
BILAG 3 

 

Sikkerhedsstillelse 

Til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af Aftalen skal denne, gennem et anerkendt 

pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab, kunne stille en anfordringsgaranti (benævnt 

garantien) til fordel for Sundhed og Omsorg. Det skal fremgå af garantien, at den er stillet i 

overensstemmelse med nærværende Aftale. Garantien tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som Sundhed og Omsorg har i anledning af leverandørens konkurs og som er opstået i tiden 

efter konkursdekrets afsigelse, eller i forbindelse med uplanmæssig udtrædelse af aftalen. 

Garantien skal stilles senest fjorten arbejdsdage efter tidspunkt for meddelelsen om tildeling af 

kontrakten. 

Garantien skal indestå indtil 3 måneder efter Aftalens udløb, medmindre Sundhed og Omsorg 

forinden overfor leverandøren og Garanten har fremsat krav om udbetaling under garantien. I 

så fald bortfalder garantien først, når Sundhed og Omsorg meddeler Garanten, at garantien 

kan bortfalde, eller Garanten har udbetalt hele garantisummen. Garantisummen skal kunne 

frigives på Sundhed og Omsorgs anmodning og uden rettergang eller voldgift. 

Realiserer Sundhed og Omsorg garantien, orienteres Leverandøren og Garanten skriftligt om 

baggrunden for, at garantien er gjort gældende og størrelsen af det hævede beløb med 

dokumentation for reelle omkostninger af det krævede beløb samt årsagen til, at der ønskes 

en udbetaling. Beløbet udbetales til Sundhed og Omsorg inden 10 Arbejdsdage efter, at kravet 

er stillet. 

Nedenfor er angivet størrelse på garantien, afhængig af leverandørens årlige omsætning. 

 

Omsætning i interval i 1000 kr. Garantisum i kr. 1 

0 -2.000  100.000 

2.000 - 6.000  200.000 

6.001 - 12.000 300.000 

12.001 - 23.000 500.000 

23.001 - 36.000 650.000 

36.001 - 53.000 800.000 

53.001 + 1.000.000 

 

Ved kontraktstart fastsættes garantisummen til 100.000 kr. 

                                                           
1 Årlig pris, inkl. moms i 2018 pris- og lønniveau 



Garantisummen reguleres efter 6 måneder fra kontraktstart, svarende til leverandørens 

forventede årsomsætning. Den forventede årsomsætning beregnes pga. foregående måneds 

omsætning. 

Garantisum reguleres i øvrigt én gang årligt d. 01/01, svarerende til leverandørens forventede 

årsomsætning. Den forventede årsomsætning beregnes pga. foregående måneds omsætning. 

Garantisum og beregnet årsomsætning reguleres i denne forbindelse med KL’s pris- og lønskøn 

for det gældende år. 


