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RUBÆK & COS SAMARBEJDE MED RINGSTED KOMMUNE OM LEVERING AF AFFALDSSTATIVER
I forlængelse af vores seneste dialog om Rubæk & Cos (herefter omtalt ”Rubæk”) samarbejde med
Ringsted Kommune vedrørende levering af affaldsstativer har jeg nu haft anledning til at overve je
situationen nærmere med henblik på at finde en løsning, som er rimelig for begge parter.
På det tidspunkt hvor Rubæk overtog EnviroPac AS’ kontrakt med Ringsted Kommune havde hovedleverancen på levering af affaldsstativer til kommunen for længst fundet sted. Som allerede redegjort
for over for kommunen er det på ingen måde økonomisk rentabelt for Rubæk at få produceret supplerende stativer hos vores underleverandør med henblik på levering af de supplerende leverancer,
som kommunen bestiller på ad hoc basis.
Som følge af den måde hvorpå stativernes enhedspris er reguleret ifølge entreprisekontrakten kan
det oplyses, at Rubæk aktuelt har et tab pr. affaldsstativ på skønsmæssigt 1.500 -2100 kr. ekskl.
moms alt efter hvilken model type det drejer sig om.
På dette grundlag ser Rubæk sig derfor nødsaget til at opsige sit løbende samarbejde med Ringsted
Kommune om levering af supplerende affaldsstativer. Det bemærkes, at entreprisekontrakten er
opsigelig, da kontrakten ikke indeholder et aftalt vilkår om kon traktens uopsigelighed. Entreprisekontrakten indeholder ikke et aftalt vilkår om opsigelsesvarslets længde, hvorfor samarbejdet i medfør af dansk rets almindelige regler kan opsiges med et passende og rimeligt varsel.
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På dette grundlag varsler Rubæk hermed en opsigelse af samarbejdet med Ringsted Kommune i
medfør af den indgåede entreprisekontrakt om levering af affaldsstativer med et varsel på 6 måneder
og til kontraktens ophør den 20. november 2020.
For en god ordens skyld bemærkes det, at Rubæk ikke ser en genforhandling af prisen som en reel
mulighed som følge af de særdeles høje produktionsomkostninger til fremstilling af de specialfremstillede stativer. Det skyldes, at kommunen har stillet meget specifikke krav til stativernes design,
hvilket kræver et særligt produktionsapparat og deraf høje omkostninger til produktion og produkternes samling i DK til følge.
Efter Rubæks oplevelse, er det derfor også særdeles usikkert, om andre leverandører vil være i stand
til at levere supplerende affaldsstativer med et tilsvarende design til et prisniveau, som minder om
den nuværende prisfastsættelse. Ringsted Kommune vil derfor forventeligt være nødsaget til at retænke det efterspurgte design af affaldsstativer.
Rubæk har gennem sine mange år i branchen stor erfaring med såvel design af produkter som
samling af stativer. Rubæk ser det derfor som en mulig løsning i forbindelse med samarbejdets
afvikling og ophør, at Rubæk indgår i en dialog med kommunen om de fremtidige muligheder, herunder konkret rådgivning om, hvordan affaldsstativer fremover kan designes og dermed produceres
på en måde, som både tager højde for såvel de funktionelle som æstetiske hensyn og rentabiliteten
i forhold til såvel kommunen som en kommende leverandør.
Jeg vil derfor foreslå, at parterne snarest muligt indleder en dialog om, hvordan samarbejdet kan
afvikles på en acceptabel måde, som tager højde for begge parters interesser.
Med venlig hilsen
Rubæk

Brian Jørgensen
Adm. Direktør/CEO
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