDØ port of ODENSE A/S

1.

Generelt

1.1.

Disse almindelige indkøbsbetingelser finder anvendelse for alle indkøb af varer eller tjenesteydelser (herefter
”ydelsen”) foretaget af LINDØ port of ODENSE A/S (herefter ”LPO”), i det omfang betingelserne ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2.

Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser mv. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre LPO skriftligt
har erklæret sig indforstået hermed.

2.

Tilbud

2.1.

Leverandøren skal vedstå sit tilbud i minimum 2 måneder regnet fra tilbudsdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilbudsmaterialet, udbudsbetingelser eller lignende.

2.2.

Hvis der er udarbejdet særskilt prisliste vedrørende Leverandørens forskellige ydelser gældende for LPO, skal
denne forhandles en gang årligt, såfremt der er tale om en løbende aftale.

3.

Accept

3.1.

Endelig aftale foreligger, når LPO har afgivet en skriftlig ordre, som er bekræftet skriftligt af Leverandøren eller
når LPO skriftligt har accepteret Leverandørens tilbud.

3.2.

LPO er ikke bundet af ændringer eller tilføjelser foretaget af Leverandøren i en ordrebekræftelse.

3.3.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Leverandørens tilbud eller ordrebekræftelse og LPO’s ordre, udbudsbetingelser, accept eller lignende har LPO’s ordre, udbudsbetingelser, accept eller lignende forrang.

4.

Pris og betalingsbetingelser

4.1.

De af Leverandøren angivne priser er faste og gælder 1 år, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Såfremt
Leverandøren nedsætter sine priser inden leveringsdatoen eller løbende (for så vidt angår en løbende aftale),
er Leverandøren forpligtet til at fakturere LPO til den reducerede pris.

4.2.

Priser er i danske kroner, hvis ikke andet er angivet.

4.3.

Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, er de angivne priser frit leveret hos LPO. Inkluderet i
prisen er således transport, emballering, dokumentation, forsikring, eventuelle skatter, told, afgifter eller gebyrer m.m.

4.4.

Betalingsbetingelser er løbende måned +30 dage, idet fristen beregnes fra seneste tidspunkt af hhv. fakturadato eller leveringsdato.

4.5.

LPO er berettiget til at modregne ordresummen i et hvilket som helst krav, som LPO måtte have mod Leverandøren, herunder f.eks. krav på erstatning som følge af mangler eller skade, bod samt ethvert andet mellemværende mellem parterne.
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5.

Levering og afbestilling

5.1.

Er der tale om en løbende aftale, er Leverandøren forpligtet til efter påkrav fra LPO at levere den ydelse og
mængde, som LPO måtte ønske til den pris, som fremgår af prislisten, og på de vilkår som følger af nærværende
betingelser og den indgåede aftale.

5.2.

Leverandøren skal levere en ydelse, der udover at opfylde de nærmere aftalte krav og specifikationer, lever op
til almindelig anerkendte branchestandarder.

5.3.

Leverandøren skal levere ydelsen til LPO på det aftalte leveringstidspunkt og på det aftalte leveringssted, som
er angivet i ordren.

5.4.

Leverandøren har risikoen for ydelsen indtil behørig levering til LPO er sket, herunder at aflæsning har fundet
sted.

5.5.

LPO har ret til at afbestille ordren frem til 2 uger før det aftalte leveringstidspunkt. Leverandøren kan i den
anledning ikke fremsætte krav om erstatning eller anden form for kompensation, medmindre der er tale om
specialfremstillede varer, og disse er sat i produktion.

5.6.

Varer, der er leveret til LPO, men som endnu ikke er taget i brug, er LPO berettiget til inden for rimelig tid at
returnere til Leverandøren forudsat, at der ikke er tale om specialfremstillede varer. Returneringen sker for
LPO’s regning. Som følge af en returnering krediterer Leverandøren LPO et beløb, der svarer til det beløb, som
LPO har betalt for de returnerede varer.

6.

Forsinkelse

6.1.

I tilfælde af forsinkelse er LPO berettiget til at kræve bod svarende til 5 ‰ af ordresummen, dog minimum kr.
1.000, pr. kalenderdag leveringstiden overskrides.

6.2.

Leverandøren er yderligere forpligtet til at erstatte ethvert direkte tab, som LPO måtte lide som følge af Leverandørens forsinkelse med levering af den aftalte ydelse på den aftalte leveringsadresse i forhold til den aftalte
leveringsdato, såfremt denne overstiger den samlede bod i henhold til pkt. 6.1.

6.3.

Såfremt Leverandøren indser, at Leverandøren ikke kan overholde det aftalte leveringstidspunkt, er Leverandøren forpligtet til straks at informere LPO herom skriftligt. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for
forsinkelsen samt hvilken dato, Leverandøren forventer at kunne levere den aftalte ydelse. Fremsendelse af
meddelelse fritager ikke Leverandøren for ansvar, som angivet i pkt. 6.1 samt 6.2.

6.4.

I tilfælde af Leverandørens forsinkelse er LPO – såfremt LPO skønner det hensigtsmæssigt – berettiget til at
annullere ordren helt eller delvist, hvorefter Leverandøren ikke er forpligtet til at betale bod i henhold til pkt.
6.1. Annullering af ordren fritager ikke Leverandøren for ansvar, som angivet i pkt. 6.2.

7.

Dokumentation

7.1.

Leverandøren er, hvor det er relevant, forpligtet til at levere den til ydelsen tilhørende dokumentation, herunder
blandt andet (men ikke begrænset til) oprindelsesbevis, nødvendige certifikater, tegninger samt produktspecifikation og/eller –instruktion. Al dokumentation skal være på dansk.

7.2.

Levering anses ikke for sket før tilstrækkelig dokumentation er overgivet til LPO.

7.3.

Al dokumentation bliver LPO’s ejendom ved levering og LPO er således berettiget til at anvende dokumentationen i enhver henseende, medmindre andet skriftligt er aftalt med Leverandøren.
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8.

Overdragelse

8.1.

Leverandøren er uden LPO’s samtykke uberettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til den
indgåede aftale. Ændringer i kredsen af den eller de personer, der direkte eller indirekte udøver den bestemmende indflydelse over Leverandøren sidestilles med en overdragelse, hvilken kræver LPO’s samtykke.

9.

Mangler og garanti

9.1.

Leverandørens ydelse skal betragtes som mangelfuld, hvis den leverede ydelse ikke svarer til de i ordren angivne specifikationer eller i øvrigt ikke svarer til almindelig god praksis/standard for ydelser af den pågældende
type.
Leverandøren er forpligtet til at foretage kontrol af det leverede for at forvisse sig om, at det leverede er i
overensstemmelse med det aftalte, både hvad angår kvantitet og kvalitet.

9.2.

Leverandøren yder som minimum 24 måneders garanti for, at den af Leverandøren leverede ydelse er fri for
mangler samt i overensstemmelse med almindelig god praksis/standard for ydelser af den pågældende type.
Perioden regnes fra leveringstidspunktet.

9.3.

Hvis den leverede ydelse er behæftet med mangler, har LPO ret til, efter eget valg, helt eller delvist at hæve
ordren, at returnere ydelsen til Leverandøren for dennes regning og risiko, at kræve omlevering af den mangelbehæftede ydelse eller at forlange at Leverandøren for egen regning udbedrer manglerne.

9.4.

LPO har i tilfælde af mangler ret til erstatning for tab i henhold til dansk rets almindelige regler, herunder ret
til at kræve afslag i prisen.

10.

Forsikring

10.1.

Leverandøren er forpligtet til at tegne sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring med en minimumsdækning, som
er passende for den relevante branche.

10.2.

Fremsætter tredjemand krav mod LPO som følge af personskade eller anden skade forårsaget af den af Leverandøren leverede ydelse, er Leverandøren forpligtet til at friholde LPO for ethvert krav, såfremt LPO måtte
blive holdt ansvarlig for sådan skade.

11.

Ansvarsbegrænsning

11.1.

Ingen af parterne skal være ansvarlig for følgetab, avancetab, tabt fortjeneste, produktionstab eller indirekte
tab.

12.

Fortrolighed

12.1.

Parterne er forpligtet til at behandle al information, de modtager fra hinanden fortroligt, medmindre sådan
information allerede er offentligt tilgængeligt eller almindelig kendt.

12.2.

Parterne er alene berettiget til at anvende den delte information i forbindelse med levering af den aftalte ydelse.
Parterne er således uberettiget til på nogen måde at benytte, udnytte eller drage fordel af informationen.

13.

Force majeure

13.1.

Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket levering, som skyldes en upåregnelig begivenhed
af ekstraordinær karakter (force majeure).

13.2.

I tilfælde af en sådan force majeure begivenheds indtræden er Leverandøren forpligtet til straks at give meddelelse herom til LPO. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af den pågældende begivenhed samt en angivelse af, hvornår levering vil kunne ske.
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14.

Ændring

14.1.

LPO er berettiget til at ændre den indgåede aftale eller ordre indtil to uger før levering, medmindre der er tale
om specialfremstillede varer, og disse er sat i produktion. Er der tale om levering af en løbende ydelse, er LPO
berettiget til løbende at ændre aftalen. Ændringsretten gælder både for så vidt angår leveringstidspunkt og
indholdet af den aftalte ydelse.

14.2.

Anmoder LPO om en ændring af ordren, skal Leverandøren inden for tre dage fremsende meddelelse til LPO,
som indeholder en opgørelse over de ekstraomkostninger, som ændringen eventuelt måtte medføre og/eller
ændring af leveringstidspunktet.

14.3.

LPO skal inden for rimelig tid acceptere eller afslå den ændrede aftale ifølge den af Leverandøren givne meddelelse. Hvis ændringen accepteres af LPO, anses ændringen som et tillæg til den eksisterende ordre og den
ændrede ydelse leveres på samme vilkår, som den oprindelige ordre.

15.

Opsigelse af en løbende ydelse

15.1.

LPO er på et hvilket som helst tidspunkt berettiget til med rimeligt varsel at opsige en aftale om levering af en
løbende ydelse helt eller delvist. Ved en opsigelse er Leverandøren berettiget til at få erstattet de direkte omkostninger, som er forbundet med opsigelsen, såfremt disse kan dokumenteres af Leverandøren.

16.

Socialklausul

16.1.

Leverandøren er underlagt LPO’s ”Standardbetingelser for leverandører af bygge- og anlæg, drift- og tjenesteydelser til LINDØ port of ODENSE A/S”, som indeholder vilkår til sikring af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med arbejde, som udføres af Leverandøren for LPO (betingelserne findes på LPO’s hjemmeside
www.lpo.dk).

16.2.

Manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser anses for værende en væsentlig misligholdelse af den indgåede aftale.

17.

Lovvalg og Værneting

17.1.

Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af en ordre eller parternes samhandel og samarbejde, som ikke
kan løses i mindelighed, afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense. LPO kan dog vælge at lade sagen behandle
ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift, herunder efter reglerne om forenklet voldgift.
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