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Teatermuseet i Hofteatret
Kontraktudkast

TOTALENTREPRISEKONTRAKT 
mellem

Teatermuseet i Hofteatret
Christiansborg Ridebane 10
1218 København
www.teatermuseet.dk
T: 33115176
E: hofteaterprojektet@teatermuseet.dk
og 

[indsættes ved kontraktindgåelse] 

vedrørende

Teatermuseet i Hofteatret, totalentreprise, opbygning af 
udstilling 
TOTALENTREPRISEKONTRAKT 
[indsættes ved kontraktindgåelse] (i det følgende kaldet Totalentreprenøren) og Teatermuse-
et i Hofteatret (i det følgende kaldet Bygherren) indgår hermed totalentreprisekontrakt  
vedrørende Teatermuseet i Hofteatret, totalentreprise, opbygning af udstilling 

§1 
Parternes aftalegrundlag udgøres af nærværende totalentreprisekontrakt og følgende bilag: 
 a)  Rettelsesblade udsendt til de bydende [indsættes ved kontraktindgåelse]
 b)  Mødereferater og andet skriftligt materiale, som indeholder ændringer, tilføjelser eller 

præciseringer til udbudsmaterialet
 c)   Udbudsbeskrivelse for totalentreprise, oktober 2018 med bilag
 d)  Ydelsesbeskrivelse
 e) Bekræftelse angående anden enheds formåen [støtteerklæring]
 f)  Almindelige betingelser for totalentreprise, ABT18
 g)  Totalentreprenørens tilbud af [indsættes ved kontraktindgåelse] 

I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende kontrakt forrang for de nævnte bilag og 
bilag med højere rang har forrang for bilag med lavere rang. Det vil sige, at bilag a) har  
forrang for bilag b) og så fremdeles. 

§2 
Kontraktsummen for totalentreprisen udgør: 8.950.000 kr. inkl. moms. Serviceaftale for de 
første tre år er indeholdt i kontraktsummen. 

Afregning sker i henhold til den af bygherren godkendte rateplan, jf. totalentreprenørens 
tilbud. 
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§3 
Hvis udbuddet vedrørende kontrakten indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domsto-
lene, og Bygherrens beslutning om at tildele Totalentreprenøren kontrakten annulleres, og/
eller kontrakten eller dele heraf erklæres for ”uden virkning” eller Bygherren i øvrigt pålæg-
ges at bringe kontrakten til ophør, kan kontrakten helt eller delvis opsiges af Bygherren med 
et passende varsel.

Bygherren kan tilsvarende opsige kontrakten i de øvrige tilfælde, der er angivet i ABT18  
(Almindelige betingelser for totalentreprise).

Opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver alene Totalentreprenøren ret til 
betaling for de på opsigelsestidspunktet udførte arbejder og leverancer, men ikke krav på 
erstatning af nogen art, herunder erstatning for mistet fortjeneste for den del af kontrakten, 
som endnu ikke var opfyldt på opfyldelsestidspunktet. 

§4 
Nærværende totalentreprisekontrakt underskrives i to identiske eksemplarer.  
Hver part modtager et underskrevet eksemplar med tilhørende bilag. 

Ændring af totalentreprisekontrakten kan kun ske ved tillæg til kontrakten  
underskrevet af begge parter. 

Dato:
For Teatermuseet i Hofteatret

Dato:
For [Totalentreprenøren] 


