Tillægsaftale til samarbejdsaftalen 2020
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Mellem
Assens Kommune
CVR-nr. 29189692
Rådhus Allé 5
5610 Assens
(herefter ”Kommunen”)
og
Destination Fyn
En del af Erhvervshus Fyn P/S
CVR-nr. 34206228
Forskerparken 10
5230 Odense M
(Herefter benævnt ”DEF”)
er der indgået tillægsaftale til samarbejdsaftale omkring varetagelse af opgaver indenfor den lokale
turismefremmeindsats i Assens Kommune.

1. Indledning
1.1. Det aftales hermed, at DEF varetager opgaverne indenfor den lokale turismefremmeindsats på
vegne af Kommunen. Udgangspunktet er, at der for turismeområdet mellem KL og
Erhvervsministeriet er aftalt en række hensyn for konsolideringen af området. Heraf fremgår
den bl.a. at destinationsselskabet skal være den operatør, der varetager den lokale
turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

2. Kommunernes forpligtelser
2.1. I perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 forpligter Kommunen sig til at købe ydelser hos DEF for
i alt kr. 842.100 ex. moms.
2.2. Specifikation af ydelser for 2020:
- Turismemarkedsføring af Assens Kommune
- Drift af turistkontor i Assens Kommune, beliggende centralt i Assens by
- Drift af hjemmesiden visitassens.dk
- Lokal produkt- og forretningsudvikling indenfor turismeområdet
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3. DEF’s forpligtelser
3.1. DEF forpligter sig til at løse opgaverne med fokus på lokal forankring.
3.2. DEF har mulighed for at vælge en lokal operatør til at udføre de opgaver, Kommune og DEF
har indgået aftale om.
3.3. DEF er forpligtet til at markedsperspektivere opgaven.
3.4. Udførelsen af opgaverne skal ske inden for rammerne af den til enhver tid gældende
lovgivning, pt. lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme samt de
uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

4. Aftalens løbetid
4.1. Aftalen er etårig og er uopsigelig for begge Parter i denne periode.
4.2. Omfanget af Kommunens forpligtelser og fastsættelsen af prisen for ydelserne, jf. pkt. 2,
fastsættes for et år ad gangen. Fastsættelsen af prisen sker under hensyntagen til omfanget af
Kommunes ønsker på området.
4.3. Hvert år senest 1. august fremsender DEF et udkast til en årsplan for det kommende
regnskabsår indeholdende datoer for, hvornår der skal udarbejdes reguleringer af Kommunes
forpligtelser samt prisfastsætning af ydelser for det efterfølgende regnskabsår.
4.4. Reguleringerne af tillægsaftalen for det kommende budgetår skal være godkendt senest ved
udgangen af oktober måned året før.

5. Misligholdelse
5.1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelser i henhold til nærværende
samarbejdsaftale kan den ikke-misligholdende Part ophæve Aftalen.
5.2. Den ikke-misligholdende Part er forpligtet til inden for fire uger efter at denne er blevet eller
burde være blevet bekendt med misligholdelsen, skriftligt at meddele at denne ønsker at gøre
misligholdelse gældende. Såfremt den misligholdende Part ikke inden for to uger efter at have
modtaget meddelelsen har berigtiget misligholdelsen, anses den ikke-misligholdende Parts
meddelelse som en ophævelse af Aftalen.
5.3. Ud over ophævelse af Aftalen kan den ikke-misligholdende Part kræve erstatning i henhold til
dansk rets almindelige regler.
5.4. Parterne kan i henhold til nærværende aftale ikke anses som værende ansvarlige for en eventuel
misligholdelse af kontrakten for så vidt misligholdelsen skyldes force majeure, herunder
særlige, uforudsigelige omstændigheder, som ikke kan påregnes Parterne selv.
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Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den fore majeure-ramte Part har givet skriftlig
meddelelse herom til den anden Part straks efter at force majeure er indtrådt.

6. Underskrifter
Assens Kommune
Dato:

Erhvervshus Fyn P/S
Dato:

_________________________________

___________________________________
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