
 
 

Entrepriseaftale 
 

 
               Trafiksanering og renovering af belægninger 

 
GF Dyrekærgård 

 
 

Entreprenør [udfyldes ved tildeling] 

 
   Rev. 01 
  



 

1 

1 Indhold 

2 Parterne ...................................................................................................................................................... 2 
3 Aftalegrundlag ........................................................................................................................................... 2 
3.1 Forbehold .................................................................................................................................................. 3 
4 Underentreprenører ................................................................................................................................... 3 
5 Sikkerhedsstillelse .................................................................................................................................... 3 
6 Beskrivelse af entreprisens indhold ........................................................................................................ 4 
7 Hovedtidsplan ............................................................................................................................................ 4 
8 Parternes repræsentanter ......................................................................................................................... 4 
9 Betaling ....................................................................................................................................................... 5 
10 Optioner .................................................................................................................................................... 6 
11 Forsikring ................................................................................................................................................. 6 
12 Bilagsoversigt .......................................................................................................................................... 7 
13 Underskrifter ............................................................................................................................................ 7 
 

 
  



 

2 

Udkast til  
Entrepriseaftale om udførelse af – Trafiksanering og renovering, 
for GF Dyrekærgård 
 
Strækning: GF Dyrekærgård 
Projektnavn: Trafiksanering og renovering af belægninger 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
 

2 Parterne 
Mellem undertegnede bygherre 
 
GF Dyrekærgård 
v. Jørgen Langkjær 
Lunagervej 3 
2650 Hvidovre 
 
(I det følgende benævnt ”Bygherren”) 
 
 
Og medundertegnede entreprenør 
 
<Indsæt entreprenørens firmanavn > 
<Indsæt adresse> 
<Indsæt post nr. og by> 

 
CVR nr.: <Indsæt CVR nr. > 
 
(i det følgende benævnt ”Entreprenøren”) 
 
 (Bygherren og Entreprenøren er i det følgende samlet benævnt "Parterne") 
 

Er der dags dato indgået følgende entrepriseaftale (i det følgende benævnt "Entrepriseaftalen") vedrø-
rende ”GF-Dyrekærgård – Trafiksanering og renovering af belægninger”. 

 

3 Aftalegrundlag 
For entrepriseaftalen gælder de i AB 18 med særlige betingelser (SB), og SB§ 6, stk. 3 angivne dokumenter 
i prioriteret rækkefølge. 
 
Udbudsmateriale dateret den 08-09-2021 i sidst gældende revision er gældende ved udførelse af projektet. 
 
Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>. 
 
Fristen for tilbudsaflevering var den 13-12-2021  
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3.1 Forbehold 
Følgende forbehold er accepteret af bygherren: <Indsæt> 
 
Entreprenøren kan i øvrigt ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 
opfyldes. 

4 Underentreprenører 
 
Entreprenøren skal for hver underentreprenør og underleverandør, herunder rådgivere, oplyse juridisk repræ-
sentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mail adresse) – enten ved aftalens indgåelse, eller 
også når entreprenøren indgår aftale med de pågældende. 
 
 
Ved aftalens indgåelse har entreprenøren oplyst, at der anvendes følgende underentreprenører og underleve-
randører, herunder rådgivere: 
 
<Navn> 
<CVR nr. > 
<Kontaktperson> 
<Kontaktoplysninger> 

 
 

Hvis entreprenøren ved prækvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig på underentreprenørers og underle-
verandørers, herunder rådgiveres, formåen med henblik på at dokumentere økonomisk og finansiel formåen 
eller teknisk og faglig formåen, skal de konkrete dele af entreprisen udføres af de pågældende underentreprenø-
rer eller underleverandører, herunder rådgivere, jf. udbudsloven § 144, stk. 3. 
 
Hvis en underentreprenør eller underleverandør, herunder rådgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelses-
grunde, skal den pågældende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstås dels de 
obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 – 136, og dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, 
stk. 1, nr. 2. 
 
 
<Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører. > 

5 Sikkerhedsstillelse 
 
Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale 
stiller entreprenøren en sikkerhed på 15 pct. af entreprisesummen i form af garanti fra forsikringsselskab eller 
pengeinstitut, jf. SB § 9. 
 
Sikkerhedsstillelsen udgør således: DDK (xx kr) 
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6 Beskrivelse af entreprisens indhold  
 

Entreprisen er beliggende i Tisvildeleje i Grundejerforeningen Dyrekærgårds private fællesveje. Den omfatter i 
hovedtræk trafiksanering og renovering af belægninger. 
 
Den primære vejstrækning består af Rivedalen, halvdelen af Helenevangen og halvdelen af Dyrekærgårdsvej og 
har et samlet vejareal på ca. 5030 m2.  
Resterende veje betegnes som sideveje og indgår ikke i projektet.   
 
Beskrivelsen af entreprisens indhold fremgår af aftalegrundlaget. 

7 Hovedtidsplan 
 
Der henvises til særskilt udbudstidsplan, som indgår i aftalegrundlaget.  
 
Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter aftalens indgåelse forelægge udkast til en arbejdsplan for 
Bygherren. 
 
Krav til arbejdsplanen fremgår af SAB Styring og Samarbejde, jf. nærmere SAB Arbejdsplads. Arbejdsplanen 
skal overholde udbudstidsplanen, herunder de i udbudstidsplanen og de nedenfor fastlagte sanktionsbehæf-
tede terminer:  

 
Dato Aktivitet 
30. maj 2022 Mangelgennemgang 
13. juni 2022 Aflevering og overdragelsesforretning  

 

8 Parternes repræsentanter 
I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18. 
 
Bygherrens ledelsesrepræsentant: 
Ledelsesrepræsentanten, som medvirker ved løsning af eventuelle tvister, skal så vidt muligt oplyses i afta-
len. Alternativt senest 5 arbejdsdage efter, at aftalen er indgået. 
 
Bestyrelsesmedlem – GF Dyrekærgård 
Jørgen Langkjær 
Tlf. 40614067 
Emal: joergen@langkjaer.org 
 
Bygherrens projektleder: 
Thomas Michael Palis Sørensen 
Tlf. 50835056 
Email: tps@ekj.dk 
 
Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at 
indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne, er 
 
Byggeleder: 
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Navn <Angives senere> 
Telefon nr. <Angives senere> 
e-mail <Angives senere> 
 
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant: 
 
<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse> 
 
Entreprenørens projektleder:  
<navn, telefonnr., e-mailadresse>. 
 
Entreprenørens gennemgående kontaktperson, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå 
juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er  
 
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>. 
 
Entreprenørens projektleder, og gennemgående kontaktperson, som leder arbejdets udførelse, og som er be-
myndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er  
 
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen er  
 
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygherrens rådgiver, entreprenøren eller en anden 
entreprenør)>. 

9  Betaling 
For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren en samlet betaling på: 
 

kr. <……………,00.> 
 
som reguleres i henhold til aftalegrundlaget. 
 
Beløbet er uden moms. 
 
 
Bygherren har ved aftalens indgåelse besluttet at tilkøbe nedenstående option(er). Kontraktsummen fremkom-
mer således som:  
 

Beskrivelse Pris (kr., ekskl. moms) 
<Hovedtilbud, hovedposter oplistes> <pris> 
<beskrivelse af option, evt. med henvisning til post i TBL> <pris> 
<beskrivelse af option, evt. med henvisning til post i TBL> <pris> 
Kontraktsum <samlet betaling> 

 
 
Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, post <xx, osv.>, som er 
gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum. 
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10 Optioner 
 
Aftalen omfatter følgende optioner. 
 

Option  Beskrivelse Pris (kr., ekskl. 
moms) 

Option 1 – Vigepligt primærvej 
 

Afmærkningsmateriel – TBL post 31.17.01 
 
Kørebaneafmærkning – TBL post 
38.21.01/03 <pris> 

Option 1.1 – Vigepligt sideveje Kørebaneafmærkning – TBL post 38.21.03 <pris> 
Option 2 – 2 minus 1 vej Afmærkningsmateriel – TBL post 

31.17.01/02 
 
Kørebaneafmærkning – TBL post 38.21.02 <pris> 

Option 3 - Bump  Bump – TBL post 27.01.01 
Afmærkningsmateriel – TBL post 
31.17.01/02 
 
Kørebaneafmærkning – TBL post 38.21.04 <pris> 

 
Bygherren tager stilling til optionen/optionerne senest <dato eller anden angivelse af tidspunkt>. 
 
I tilbuddet indgår prissætning af følgende option, som bygherren har besluttet ikke at benytte: 
 
<beskrivelse af option, evt. med henvisning til post i TBL> 

11  Forsikring 
 
Entreprenøren skal tegne/have de nødvendige forsikringer, som angivet i SB § 11. 
 
Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække <forsikringssum> pr. år. 
 
Forsikringerne skal tegnes/være tegning i et anerkendt forsikringsselskab, og entreprenøren er forpligtet til over 
for Bygherren at dokumentere, at forsikringen er tegnet og forfalden præmie betalt. Dokumentationen skal fore-
ligge senest 1 måned efter kontraktindgåelse.  
 
Hvis entreprenøren er forsikret af et udenlandsk forsikringsselskab, skal entreprenøren levere en erklæring fra 
forsikringsselskabet til bygherren, i henhold til hvilken forsikringsselskabet vedstår, at danske domme og vold-
giftskendelser er bindende for selskabet, og at forsikringsselskabet kan medinddrages ved søgsmål ved danske 
domstole eller ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg. 
 
Entreprenørens eventuelle underentreprenørers erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække 
<forsikringssum> pr. år. 
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12  Bilagsoversigt 
 
Nedennævnte bilag er en del af aftalen: 
Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer> 

13 Underskrifter 
 

For bygherren:  For entreprenøren: 
  
<Sted>, den ...................... 20xx ................................., den ....................20xx 
 Sted 
  
  
..................................................................... ....................................................................... 
<navn> <navn> 
<titel> <titel> 
  
  
  
.................................................................... ....................................................................... 
<navn> <navn> 
<titel> <titel> 

 
 
 
 


