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Aftale mellem Erhvervsstyrelsen og [NN] om oplysningspligt vedr. 
anvendelse af udenlandske underleverandører ifm. [anskaffelsen]

Artikel 1: Aftalens parter

Erhvervsstyrelsen (ERST)
CVR-nummer: 10150817
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

og
 
[NN] (NN)
CVR-nummer: [xxxxxxx]
[adresse]
[postnummer og by]
 
aftaler hermed, med reference til Erhvervsstyrelsens afgørelse om indu-
strisamarbejde af [DATO], at [NN] har pligt til at oplyse til ERST såfremt 
[NN] i forbindelse med kontrakter med Forsvarets Materiel og Indkøbs-
styrelse (FMI) om [anskaffelse], FMI-udbud[xxxx] påtænker at anvende 
en udenlandsk underleverandør af leverancer, der i sig selv kan siges at 
udgøre forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser til en samlet værdi af mindst 
50 mio. kr.

Artikel 2: Definitioner
2.1 Ved forsvarsmateriel og -tjenesteydelser forstås den til enhver tid gæl-
dende definition fastsat i EU-direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 med se-
nere ændringer.
 
2.2 En ”udenlandsk underleverandør” er defineret som en virksomhed, der 
ikke er registreret i Danmark.
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Artikel 3: Oplysningspligt
3.1 Såfremt [NN] påtænker at anvende eller udskifte en udenlandsk under-
leverandør af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser til en samlet værdi af 
mindst 50 mio. kr. til opfyldelse af den i artikel 1 nævnte kontrakt med 
FMI, har [NN] pligt til på eget initiativ at informere ERST herom. Herun-
der har [NN] pligt til at oplyse ERST om den forventede samlede værdi af 
underleverancer af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser fra den pågæl-
dende leverandør i tilknytning til den i artikel 1 nævnte kontrakt mellem 
[NN] og FMI.

3.2 [NN] har endvidere pligt til at henvise den udenlandske underleveran-
dør til ERST med henblik på indgåelse af en kontrakt om industrisamar-
bejde (ICC) med ERST.

Artikel 4: Indgåelse af ICC med underleverandør
4.1 Såfremt ERST på baggrund af de pågældende oplysninger finder det 
relevant, i henhold til de gældende retningslinjer for industrisamarbejde i 
Danmark, kan ERST kræve, at der som betingelse for denne underleveran-
dørs underleverancer under [N’s] kontrakt jf. artikel 1, skal indgås en ICC 
mellem ERST og den pågældende udenlandske leverandør eller omkring 
dennes leverancer, såfremt det vurderes at den pågældende leverance i sig 
selv kan siges at udgøre forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser.

4.2 ERST og de udenlandske underleverandører skal have indgået ICC in-
den [NN] kan levere ydelser til FMI i medfør af den i artikel 1 nævnte 
kontrakt, hvori der indgår underleverancer af forsvarsmateriel eller -tjene-
steydelser fra de udenlandske underleverandører.

4.3 ERST kan løbende forpligte udenlandske underleverandører til indu-
strisamarbejde, efterhånden som ERST får kendskab til underleverancer af 
forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser fra de udenlandske underleverandø-
rer.

Artikel 5: Informationer om økonomisk volumen af underleverancer
5.1 Såfremt ERST forpligter en udenlandsk underleverandør til industri-
samarbejde i forbindelse med dennes underleverancer til [NN] i forbin-
delse med den i artikel 1 nævnte kontrakt, er [NN] forpligtet til at oplyse 
ERST om den økonomiske volumen af den udenlandske underleverandørs 
leverancer af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser til [NN] på forlan-
gende fra ERST.

5.2 ERST kan forlange revisorpåtegnede opgørelser over det økonomiske 
omfang af de enkelte udenlandske underleverandørers leverancer til [NN] 
i medfør af den i artikel 1 nævnte kontrakt med FMI.

Artikel 6: Misligholdelse af oplysningspligt
6.2 ERST forbeholder sig ret til at blackliste [NN], såfremt denne i løbet 
af kontraktperioden med FMI anvender en udenlandsk underleverandør af 
forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser til en samlet værdi af over 50 mio. 
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kr. i forbindelse med den i artikel 1 nævnte kontrakt uden at informere 
ERST herom, eller hvis [NN] har anvendt en udenlandsk underleverandør 
i forbindelse med den i artikel 1 nævnte kontrakt, der har nægtet at indgå 
ICC med ERST.

Artikel 7: Kontaktpersoner
7.1 Daglig kontaktperson hos ERST

Titel:
Navn:
Adresse: Langelinie Allé 17, DK-2100 København Ø
E-mail:
Telefonnummer:
ERST-postkasse vedr. industrisamarbejde: offset@erst.dk

7.2 Daglig kontaktperson hos [NN]
 Titel:

Navn:
Adresse:
E-mail:
Telefonnummer:

7.3 Ændringer vedr. kontaktpersoner skal meddeles pr. e-mail til den an-
den part snarest muligt.

Artikel 8: Lovvalg og værneting
8.1. Denne aftale er undergivet dansk ret. Såfremt en tvist ikke kan afkla-
res ved almindelig forhandling mellem parterne, skal tvisten afgøres ved 
voldgift ved Voldgiftsinstituttet med tre dommere, efter de af Voldgifts-
instituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af 
voldgiftssagen. Sproget for voldgiften skal være dansk og engelsk.

Dato:   Dato:

For Erhvervsstyrelsen For [NN]

 
_________________________ __________________________ 
Underskrift 1  Underskrift 1

_____ __________________________ 
Underskrivers navn Underskrivers navn

_______________________ __________________________ 
Underskrift 2  Underskrift 2

__________________________ __________________________ 
Underskrivers navn Underskrivers navn
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