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Bilag 1 Tidsplan 

 Tidsplan 

 Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse 

Hvor en aktivitet gennemføres over en periode anføres periodens start og sluttidspunkt i kolonnen 

”Tidsangivelse”. 

Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det 

omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager. 

Bodsudløsende milepæle er fremhævet med fed i nedenstående skema. 

Aktivitet/begivenhed Tidsangivelse Initiativtager Bemærkninger 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SK = Syddjurs Kommune L = Leverandør 

 Ændring af tidsplan 

Ændring af denne tidsplan, bilag 1, kan kun ske efter styregruppens behandling og godkendelse, jf. Bilag 11, 

eller ved Syddjurs Kommunes udskydelse af en tidsfrist i medfør af kontraktens punkt 8.2. Ved eventuelle 

ændringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan eller tillæg dertil til erstatning af det, der ændres. 

 Implementeringsplan  

Leverandør skal som supplement til ovenstående udarbejde en implementeringsplan indeholdende de for 

implementeringen nødvendige aktiviteter fra kontraktens underskrift til tidspunktet for godkendt 

driftsprøve. Implementeringsplanen tilpasses i forbindelse med afklaringsfasen.  
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 Afklaringsfasen 

1.2. Afklaringsfasens mål 

Afklaringsfasens formål er i overensstemmelse med kontraktens punkt 4, 1. afsnit at undersøge, om det er 

hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere kravspecifikationen, samt om Syddjurs Kommunes IT-miljø 

lever op til kravene i Bilag 4. 

1.3. Afklaringsfasens indhold 

Hvor en aktivitet gennemføres over en periode anføres periodens start og sluttidspunkt i kolonnen 

”Tidsangivelse”. 

Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det 

omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager. 

Aktivitet/begivenhed Tidsangivelse Initiativtager Bemærkninger 

    

    

    

    

    

    

    

SK = Syddjurs Kommune L = Leverandør
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Bilag 2 Kravspecifikation 

 Syddjurs Kommunes IT-miljø 
Beskrivelse af Syddjurs Kommunes eksisterende it-miljø 

Syddjurs Kommune anvender fuldstændig udbredt Server Based Computing baseret på Microsoft Server 

2008R2 64 bit med Citrix XenApp 7.6 (Hør IT om det er den nuværende version). 

På platformen anvendes: 

• IE (InternetExplorer) 9 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• MS (MicroSoft) Office 2010 

• MS Lync 2013 

• WorxWeb (en sikker browser som anvendes til IOS og Android enheder, som giver en sikker adgang 

til interne netværksressourcer. Det er en del af Citrix XenMobile Solution) 

Fremtidige versioner af IE (InternetExplorer), Mozilla Firefox, Google Chrome, MS (MicroSoft) Office 2010 

med MS Lync 2013, WorxWeb skal kunne understøttes. 

Derudover anvendes Safari på mobile enheder.  

Citrix serverne er virtuelle på vmware, men de er samtidigt Provisioneret fra en Citrix Provisioning server, 

hvilket vil sige de alle sammen booter fra det samme (kun læsbare) image. Citrix Provisioning Services skal 

understøttes. 

Fremtidige versioner af MicroSoft Server med Citrix skal kunne understøttes. På Citrix-platformen kører 

Syddjurs Citrix XenApp 7.6. Citrix XenApp 7.6 og fremtidige versioner skal understøttes. 

Som klienter anvendes: 

• Bærbare Pc’er med Windows 7 64 bit (og enkelte Windows 7 32 bit) 

• Tynde terminaler baseret på TPC (Linux 32 bit) 

• Stationære Pc’er med Windows 7 32 bit (og enkelte Windows 7 64 bit) 

Alle enheder har USB port som trækkes med op til serverplatformen (Windows Server 2008 R2). 

Læs mere om Citrix på www.citrix.dk under produkter→XenApp. 

Til skrivebordsstyring anvendes Express-udgaven af RES Workspace Manager (tidligere RES Powerfuse). I 

tilfælde af at leverandør skal have adgang til en intern server, tilbydes en VPN-forbindelse. 

Syddjurs Kommunes teknikere og udviklere kan kontaktes i følgende tidsrum: 

• Mandag – onsdag fra kl. 8.30 – 15 

http://www.citrix.dk/
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• Torsdag fra kl. 8.30 – 17 

• Fredag fra kl. 8.30 – 12.30. 

Syddjurs Kommunes krav til Leverandøren: 

1. Skal anvende services som udstilles fra serviceplatformen. 

2. Skal anvende services som udstilles fra mobil serviceplatformen. (MEAP) 

3. Skal understøtte OCES (og OpenSign) 

4. Nye services der leveres skal understøttes af OIO SAML 2.0 (roller, rettigheder bæres med rundt) - 

Se mere på www.digitaliser.dk 

5. Nye services skal integrere med følgende autentifikationsmekanismer: AD, ADFS(federation), x.509 

(medarbejdersignatur), SQL databaser. 

(Vær OBS på om de skal opfylde alle disse ovenstående punkter. De krav der skal opfyldes, tilføjes i skemaet 

over krav, hvor leverandøren svarer Ja/Nej til opfyldelse) 

 Kravspecifikation 
Indsæt/skriv krav til systemet. 

 Fjernprint, Digital post og NemSMS 

Syddjurs Kommune anvender fjernprint, Digital post og NemSMS som udgående kanaler, og disse kanaler 

skal understøttes af Leverandørens løsninger. 

Fjernprint 

Syddjurs Kommunes fjernprintsløsning er Doc2Mail. Leverandørens løsning skal være i stand til at sikre at 

relevante værdier, eks. CPR og modtager, fra løsningen indsættes i brevskabeloner, således at de kan 

anvendes af Doc2Mail. Dette sker ved at der er indlejret Doc2Mail-printkoder i løsningens brevskabeloner. 

Se mere her: 

http://nykundenet.kmd.dk/itansvarlige/service/doc2mail/Documents/Vejledninger/d2m_Printerkoder-

%20og%20JSON-koder%20og%20brevfletning_ASD_28052014_PUBLIC.pdf  

Digital post 

Syddjurs Kommune anvender Digital post på Borger.dk og Virk.dk som leveringskanal til borgere og 

virksomheder. Løsningen skal understøtte levering via Digital post til Borger.dk eller Virk.dk. Løsningen må 

ikke indeholde en lokal proprietær digital post-funktionalitet. 

Se mere her: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-Post/Til-leverandoerer  

NemSMS  

Ordregiver anvender NemSMS til nemt og effektivt at sende sms-påmindelser til borgere og virksomheder. 

NemSMS er service til borgere og virksomheder, der hjælper med at huske aftaler, frister o. lign.  

Det er et ønske at systemet kan sættes op, så sms-påmindelser journaliseres automatisk og sendes til 

borgere og virksomheder via NemSMS.  

http://nykundenet.kmd.dk/itansvarlige/service/doc2mail/Documents/Vejledninger/d2m_Printerkoder-%20og%20JSON-koder%20og%20brevfletning_ASD_28052014_PUBLIC.pdf
http://nykundenet.kmd.dk/itansvarlige/service/doc2mail/Documents/Vejledninger/d2m_Printerkoder-%20og%20JSON-koder%20og%20brevfletning_ASD_28052014_PUBLIC.pdf
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-Post/Til-leverandoerer
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Læs mere her: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-post-NemSMS-og-Fjernprint/Til-

leverandoerer  

Computopic HTTP SMS-Gateway 

Ordregiver anvender også Computopic HTTP SMS-Gateway. Det er et ønske at løsningen kan implementere 

Computopic HTTP SMS-Gateway og at der kan logges på en ekstern løsning hvor samtlige afsendte SMS'er 

kan ses, samt at man kan se leveringsstatus for hver SMS. Denne funktionalitet er understøttet i 

Computopic HTTP SMS-Gateway. 

Det skal tilstræbes at løsningen kan håndtere leveringsstatus direkte i systemet således, at det er let, at lave 

et opslag på en given SMS-levering. 

Generelt vedr. SMS-integration 

URL/konfiguration af afsendelse skal let kunne sættes op i løsningen således, at der kan skiftes til anden 

SMS-gateway eller arkitektur. 

1.2. Databehandling 

Ordregiver er dataansvarlig og i nogle sammenhænge vil Leverandøren være databehandler og/eller have 

adgang til følsomme informationer. Leverandøren og systemet skal overholde de til enhver tid gældende 

regler i lov om behandling af personoplysninger, ”Persondataloven” Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere 

ændringer, med tilhørende bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret 

ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001, ”Sikkerhedsbekendtgørelsen”.  

Leverandøren handler alene efter instruks fra Ordregiver. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske 

og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 

fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 

behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal på Ordregivers 

anmodning give Ordregiver tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 

1.3. Exit fra aftaler på IT-systemer eller services 

Data skal afleveres ved aftale-ophør.  

Syddjurs Kommune betinger sig retten til at anvende alle systemets data i eget regi og det er et krav at 

systemet ved exit kan levere data der kan overføres til Syddjurs kommunes datavarehus, Syddjurs 

Organisations og Forretnings Databrønd (SOFD). 

Ved aftaleophør skal Leverandøren uden beregning overføre data som stammer fra Syddjurs Kommune 

som er genereret af Syddjurs Kommunes brug af systemet. 

Syddjurs Kommune kan modtage og bringe data både internt og eksternt via almindelig kendte protokoller 

(FTP/FTPS/..). 

Syddjurs Kommune kan modtage data i følgende formater: 

• Flade filer: 

http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-post-NemSMS-og-Fjernprint/Til-leverandoerer
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-post-NemSMS-og-Fjernprint/Til-leverandoerer
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• Fast kolonne 

• csv. 

• Regneark (Excel oa.) 

• XML (Kun til mindre data mængder) 

De fleste databaseformater via ODBC: 

• MySQL 

• MSSQL 

• MSACCESS 

• DB2 

• Oracle 

• SyBase 

Krav til data: 

a) Data skal være sammenstillet (ikke summeret) og struktureret på en logisk måde og leveres til 

Syddjurs Kommune 

b) Dataleverancen skal være dokumenteret. Dokumentationen skal som minimum indeholde: 

a. beskrivelse af sammenhænge mellem ’tabeller’, 

b. en detaljeret feltbeskrivelse (feltnavn, type, længde, værdi osv.) 

c. en beskrivelse af ’tabellerne 

d. Det er leverandørens opgave løbende at vedligeholde dokumentationen 

Ved kontraktindgåelse skal den endelige afleveringsform aftales. 

Ved tilbudsgivning medsendes dokumentation som ovenfor anført. 

1.4. Aflevering til offentligt arkiv (Vær obs på om det er et krav at løsningen afleverer til 

offentligt arkiv) 

Leverandøren understøtter bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 fra Statens Arkiver. 

Aflevering til offentligt arkiv vil være omfattet af kundebetaling. Betalingen kan maksimalt udgøre kr. 

xx.xxx,xx pr. arkiveringsversion. 

I forbindelse med fejl på udtræk laver leverandøren, efter normal praksis, efterfølgende rettelse og nyt 

udtræk uden beregning. Leverandøren dækker udgifter i forbindelse med test af arkiveringsversioner der 

ikke kan godkendes af Syddjurs Kommunearkiv og dermed ikke overholder afleveringsbestemmelsen 

udstedt af Syddjurs Kommunearkiv samt bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010. Syddjurs 

Kommunearkiv fremsender faktura til leverandøren for timer anvendt til test af arkiveringsversion, der ikke 

er ført til godkendelse (timetakst: 600 kr. (ex moms.)) 

Syddjurs Kommunearkiv har outsourcet visse arkivopgaver til Aalborg Stadsarkiv, hvorfor leverandøren 

accepterer at Aalborg Stadsarkiv kan fungere som Syddjurs Kommunearkivs proxy. 
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1.5. Overholdelse af Sikkerhedsbekendtgørelsen 

Leverandøren og leverandørens solgte løsning overholder Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til 

beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning 

(Sikkerhedsbekendtgørelsen), i medfør af § 41, stk. 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af 

personoplysninger. 

Herunder at der forefindes en, for Syddjurs Kommune, tilgængelig og søgbar log over alle væsentlige 

handlinger i løsningen. 

1.6. Udveksling af data 

Syddjurs Kommune betinger sig retten til at anvende alle systemets data i eget regi og det er et krav at 

systemet leveres med en generel snitflade således at data kan overføres til Syddjurs kommunes 

datavarehus, Syddjurs Organisations og Forretnings Databrønd (SOFD). 

Syddjurs Kommune kan modtage og bringe data både internt og eksternt via almindelig kendte protokoller 

(FTP/FTPS/..). 

Syddjurs Kommune kan modtage data i følgende formater: 

• Flade filer: 

• Fast kolonne 

• csv. 

• Regneark (Excel oa.) 

• XML (Kun til mindre data mængder) 

De fleste databaseformater via ODBC: 

• MySQL 

• MSSQL 

• MSACCESS 

• DB2 

• Oracle 

• SyBase 

Krav til data 

a) Data skal være sammenstillet (ikke summeret) og struktureret på en logisk måde og leveres dagligt 

til Syddjurs Kommune 

b) Snitfladen skal være dokumenteret. Dokumentationen skal som minimum indeholde: 

a. beskrivelse af sammenhænge mellem ’tabeller’, 

b. en detaljeret feltbeskrivelse (feltnavn, type, længde, værdi osv.) og 

c. en beskrivelse af ’tabellerne 

d. Det er leverandørens opgave løbende at vedligeholde dokumentationen 

Syddjurs Kommune betinger sig retten til at udvide leverancen med nye felter, hvis det viser sig nødvendigt. 
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Der aftales faste procedurer for information/varsel i forbindelse med ændring/udvidelse af dataleverancen. 

• Data afleveres med en frekvens bestemt af behovet. Der indgås aftale om, hvor hyppigt SOFD-

funktionen skal indlæse og behandle data (1 gang pr. døgn). 

• Data skal ved aflevering være kontrolleret for overholdelse af konsistenskrav og valideret mht. type 

og feltindhold. 

Den systemansvarlige hos leverandøren skal meddele enhver ændring af datasnitfladen til SOFD-

funktionen, hvilket indebærer at systemleverandøren skal meddele enhver ændring til den 

systemansvarlige. 

Ved kontraktindgåelse skal den endelige afleveringsform aftales. 

Ved tilbudsgivning medsendes dokumentation som ovenfor anført. 

1.7. Dataudvekling og snitflader 

Systemet skal overholde de fællesoffentlige standarder der findes for IT-kontrakter. Det drejer sig om:  

• OIO åbne standarder  

o Læs mere på www.digst.dk → søg OIO åbne standarder 

• WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)  

o Læs mere på www.digst.dk → søg WCAG 

• Fælleskommunal rammearkitektur  

o Læs mere på www.kombit.dk/rammearkitektur 

OIO åbne standarder  

Der findes 7 sæt obligatoriske åbne standarder, der skal anvendes i den offentlige sektor i Danmark:  

1. Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML)  

2. Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD)  

3. Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL)  

4. Standarder for digital signatur (OCES)  

5. Standarder for offentlige netsteder / hjemmesider og tilgængelighed  

6. Standarder for it-sikkerhed (ISO27001 - kun for staten)  

7. Standarder for dokumentudveksling (ODF, OOXML og PDF) 

Åbne snitflader 

Systemet skal udstille snitflader til indlæsning og udlæsning af relevante forretningsdata via OIO åbne 

standarder. OBS: Uddyb hvad de relevante forretningsdata (fx brugere, post, dokumenter, sager mv.) er for 

det specifikke system samt om det er en online (straks-opdatering) eller offline (fx daglig opdatering) 

snitflade. 

 

http://www.digst.dk/
http://www.digst.dk/
http://www.kombit.dk/rammearkitektur
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WCAG 

WCAG er en international standard, der sikrer at hjemmesider er tilgængelige for flest mulige i flest mulige 

situationer. Dermed menes at løsningen skal kunne fungere på forskellige enheder (fx iPad, smartphone, 

bærbar mv)..  

CPRbroker 

Ordregiver anvender også CPRbroker til håndtering af persondata og levering til fagsystemer. Det er et 

ønske at løsningen kan anvende CPRbroker (http://os2web.dk/document/cprbroker).  

Fælleskommunal rammearkitektur 

Den fælleskommunale rammearkitektur er lavet for, at sammenhængen mellem systemer bevares, selvom 

det involverer forskellige leverandører. 

Den Fælleskommunale Serviceplatform 

OBS: TO MULIGHEDER, der er nedenfor opstillet både et minimumskrav og et almindeligt krav. Vælges 

minimumskrav er det kun leverandører som har snitflader til serviceplatformen, som kan byde. Der er 

altså en chance for at nogle Leverandører ikke kan byde. Vælges almindeligt krav, skal leverandøren i 

videst muligt omfang anvende serviceplatformen, men har de ikke mulighed derfor, har de mulighed for 

at angive en option, hvorpå de angiver en pris på løsningen (om at kunne anvende Serviceplatformen).  

 

1) 

KOMBIT har udviklet en Serviceplatform (se www.kombit.dk og www.serviceplatformen.dk), hvorfra data 

og funktionalitet i størst muligt omfang skal tilgås, hvorfor der her stilles krav til at løsningen skal tilgå de i 

krav # anførte services på Serviceplatformen. Syddjurs Kommune forestår de nødvendige aftaler med 

Leverandørens hjælp.  

 

Krav # Anvendelse af Serviceplatformen 

Kategori Minimumskrav Type: Ikke funktionel 

Beskrivelse: Løsningen skal integrere til følgende services på den Fælleskommunale 
Serviceplatform og forestå den nødvendige tilslutning til Serviceplatformen. Se 
mere herom på www.serviceplatformen.dk:  
 
Her indsættes en eller flere specifikke henvisninger til services på Serviceplatform 
ved brug af www.serviceplatformen.dk  

 

2) 

Krav # Anvendelse af Serviceplatformen 

Kategori: Krav Type: Funktionel 

Beskrivelse: Løsningen skal i størst muligt omfang anvende Den Fælleskommunale 
Serviceplatform i forbindelse med adgang til data og funktionalitet.  
 
Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Løsningen anvender 
Serviceplatformen og eventuelt begrunde, hvorfor Serviceplatformen ikke 
anvendes. Det vægtes højt, at tilbudsgiver har anvendt Serviceplatformen i 
størst muligt omfang.  

http://os2web.dk/document/cprbroker
http://www.kombit.dk/
http://www.serviceplatformen.dk/
http://www.serviceplatformen.dk/
http://www.serviceplatformen.dk/
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Tilbudsgiveren kan i bilag 13 (Specifikation af optioner med priser) angive bud på option til anvendelse af 

Den Fælleskommunale Serviceplatform.  

 

De fælleskommunale støttesystemer 

De fælleskommunale støttesystemer er en central del af KOMBITs monopolbrudsprogram. 

Støttesystemerne understøtter behov for data og funktionalitet på tværs af it-systemer. Udviklingen af 

støttesystemerne er i gang, og er ikke færdigudviklet og det er derfor vigtigt, at løsningen, som 

Leverandøren udvikler, kan være funktionsdygtig uden støttesystemerne, men samtidig skal være 

opbygget, så omlægning til støttesystemerne kan ske nemmest muligt. Læs mere om støttesystemerne på 

http://www.kombit.dk/sts.  

Nedenfor listes krav til støttesystemerne:  

KRAV # Løsningen skal anvende den fælleskommunale adgangsstyring 

Kategori: Krav Type:  

Beskrivelse: Løsningen skal anvende den fælleskommunale Adgangsstyring. Dette i 
overensstemmelse med vilkårene herfor jf. dokument: Sikkerhed1 

 

KRAV # Generering og brug af unik TransaktionsID 

Kategori: Krav Type:  

Beskrivelse: Løsningen generer og benytter sig af unikke transaktions ID’er, som anført i 
afsnit [3.1.2, 3.2.1 og 4.2] i dokument: Logning2. Transaktions ID’et skal sikre 
muligheden for at sammenstille logs på tværs af systemer.  

 

KRAV # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet XXX 

Kategori: Krav Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal i størst muligt omfang anvende Støttesystemet XXXX (indsæt link til 
KOMBITs hjemmeside for støttesystemet). Dette i overensstemmelse med vilkårene 
herfor (indsæt link til dokument for støttesystemerne – Se https://share-
komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20og%20vilkaar.aspx) 
.  

Anvendelsen/omlæggelsen til støttesystemerne indarbejdes som en option i bilag 13.  

 Use-Case 
For at klargøre, hvilke brugsscenarie systemet skal opfylde, kan nedenstående skema udfyldes, hvis 

nødvendigt. Der kan oprettes flere, alt efter hvor mange krav der er til kontrakten. En use-case beskriver, 

                                                           

1 Tilgås via dette link (tryk annuller til login-boksen): https://share-
komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%202.%20Sikkerhed%20version%201.3%2018.%20marts%202014.
pdf  
2 Tilgås via dette link (tryk annuller til login-boksen): https://share-
komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%201.%20Logning%20version%201.3%2018.%20marts%202014.p
df  

http://www.kombit.dk/sts
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20og%20vilkaar.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20og%20vilkaar.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%202.%20Sikkerhed%20version%201.3%2018.%20marts%202014.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%202.%20Sikkerhed%20version%201.3%2018.%20marts%202014.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%202.%20Sikkerhed%20version%201.3%2018.%20marts%202014.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%201.%20Logning%20version%201.3%2018.%20marts%202014.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%201.%20Logning%20version%201.3%2018.%20marts%202014.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Bilag%201.%20Logning%20version%201.3%2018.%20marts%202014.pdf
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hvilke opgaver som aktører i samspil skal kunne løse. Use-casene beskriver hvad der løses, og i mindre grad 

hvordan dette løses.  

Use-Case 

Navn:  Entydigt navn for det scenarie, som use-case 
beskrivelsen vedrører. hj 

Formål: Hvad er formålet med brugssituationen. I hvilken 
situation er det opgaven skal løses? Her kan triggers 
også beskrives (hændelser der gør scenariet 
aktuelt). 

Aktør: Hvem løser opgaven? (kan både være personer eller 
systemer) 

Frekvens: Hvor hyppigt gennemfører aktuel aktør use-case? 

Startbetingelser: Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for, at use-
case gennemføres? 

Beskrivelse: Hvad skal udføres (men i mindre grad: hvordan). 
Henvisning til andre use-case beskrivelser.  

Undtagelser: Beskrive undtagelsessituationer/hvad skal der ske 
ved undtagelsessituationer? Henvisning til andre 
use-case beskrivelser.  

Illustrationer:  Henvisning til visualiseringsbilag 

Slutbetingelser: Hvad skal være sket når opgaven er løst?   

Tilføjelser eller kommentarer:  Hvad kan hjælpe til at use-cases bliver 
implementeret?  

Version: [Nummer] Initialer:Klik her for at angive tekst. 
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Bilag 3 Betalingsplan 

 Systemvederlag og den samlede kontraktsum 

 Generelt  

Systemvederlag og den samlede kontraktsum opgøres som anført i oversigten i henholdsvis punkt 1.2 og 

1.3 nedenfor.  

De enkelte ydelser samt priserne derfor er nærmere specificeret i de i punkt 1.2 og 1.3 nævnte bilag. 

Priserne er faste, med mindre prisen er markeret med *. Hvis en pris ikke er fast, skal det af det relevante 

specifikationsbilag udtrykkeligt fremgå, hvordan prisen reguleres.     

Systemvederlag og den samlede kontraktsum kan ændres som følge af ændringsanmodninger eller 

Syddjurs Kommunes udnyttelse af aftalte optioner i overensstemmelse med kontraktens punkt 6 og 9.  

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.  

 Systemvederlag 

Ydelse  Pris 

Udstyr (Bilag 4) [….] kr. 

Programmel (Bilag 4)  [….] kr. 

Dokumentation (Bilag 4) [….] kr. 

Systemvederlag [….] kr. 

Tilknyttede ydelser er ikke omfattet af systemvederlaget. Tilsvarende gælder for vedligeholdelse og 

løbende licensafgifter. Priserne for disse ydelser er angivet i Bilag 4, Bilag 5 og/eller Bilag 7. 

 Den samlede kontraktsum 

Den samlede kontraktsum omfatter systemvederlaget samt tilknyttede ydelser, der indgår som en del af 

den samlede leverance.  

Ydelse  Pris 

Systemvederlag [….] kr. 

Tilknyttede ydelser (Bilag 5) [….] kr. 

Den samlede kontraktsum [….] kr. 

 Den samlede kontraktsum inkl. optioner  

Den samlede kontraktsum inklusive prisen for optioner, der kan udnyttes af Syddjurs Kommune udgør 

følgende:  
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Ydelse Pris 

Den samlede kontraktsum [….] kr. 

Optioner (Bilag 13) [….] kr. 

Den samlede kontraktsum inkl. optioner [….] kr. 

 Fakturering af den samlede kontraktsum 
Leverandøren er berettiget til at fakturere Syddjurs Kommune for den samlede kontraktsum i 

overensstemmelse med nedennævnte og kontraktens punkt 12. 

Faktureringstidspunkt Fakturabeløb/ % af kontraktsummen 

Frist for Syddjurs Kommunes udtræden [….] kr./[antal]% 

Installationsdag [….] kr./[antal]% 

Overtagelsesdag [….] kr./[antal]% 

Driftsprøve bestået [….] kr./[antal]% 

Den samlede kontraktsum inkl. optioner [….] kr./[antal]% 

Accepterede løsningsforslag, der er relateret til ændringsanmodninger, samt optioner til levering til 

overtagelsesdagen faktureres særskilt på overtagelsesdagen, medmindre andet er aftalt. 

 Garanti 
For Syddjurs Kommunes betalinger for nedennævnte ydelser, der finder sted, før overtagelsesprøven er 

godkendt af Syddjurs Kommune, er det en betingelse for udbetaling, at leverandøren har stillet  

☐ garanti 

☐ fuld anfordringsgaranti  

fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab for et beløb svarende til prisen for den 

pågældende ydelse inkl. moms. Syddjurs Kommune skal kunne godkende garantiens nærmere udformning. 

Garantien frigives på overtagelsesdagen. 

Ydelse  Pris 

  



  Bilag 4 Specifikation af udstyr, programmel og dokumentation - Side 1  

 
 

Bilag 4 Specifikation af udstyr, programmel og dokumentation 
Herunder kan leverandøren lave en beskrivelse af det udstyr, programmel og dokumentation, der leveres 

under kontrakten.  

Leverandøren skal specificere, hvilke krav leverandøren stiller til Syddjurs Kommunes IT-miljø, såvel under 

implementeringsforløbet som under garanti- og vedligeholdelsesperioden. Leverandøren skal angive krav til 

Syddjurs Kommunes softwareløsninger, der skal fungere sammen med løsningen, datalinjer etc.: 

• Processor, ram og andet 

• Styresystemer osv. 

• Hvilken netværkshastighed der kræves (upload/download) 

• Mv. 

Leverancerne beskrevet heri skal tilstrækkeligt opfylde kontraktens krav.  

Vedligeholdelse og løbende licensafgifter, der skal betales af Syddjurs Kommune, skal angives i dette bilag. 

Klik her for at angive tekst. 
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Bilag 5 Beskrivelser af tilknyttede ydelser med priser 
Det bør tydeligt fremgå af dette bilag, hvilke tilknyttede ydelser, der indgår som en del af den samlede 

leverance, der faktureres Syddjurs Kommune efter betalingsplanen i Bilag 3, punkt 2 og hvilke tilknyttede 

ydelser, der kræver at Syddjurs Kommune foretager særskilt bestilling.  

I bilaget skal ligeledes anføres leverandørens vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag, jf. kontraktens 

pkt. 6.1 samt leverandørens vederlag for Syddjurs Kommunes ret til udtræden, jf. kontraktens punkt 5, 4. 

afsnit. 

Klik her for at angive tekst.  
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Bilag 6 Syddjurs Kommunes deltagelse 

 Generelt om Syddjurs Kommunes deltagelse 
Uanset leverandøren er ansvarlig for gennemførelsen af en aktivitet, er det inden for rammerne af det i 

kontraktens punkt 10, 1. afsnit og nærværende bilag anførte en forudsætning for gennemførelsen, at 

Syddjurs Kommune medvirker aktivt dertil.  

Syddjurs Kommune skal i den forbindelse sørge for, at de nødvendige ressourcer med den aftalte 

kompetence samt de fysiske forhold beskrevet nedenfor vil være til rådighed og opfyldt i forbindelse med 

kontraktens gennemførelse. 

 Styregruppe 
Syddjurs Kommune deltager i styregruppens møder og dertil knyttede aktiviteter, jf. Bilag 11. 

 Syddjurs Kommunes projektleder og andre centrale personer 
Syddjurs Kommunes projektleder skal i implementeringsforløbet anvende ca. [antal] % af sin almindelige 

arbejdstid til gennemførelse af kontrakten. Hvis der er perioder, hvor det er nødvendigt, at Syddjurs 

Kommunes projektleder deltager i videre omfang end nævnt, skal leverandøren orientere Syddjurs 

Kommune derom i god tid forinden.  

Andre centrale personer, som Syddjurs Kommune skal stille til rådighed i forbindelse med kontraktens 

gennemførelse, fremgår af nedenstående oversigt. 

Personprofil/kompetence 
Estimeret  
antal personer 

Periode 
Deltagelse i % af 
normal arbejdstid 

[..]    

[..]    

[..]    

 

Herudover må Syddjurs Kommune påregne, at andre personer i organisationen skal frigøres for deres 

sædvanlige arbejde i det omfang dette er nødvendigt for projektets gennemførelse, eksempelvis i 

forbindelse med gennemførelse af prøver, som nærmere angivet i punkt 4. nedenfor. 

 Oversigt over ressourcekrævede aktiviteter 

Aktivitet Personprofil/antal 
Estimeret 
ressourceforbrug 
i dage pr. person 

Tidsangivelse Bemærkning 

[….]     

[….]     

[….]     

[….]     
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 Fysiske forhold 
I Syddjurs Kommunes almindelige arbejdstid gives leverandøren fysisk adgang til Syddjurs Kommunes 

lokaler, udstyr og systemer i det omfang, at det er nødvendigt for kontraktens gennemførelse, og forudsat 

Syddjurs Kommunes til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes.  

Syddjurs Kommune stiller i sædvanligt omfang kontorfaciliteter til rådighed for leverandørens personale i 

forbindelse med udførelse af arbejde hos Syddjurs Kommune.  

 Andre forhold 
Syddjurs Kommune sørger selv for, at der altid foreligger en gyldig sikkerhedskopi/backup af samtlige 

Syddjurs Kommunes lokalt lagrede data. Ved indgreb, hvor der er risiko for tab af en større mængde data, 

er leverandøren forpligtet til forinden skriftligt at informere Syddjurs Kommune herom.  

Syddjurs Kommune har som dataansvarlig selv pligt til at foretage eventuelle anmeldelser til Datatilsynet. 

 Manglende medvirken 
Hvis Syddjurs Kommune efter leverandørens mening ikke yder den ovenfor beskrevne medvirken, skal 

leverandøren straks gøre Syddjurs Kommunes projektleder opmærksom på dette. Hvis Syddjurs Kommune 

herefter fortsat ikke deltager som forudsat, skal leverandøren skriftligt orientere styregruppen derom.
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Bilag 7 Specifikation af vedligeholdelse med priser 

 Vedligeholdelse af systemet 

 Omfang 

Leverandøren forestår i overensstemmelse med kontraktens punkt 14 vedligeholdelse af alle dele af 

systemet fra overtagelsesdagen med de nedenfor anførte undtagelser.  

Leverandørens vedligeholdelsesforpligtelse træder i kraft før overtagelsesdagen for så vidt angår følgende 

dele af systemet: 

Programmel Ikrafttrædelsestidspunkt 

[..]  

  

 

Udstyr Ikrafttrædelsestidspunkt 

[..]  

  

 

Dokumentation Ikrafttrædelsestidspunkt 

[..]  

  

 

De dele af systemet, som ikke er omfattet af leverandørens vedligeholdelse i medfør af dette bilag, er 

følgende: 

Programmel Udstyr Dokumentation 

[..] [..] [..] 

   

 Generelt om leverandørens vedligeholdelsesarbejder 

Vedligeholdelse af systemet skal udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til systemet, og i 

overensstemmelse med god IT-skik. 

Vedligeholdelsesarbejder skal planlægges og udføres, så de er til mindst gene for Syddjurs Kommune. 

2. Vedligeholdelse af programmel 

 Generelt om leverandørens vedligeholdelse af programmel 

I tilfælde af vedligeholdelsesarbejder, der udføres på leverandørens initiativ, og i de tilfælde, hvor det ikke 

på forhånd er fastlagt, hvornår leverandøren skal udføre vedligeholdelse i henhold til dette bilag, skal 

Syddjurs Kommune i videst muligt omfang varsles derom mindst […] dage i forvejen.  
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Vedligeholdelsesarbejder bør så vidt muligt finde sted uden for Syddjurs Kommunes normale arbejdstid 

hvor der er mindst behov systemet. Normal arbejdstid mandag, tirsdag og onsdag 08.00 – 16.00, torsdag 

08.00 – 17.30 og fredag 08.00 – 13.00.  

Servicevinduer skal aftales af afdelingslederen i Digitalisering & IT.  

Syddjurs Kommune har mulighed for at afvise et servicevindue mod begrundelse og anvisning af et andet 

servicevindue. 

I forbindelse med servicevinduer skal systemet præsentere en informationsside til brugerne om at 

systemet er lukket for service. 

Nægter Syddjurs Kommune at tillade en hel eller delvis afbrydelse af systemet straks efter leverandørens 

anmodning derom, er dette at betragte som en af Syddjurs Kommune anmodet udskydelse af det 

pågældende vedligeholdelsesarbejde. Ifald den udskudte vedligeholdelse er årsag til en forringelse af 

servicemålene, jf. Bilag 10, eller i øvrigt aftalte krav, er leverandøren ikke ansvarlig derfor i den periode, 

som vedligeholdelsen udskydes. 

Reetablering af data fra Backup skal ske senest 4 timer efter, at systemets sædvanlige driftsmiljø er sat ud 

af funktion. Dette er Driftsleverandørens forpligtelse.  

Reetablering af system eller etablering af nøddrift skal ske senest 12 timer efter, at systemets sædvanlige 

driftsmiljø er sat ud af funktion. Dette er Driftsleverandørens forpligtelse. 

1.2. Vedligeholdelsesydelser  

1.3.1. Forebyggende vedligeholdelse 

Leverandøren er berettiget til at udføre op til […] timers forebyggende vedligeholdelse pr. kvartal for at 

undgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler. Leverandøren er efter nærmere 

aftale med Syddjurs Kommune berettiget til for egen regning at installere og afinstallere relevant 

diagnosticeringsprogrammel på systemet til brug derfor.  

1.2.2. Versioner og releases 

Leverandøren leverer nye versioner og releases af henholdsvis tredjepartsprogrammel og 

leverandørudviklet programmel så snart og i det omfang, at sådant programmel er frigivet til distribution i 

Danmark, forudsat programmellet er omfattet af nærværende vedligeholdelsesordning, jf. punkt 1.3.1. 

Ved en ny version forstås en version, der indeholder væsentligt ændret funktionalitet. Almindeligvis er en 

ny version kendetegnet ved, at hovednummeret for versionen ændres (f.eks. fra 5.1 til 6.0).   

Ved en release forstås en mindre opdatering af programmellet, herunder fejlrettelser, som kan være 

kendetegnet ved, at versionsnummeret for programmellet ændres med en decimal (for eksempelvis fra 5.0 

til 5.1). 

Leverandøren orienterer uden ugrundet ophold Syddjurs Kommune om nye versioner og releases, 

herunder om væsentlige ændringer i forhold til tidligere versioner og releases, når sådanne foreligger. 
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Hvis Syddjurs Kommune herefter ønsker en leveret ny version eller release installeret, og er installationen 

omfattet af denne vedligeholdelsesordning, jf. punkt 1.3.1, forestår leverandøren sådan installation centralt 

i Syddjurs Kommunes it-miljø. Opfyldelse af krav og servicemål i henhold til dette bilag forudsætter, at 

Syddjurs Kommune maksimalt er […] udgaver bagud i forhold til senest frigivne version og […] udgaver 

bagud i forhold til senest frigivne release af det programmel, som vedligeholdelsen omfatter. Uanset 

førnævnte skal krav og servicemål dog opfyldes, så længe den af Syddjurs Kommunes benyttede version 

eller release er modtaget af Syddjurs Kommune indenfor de seneste […] år. 

1.2.3. Mangelafhjælpning 

Leverandøren kan foretage mangelafhjælpning ved levering og installation af nye versioner/releases eller 

ved individuel afhjælpning overfor Syddjurs Kommune. I tilfælde af mangler ved systemet, skal 

leverandøren i øvrigt foretage afhjælpning i overensstemmelse med det nedenfor anførte under 

hensyntagen til manglens kategorisering.  

Kategoriseringen af en mangel afhænger særligt af, om manglen er kritisk for løsning af Syddjurs 

Kommunes opgaver, og om manglen kan omgås. Ved omgåelse forstås blandt andet anvendelse af andre 

og/eller yderligere indtastninger eller funktioner samt Syddjurs Kommunes benyttelse af ændrede 

arbejdsprocesser. 

Leverandøren skal ved mangelafhjælpning holde Syddjurs Kommune løbende underrettet om status for 

denne. 

Det tidsinterval, som leverandøren anvender til afhjælpning af mangler, måles fra det tidspunkt, hvor 

leverandøren modtager Syddjurs Kommunes fyldestgørende reklamation, jf. nedenfor, til det tidspunkt, 

hvor leverandøren har foretaget de handlinger, der fremgår af dette bilag, samt givet Syddjurs Kommune 

meddelelse derom. 

Hvis mangelafhjælpning foretages ved levering af ny version eller release, og Syddjurs Kommune ikke 

ønsker installation af en sådan, er leverandøren berettiget til særskilt vederlag for yderligere arbejde 

relateret til afhjælpning af de pågældende mangler, som ellers kunne have været udbedret ved installation 

af den pågældende version eller release. Leverandørens krav på vederlag bortfalder dog, hvis Syddjurs 

Kommunes afvisning af installation af en ny version/release i relation til leverandørudviklet programmel 

skyldes, at sådan installation vil medføre ikke uvæsentlige omkostninger eller ulemper for Syddjurs 

Kommune, herunder i forbindelse med tilpasning af henholdsvis tilretninger, specialudviklinger og lignende, 

forretningsprocesser samt integration til Syddjurs Kommunes IT-miljø.  

1.3. Leverandørudviklet programmel 

1.3.1. Vedligeholdelsesbeskrivelse 

Leverandørens vedligeholdelse af leverandørudviklet programmel omfatter de nedenfor nævnte ydelser.  

Forebyggende vedligeholdelse  

• Versioner:  

a. Nye versioner af leverandørudviklet programmel  
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b. Installation 

c. Ajourføring af parameteropsætning 

d. Ajourføring af tilretninger  

• Releases:  

a. Nye releases af leverandørudviklet programmel  

b. Ajourføring af tilretninger Installation 

c. Ajourføring af parameteropsætning 

d. Ajourføring af tilretninger  

• Individuel mangelafhjælpning  

• Hotline, jf. punkt 5. 

I det omfang vedligeholdelsen omfatter forskellige typer programmel, udarbejdes der en 

vedligeholdelsesbeskrivelse for hver type, der vedlægges som bilag.  

1.3.2. Mangelafhjælpning 

Leverandøren afhjælper indrapporterede mangler ved leverandørudviklet programmel indenfor de 

nedenfor fastsatte tidsintervaller. 

Mangelkategori Beskrivelse 
Tidsinterval for 
gennemført 
mangelafhjælpning 

A  En mangel, der er kritisk for løsning af 
Syddjurs Kommunes opgaver, og hvor 
rimelig omgåelse ikke er mulig. 

[…] 

B En mangel, der er kritisk for løsning af 
Syddjurs Kommunes opgaver, men 
hvor rimelig omgåelse efter 
leverandørens anvisninger er mulig. 

[…] 

C En mangel, der ikke er kritisk for 
løsning af Syddjurs Kommunes 
opgaver, og hvor rimelig omgåelse 
ikke er mulig. 

[…] 

Mangelkategori Beskrivelse 
Tidsinterval for påbegyndt 
mangelafhjælpning 

D En mangel, der ikke er kritisk for 
løsning af Syddjurs Kommunes 
opgaver, og hvor rimelig omgåelse 
efter leverandørens anvisninger er 
mulig. 

[…] 

E En mangel, der ikke har nogen eller 
blot bagatelagtig betydning for 
løsning af Syddjurs Kommunes 
opgaver. 

[…] 
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Det tidsinterval, som leverandøren anvender til afhjælpning af mangler, måles fra det tidspunkt, hvor 

leverandøren modtager Syddjurs Kommunes fyldestgørende reklamation, jf. punkt 1.4, til det tidspunkt, 

hvor leverandøren enten har afhjulpet eller påbegyndt afhjælpning af manglen i overensstemmelse med 

det, der gælder for den pågældende mangelkategori, samt givet Syddjurs Kommune meddelelse derom. 

For hver gang det aftale tidsinterval for en gennemført mangelafhjælpning for mangler kategoriseret som 

A, B eller C overskrides, reduceres driftseffektiviteten for den pågældende måned med […] promille. 

For hver gang leverandøren […] gange i en måned overskrider fristen for påbegyndt afhjælpning af kategori 

D eller E mangler reduceres driftseffektiviteten for den pågældende måned med […] promille. I forhold til 

kategori E mangler gælder dette dog kun, såfremt antallet af sådanne mangler overstiger […].   

Ved sådanne mangler ved tredjepartsprogrammel, som det er umuligt - eksempelvis som følge af 

manglende adgang til kildekode eller manglende rettigheder - for leverandøren at afhjælpe, skal 

leverandøren indenfor de ovenfor anførte tidsintervaller dog alene anvise relevant og rimelig omgåelse af 

manglen. Endvidere forestår leverandøren rapportering af manglen til den pågældende tredjemand med 

anmodning om udbedring.  

Når tredjemand har leveret en rettelse af den pågældende eller eventuelt andre mangler eller anvist 

relevant omgåelse, skal leverandøren straks sørge for orientering af samt installation hos Syddjurs 

Kommune, hvor dette i øvrigt er en del af den aftalte vedligeholdelse, jf. punkt 1.3.1.  

1.4. Mangelrapportering 

Hvis Syddjurs Kommune konstaterer problemer, der tilsyneladende beror på mangler ved systemet, 

indrapporteres disse til leverandøren, som skal yde bistand til diagnosticering og afhjælpning af det 

indrapporterede problem. Ved indrapportering skal Syddjurs Kommune udfylde en mangelrapport, der som 

minimum skal indeholde følgende oplysninger: 

▪ Navn på programmel 

▪ Versionsnummer 

▪ Beskrivelse af mangel, herunder udført handling og opnået reaktion 

▪ Forslag til mangelkategorisering 

▪ Eventuelle bilag til belysning af problemet (for eksempel skærmprint) 

▪ Tidspunkt for manglens konstatering 

▪ Kontaktperson hos Syddjurs Kommune 

Indrapportering skal ske til:  

[navn eller afdeling] 

[email, telefonnummer] 

Leverandøren kan vælge at stille en standardrapport til rådighed for Syddjurs Kommune, som skal anvendes 

ved indrapportering af problemer eller mangler. 
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Mangler kategoriseres af parterne i fællesskab i forbindelse med Syddjurs Kommunes indrapportering. 

Såfremt der er uenighed om kategoriseringen, kan hver af parterne henvise kategoriseringen til Syddjurs 

Kommunes og leverandørens projektleder, der da sammen afgør dette spørgsmål. Kan der ikke opnås 

enighed mellem parternes projektledere, kan hver af parterne anmode Dansk IT om at udmelde en uvildig 

sagkyndig, der afgør spørgsmålet om kategorisering endeligt og bindende for begge parter. Tvister om 

fortolkning af aftalen og andre juridiske spørgsmål kan ikke afgøres af den sagkyndige. Den sagkyndige 

træffer afgørelse om fordelingen af sit honorar på parterne under hensyntagen til afgørelsens udfald.  

Indtil den sagkyndige har afgjort spørgsmålet om kategorisering af den indrapporterede mangel, skal 

leverandøren afhjælpe denne i forhold til Syddjurs Kommunes kategorisering. Viser det sig efterfølgende 

gennem fælles erkendelse eller den sagkyndiges afgørelse, at manglen burde have været kategoriseret som 

anført af leverandøren, kan leverandøren kræve dokumenterede meromkostninger, herunder i forbindelse 

med nødvendiggjort overarbejde, som følge af Syddjurs Kommunes fejlagtige kategorisering dækket af 

Syddjurs Kommune. 

Hvis Syddjurs Kommune fejlagtigt indrapporterer et forhold som værende en mangel, og viser det sig 

efterfølgende, at Syddjurs Kommunes indrapportering beror på manglende uddannelse, forkert brug eller 

lignende, som ikke kan tilregnes leverandørens forhold, er leverandøren berettiget til kræve et rimeligt 

vederlag for behandling af Syddjurs Kommunes henvendelse. Retten til vederlag indtræder dog først fra det 

tidspunkt, hvor leverandøren gør Syddjurs Kommune opmærksom på, at forholdet ikke er omfattet af 

leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, og da under forudsætning af, at Syddjurs Kommune accepterer 

at leverandøren fortsætter arbejdet. 

3. Vedligeholdelse af udstyr 

 Vedligeholdelsesydelser 

1.1.1. Forebyggende vedligeholdelse 

Leverandøren er berettiget til at udføre op til […] timers forebyggende vedligeholdelse pr. kvartal for at 

undgå eller minimere risikoen for mangler eller konsekvenser af mangler. Leverandøren er efter nærmere 

aftale med Syddjurs Kommune berettiget til for egen regning at installere og afinstallere relevant 

diagnosticeringsprogrammel på systemet til brug derfor. 

1.1.2. Reparation  

Leverandøren skal efter anmodning fra Syddjurs Kommune reparere og udbedre alle mangler ved sådant 

udstyr, som er omfattet af denne vedligeholdelsesordning.  

1.1.3. Reservedele 

Nødvendige reservedele til det af denne vedligeholdelsesordning omfattede udstyr leveres vederlagsfrit. 

Udskiftede dele tilhører leverandøren, idet leverandøren dog garanterer, at alle eventuelle data, der måtte 

være tilgængelige på den udskiftede del, slettes efter endt udskiftning.  

1.2. Vedligeholdelsesbeskrivelse 

Leverandørens vedligeholdelse omfatter de nedenfor nævnte ydelser.  
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Ydelse  Pris pr. år i kr. (ex moms) 
Ikke omfattet af 
 leverandørens 
vedligeholdelse 

Forebyggende 
vedligeholdelse 

[…] […] 

Reparation […] […] 

Hotline, jf. pkt. 5 […] […] 

I alt  […] […] 

 

4. Vedligeholdelse af dokumentation 

 Vedligeholdelsesydelser 

1.1.1. Vedligeholdelse af dokumentation 

Leverandøren skal vedligeholde den leverede dokumentation, så Syddjurs Kommune til enhver tid er i 

besiddelse af en opdateret udgave af den aftalte dokumentation. 

Ved dokumentation for tredjemandsprogrammel skal leverandøren stille den af tredjemand senest 

udarbejdede dokumentation til rådighed for Syddjurs Kommune. Dette forudsætter i øvrigt, at det 

programmel og/eller udstyr, som dokumentationen relaterer sig til, er omfattet af nærværende 

vedligeholdelsesordning. 

Hvis vedligeholdelse af programmel eller udstyr medfører ændringer af dette, skal leverandøren sørge for, 

at den tilhørende dokumentation ændres i overensstemmelse dermed.  

Ovenstående kan opfyldes ved, at dokumentationen i sædvanligt omfang stilles til rådighed for Syddjurs 

Kommune som online dokumentation, herunder at leverandøren anviser Syddjurs Kommune web-adresse 

eller lignende, hvorigennem Syddjurs Kommune kan få adgang til dokumentationen. 

5. Hotline service 
I det omfang hotline service er omfattet af leverandørens vedligeholdelse af systemet, jf. punkt 1.3.1 og 

1.2, gælder følgende for denne ydelse. 

 Vedligeholdelsesydelser  

Syddjurs Kommune kan alle (skriv hvilke dage) mellem kl. [tid1] og [tid2) få telefonisk assistance fra 

leverandørens hotline service. 

Følgende kategorier af personer hos Syddjurs Kommune er berettiget til at kontakte hotline service: 

Personkategori: 

[Angiv brugerkategori] 
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Henvendelse skal ske til: 

[navn], 

[tlf.]. 

[ e-mail].  

Hotline service besvarer korte præcise spørgsmål vedrørende anvendelse af programmel og udstyr, 

foretager simpel problemdiagnosticering og yder generel vejledning vedrørende det pågældende 

programmel/udstyr, herunder om et konstateret forhold tilsyneladende beror på mangler ved systemet, 

som forudsætter indrapportering i overensstemmelse med punkt 1.4 ovenfor. 

Leverandøren garanterer, at der ved Syddjurs Kommunes telefoniske henvendelse til hotline service 

maksimalt vil være […] minutters ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen. I øvrigt vil […] % af en 

kalendermåneds rapporterede problemer, der er omfattet af leverandørens hotline service, være afhjulpet 

senest dagen efter leverandørens modtagelse af Syddjurs Kommunes henvendelse. 

1.2. Vedligeholdelsesbeskrivelse 

Leverandørens hotline service omfatter de nedenfor nævnte ydelser.  

Ydelse Pris pr. år i kr. (ex moms) 
Ikke omfattet af 
leverandørens 
vedligeholdelse 

Leverandørudviklet 
programmel 

[…] […] 

Tredjepartsprogrammel […] […] 

Udstyr […] […] 

I alt […] […] 

 

En overskridelse af den aftalte maksimale ventetid indebærer, at systemet anses for utilgængeligt, jf. Bilag 

10, i […] minutter for hver gang, at ventetiden overskrides. For så vidt angår manglende opfyldelse af 

garantien for afhjælpning af rapporterede problemer senest næste dag, vil hver påbegyndt procentpoints 

overskridelse betyde, at systemet anses for utilgængeligt, jf. Bilag 10, i […] time.  

6. Priser 
Den årlige vedligeholdelsesafgift forfalder til betaling kvartalsvis forud efter overtagelsesdagen med 1/4 

hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Første gang vedligeholdelsesafgiften forfalder til betaling, 

betales en forholdsmæssig ydelse for perioden fra overtagelsesdagen og indtil det pågældende kvartals 

udløb.   

Vedligeholdelsesafgiften reguleres pr. 1. januar hvert år med den procentvise ændring i det af Danmarks 

Statistik offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 (Det kan overvejes 

om der skal indarbejdes faldende priser, fx anvendes der oftest mellem 18-21 % årligt til vedligehold – 

dette kunne gøres, så vedligeholdelsesprocenten årligt faldt med 2 % (21-19-17-15), fra tidspunktet for den 

seneste regulering eller fastsættelse af afgiften og indtil oktober måned det foregående år. Ophører 
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beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer 

dertil.  

Reguleringen kan første gang foretages den 1. januar [år], baseret på oktober måneds indeks (20xx). 

7. Servicemål 
Så længe programmel, udstyr eller dokumentation er omfattet af den i dette bilag beskrevne 

vedligeholdelsesordning, garanterer leverandøren, at de i dette og Bilag 10 anførte krav og servicemål for 

systemet opretholdes. Hvis dele af denne vedligeholdelsesordning opsiges, bortfalder leverandørens 

indestående for opretholdelse af krav og servicemål i det omfang, at det er sagligt begrundet.  

I tilfælde af manglende overholdelse af krav eller servicemål forholdes der som fastsat i Bilag 10 og 

kontrakten, herunder dette bilag, i øvrigt. 

 Opsigelse  
Syddjurs Kommune kan opsige vedligeholdelsesordningen i overensstemmelse med kontraktens punkt 14, 

4. og 5. afsnit. 

Ved delvis opsigelse af vedligeholdelsesordningen nedsættes den aftalte årlige vedligeholdelsesafgift med 

et beløb svarende til den anførte årlige pris efter eventuel regulering for den eller de pågældende ydelser. 

 Ophævelse 
Syddjurs Kommune er berettiget til ophævelse af denne vedligeholdelsesordning i overensstemmelse med 

kontraktens punkt 17.2.4, hvis det kvartalsvise vederlag for vedligeholdelse reduceres med mere end […] % 

som følge af manglende overholdelse af servicemål, jf. Bilag 10. Sådan reduktion af vederlaget anses 

således i sig selv for at udgøre en væsentlig misligholdelse af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser. 

10.  Underbilag 7A 
Det nærmere indhold af vedligeholdelsen kan være yderligere specificeret i vedlagte underbilag 7A.  

Formålet med bilag 7A er alene at beskrive de forhold, der ikke er beskrevet i selve Bilag 7 eller i kontrakten 

i øvrigt.  

Såfremt bilag 7A herudover behandler forhold, der er beskrevet i Bilag 7 eller i kontrakten i øvrigt, f.eks. 

vedrørende løbetid, installation, […] m.v., er parterne enige om, at der i alle henseender mellem 

leverandøren og Syddjurs Kommune skal bortses fra disse bestemmelser. 

Endvidere gælder, at såfremt Syddjurs Kommune som følge af krav fra underleverandører skal underskrive 

vedligeholdelsesbetingelser direkte overfor disse, skal der i alle forhold mellem leverandøren og Syddjurs 

Kommune ses bort fra disse vedligeholdelsesbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke falder inden 

for ovennævnte formål. Leverandøren skal således også skadesløsholde Syddjurs Kommune for eventuelle 

krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte vedligeholdelsesbetingelser, og som ikke påhviler 

Syddjurs Kommune efter nærværende kontrakt. 
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Bilag 8 Prøver 

 Afprøvning af systemet 
Afprøvning af systemet sker ved en overtagelsesprøve og en driftsprøve i overensstemmelse med 

kontraktens punkt 13 og dette bilag.  

Afprøvning af optioner til levering efter overtagelsesdagen gennemføres som beskrevet i Bilag 13. 

2. Fællesregler for afprøvning  

 Prøvens gennemførelse 

Tidspunktet for prøvens gennemførelse fremgår af tidsplanen, jf. Bilag 1, eller anden aftale mellem 

parterne. 

Prøven skal gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation. 

 Rapport over prøveforløbet 

Når overtagelsesprøven er afsluttet, udarbejder leverandøren straks en rapport over prøveforløbet med 

opførelse af eventuelle konstaterede mangler i en mangelliste. Syddjurs Kommune udarbejder en 

tilsvarende rapport i forbindelse med driftsprøvens gennemførelse.    

 Godkendelse af en prøve 

En prøve er bestået, når kravene til prøvens resultat er opfyldt, og godkendelse skal herefter ske i 

overensstemmelse med kontraktens punkt 13.2. 

Kan prøven ikke godkendes af Syddjurs Kommune, skal Syddjurs Kommune uden ugrundet ophold skriftligt 

meddele dette til leverandøren samt anføre årsagen til den manglende godkendelse. 

1.4. Afhjælpning af konstaterede mangler  

Såfremt Syddjurs Kommune godkender overtagelsesprøven med konstaterede mangler, skal disse anføres i 

en mangelliste. Syddjurs Kommune er først forpligtet til at godkende driftsprøven, når sådanne mangler i 

det væsentligste er afhjulpet, jfr. kontraktens punkt 13.1. 

Mangler konstateret efter overtagelsesdagen, herunder mangler konstateret i forbindelse med 

driftsprøven, afhjælpes i overensstemmelse med Bilag 7.  

3. Overtagelsesprøve  

 Formål 

Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet og 

dokumentation er leveret. Det kan dog også i forbindelse med overtagelsesprøven konstateres, om 

servicemål er opfyldte og tilknyttede ydelser er leveret i overensstemmelse med det aftalte. 
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1.2. Prøveplan 

Leverandøren har som del af sit tilbud udarbejdet et udkast til prøveplan for overtagelsesprøven, der er 

vedlagt som underbilag til dette bilag 8.  

I leverandørens udkast til prøveplan er karakter og omfang samt tidspunkt for Syddjurs Kommunes 

deltagelse specificeret, herunder hvilke data Syddjurs Kommune skal stille til rådighed med henblik på en 

hensigtsmæssig gennemførelse af prøven.  

Leverandøren skal efter afklaringsfasens afslutning indarbejde alle forslag til ændringer fra Syddjurs 

Kommune i prøveplanen, med mindre leverandøren kan godtgøre at disse forslag vil indebære aktiviteter, 

der ligger uden for hvad der med rimelighed kan påregnes. 

Syddjurs Kommunes forslag til ændring af prøveplanen skal være leverandøren i hænde senest […] 

arbejdsdage før prøvens start, hvorefter leverandøren udarbejder en revideret prøveplan. Den reviderede 

prøveplan skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest […] arbejdsdage efter leverandørens 

modtagelse af Syddjurs Kommunes forslag til ændringer. 

1.3. Tilrettelæggelse  

Overtagelsesprøven tilrettelægges af leverandøren som en funktionsprøve, hvor det kontrolleres, at den 

aftalte funktionalitet, herunder integration til andre systemer, og dokumentation er leveret. Afprøvning af 

væsentlige funktioner samt dokumentationen er omfattet af leverandørens oplæg til prøveplan. Øvrige 

funktioner og forhold afprøves i overensstemmelse med prøveplanen.  

Ifald der ved overtagelsesprøvens gennemførelse ønskes en særskilt konstatering af, om systemet opfylder 

de i Bilag 10 anførte servicemål, skal Syddjurs Kommune give leverandøren meddelelse herom senest inden 

afklaringsfasens afslutning. 

1.4. Gennemførelse 

Overtagelsesprøven gennemføres af leverandøren med Syddjurs Kommunes aktive deltagelse, jf. 

kontraktens punkt 13.1, 1. afsnit. Syddjurs Kommunes deltagelse er nærmere beskrevet i leverandørens 

oplæg til prøveplan, jf. punkt 1.2 ovenfor.  

I forbindelse med overtagelsesprøvens gennemførelse fremprovokeres en række fejlsituationer, som 

systemet skal reagere på med fejlmeddelelser, der gør det muligt for brugeren at fortsætte på et 

veldefineret grundlag.  

1.5. Godkendelseskriterier 

Kravene til overtagelsesprøvens resultat er opfyldt, hvis prøven gennemføres uden konstatering af en eller 

flere kvalificerede mangler.  

Der er tale om en kvalificeret mangel hvis, 

• Flertallet af brugerne ikke kan anvende systemet eller funktionaliteten er nedsat i en sådan grad, at 

systemet må anses for ude af drift, eller 

• Anvendeligheden af systemet nedsættes eller besværliggøres i betydende omfang, eller  
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• Anvendeligheden af systemet er nedsat i ikke ubetydeligt omfang, med mindre manglen kun 

berører enkelte af de relevante brugere eller manglen kan omgås uden betydelig ekstra indsats for 

Syddjurs Kommune. 

• Et af de i Bilag 10 anførte servicemål er forringet med mere end […] %, forudsat, at det er aftalt, at 

servicemålet afprøves under overtagelsesprøven. 

• Der konstateres væsentlige mangler ved tilknyttede ydelser.  

Der er ikke tale om en kvalificeret mangel hvis,  

• Der blot er tale om at en enkelt funktion ikke virker, med mindre den pågældende funktion har 

central betydning for Syddjurs Kommunes anvendelse af systemet, eller 

• Kun […] brugere ud af en større brugergruppe er påvirket af manglen, og således at de øvrige 

brugere i brugergruppen fortsat kan anvende systemet, eller  

• Der blot er tale om at en enkelt funktion ikke virker, med mindre den pågældende funktion har 

central betydning for Syddjurs Kommunes anvendelse af systemet. 

Såfremt antallet og indholdet af ikke kvalificerede mangler er af et sådant omfang at Syddjurs Kommunes 

anvendelse af systemet herigennem påvirkes som havde der været tale om en kvalificeret mangel, vil disse 

samlet blive anset som en kvalificeret mangel. Antallet af ikke kvalificerede mangler må under ingen 

omstændigheder overstige […]. 

 Mangler i tredjepartsprogrammel 

Syddjurs Kommune er uanset punkt 1.5 dog ikke berettiget til at nægte at godkende overtagelsesprøven på 

grund af mangler i tredjepartsprogrammel, såfremt der er mindre end […] ikke væsentlige mangler i 

tredjepartsprogrammel, og som leverandøren har anvist en rimelig omgåelse af, således at Syddjurs 

Kommune uden betydelig ekstra indsats vil kunne anvende systemet.  

Anvist omgåelse fratager ikke Syddjurs Kommune for retten til afhjælpning af manglen, når den afhjælpes 

af tredjepart. 

4. Driftsprøve 

 Formål 

Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt leverancen overholder de opstillede servicemål, jf. 

Bilag 10, jf. kontraktens punkt 13.2, 1. afsnit.  

1.2. Prøveplan 

Leverandøren skal udarbejde en prøveplan, der beskriver hvilke tekniske og ressourcemæssige forhold, der 

er en forudsætning for driftsprøvens gennemførelse. Prøveplanen skal sikre, at driftsprøven giver et 

retvisende billede af om de stillede servicemål er opfyldt.  

1.3. Gennemførelse 

Inden driftsprøven påbegyndes, skal overtagelsesprøven være godkendt af Syddjurs Kommune.  
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Driftsprøven påbegyndes endvidere først, når Syddjurs Kommune har givet leverandøren meddelelse 

derom, dog senest 20 dage efter overtagelsesdagen, jfr. kontraktens pkt. 13.2, 1. afsnit. I 

overensstemmelse med kontraktens punkt 13. 2, 1. afsnit gennemføres driftsprøven af Syddjurs Kommune 

med bistand fra leverandøren, og udføres af systemet som helhed.  

Under driftsprøven har leverandøren ret og pligt til løbende at optimere systemets ydeevne i det omfang, 

at det måtte være nødvendigt samt afhjælpe eventuelle konstaterede mangler. Desuden skal leverandøren 

være Syddjurs Kommune behjælpelig i forbindelse med besvarelse af Syddjurs Kommunes spørgsmål 

vedrørende brug af systemet, herunder yde hotline service etc.  

Driftsprøven skal omfatte mindst […] arbejdsdage i træk, hvori systemet har været i drift med normale 

funktioner. Fristen for driftsprøvens afslutning fremgår af tidsplanen, jf. Bilag 1.  

1.4. Godkendelseskriterier 

Kravene til driftsprøvens resultat er opfyldt, når servicemålene opgjort for de sidste  […] arbejdsdage af 

driftsprøveperioden for systemet som helhed. 

Har Syddjurs Kommune godkendt overtagelsesprøven med kendte mangler anført i mangellisten, jf. punkt 

1.4 ovenfor, så gælder det, at Syddjurs Kommune er først forpligtet til at godkende driftsprøven, når 

sådanne mangler i det væsentligste er afhjulpet, jf. kontraktens punkt 13.1, 4. afsnit.  Herved forstås, at der 

alene resterer mangler i mangelkategori D og E, jfr. Bilag 7.  Syddjurs Kommune er dog ikke forpligtet til at 

godkende driftsprøven såfremt, der foreligger mere end […] sådanne mangler. De resterende mangler 

afhjælpes i overensstemmelse med Bilag 7. 

 Måling af driftseffektivitet 

Se Bilag 10 for måling af driftseffektivitet.  

 Måling af svartider 

Se Bilag 10 for måling af svartider.  
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Bilag 9 Licensbetingelser 

 Licensbetingelser 
Standardlicensbetingelser for det leverede programmel indsættes i dette bilag.  

Klik her for at angive tekst. 
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Bilag 10 Servicemål og incitamenter 

 Servicemål 
Dette bilag beskriver i overensstemmelse med kontraktens punkt 15.1 og 16.3 de servicemål, der skal være 

opfyldt fra overtagelsesdagen medmindre andet fremgår af bilaget.  

 Aftalte servicemål 

De aftalte servicemål er fastsat individuelt og tilpasset de konkrete forhold. Måling af servicemålene er 

nærmere beskrevet i punkt 2 nedenfor. 

1.1.1. Driftseffektivitet 

Servicemålet for driftseffektivitet er […] %  

For så vidt angår driftseffektivitet under driftsprøven henvises til Bilag 8. 

1.1.2. Svartider 

Svartider samt opfyldelsesgraden afhænger af kompleksiteten af den pågældende transaktion, jf. nedenfor. 

Transaktions-
kategori 

Beskrivelse/ 
Forudsætninger 

Svartid i sek. til brug 
for beregning af 
opfyldelsesgrad 

Servicemål for 
opfyldelsesgrad 
i % 

Servicemål for 
maksimal 
svartid i 
sekunder 

Simpel […] […] […] […] 

Almindelig […] […] […] […] 

Kompleks […] […] […] […] 

[evt. mere  
specifik] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] 

 

For så vidt angår svartider samt opfyldelsesgraden under driftsprøven, henvises til Bilag 8.  

2. Måling af servicemål 

 Måling af driftseffektivitet 

Driftseffektiviteten måles for systemet som helhed, og driftseffektivitetsprocenten opgøres således:  

𝑇𝑖𝑙𝑔æ𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑓𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
× 100 % 

Ved "tilgængelig driftstid" forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke 

kan anvendes til mangelfri driftsafvikling på grund af kategori A, B eller C mangler, jfr. Bilag 7, eller hvor 

svartidskravene ikke er opfyldet. I tilfælde af at mangelfri driftsafvikling ikke kan opretholdes som følge af 
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en driftshindring, som Syddjurs Kommune er ansvarlig for, eksempelvis fejl i Syddjurs Kommunes 

eksisterende it-miljø, og udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelse, fejl i offentlige datanet og lignende) 

fragår dette ikke i den tilgængelige driftstid. Driftsafbrydelser regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren 

har modtaget fyldestgørende fejlmelding fra Syddjurs Kommune, og indtil normal drift er genetableret.  

Den "aftalte driftstid" defineres som kl. […] til kl. […] alle arbejdsdage, uanset at Syddjurs Kommune er 

berettiget til at anvende systemet hele døgnet. 

Tid medgået til eventuel forebyggende vedligeholdelse indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid. 

Såfremt leverandøren anvender mere tid til forebyggende vedligeholdelse end aftalt, fragår den for meget 

anvendte tid dog i den tilgængelige driftstid. 

Driftseffektiviteten måles og opgøres for 1 måned ad gangen ("måleperiode"), idet den første måleperiode 

begynder på overtagelsesdagen. 

Syddjurs Kommune skal sørge for, at der føres regnskab over driftstiderne. Såfremt mangler opstår, skal 

klokkeslæt for manglens opståen, tilkaldelse af leverandøren, leverandørens eventuelle ankomst og 

klarmelding samt manglens art, årsag og den foretagne afhjælpning anføres. Ved forebyggende 

vedligeholdelse skal leverandøren oplyse arten heraf. Leverandøren skal altid, inden han forlader Syddjurs 

Kommune, aflevere en servicerapport, der er underskrevet af Syddjurs Kommune. Ved fjerndiagnose 

fremsendes servicerapporten til Syddjurs Kommune straks efter, at mangelafhjælpningen er afsluttet. 

1.2. Måling af svartider 

Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra serveren modtager transaktionen fra netværket til 

svaret leveres af serveren til netværket. 

Målemetode: […] 

I forbindelse med konstatering af om en svartid opfylder det aftalte servicemål for opfyldelsesgrad, skal der 

foretages mindst […] målinger af svartiden for den pågældende transaktion. Opfyldelsesgraden beregnes 

som den andel af de foretagne svartidsmålinger for en bestemt transaktion, der opfylder den fastsatte 

svartid til brug for beregning af opfyldelsesgraden.  

En overskridelse af en maksimal svartid med mere end […] % eller manglende opfyldelse af en 

opfyldelsesgrad med mere end […] procentpoint indebærer, at systemet anses for utilgængeligt fra det 

tidspunkt, hvor forholdet er skriftligt meddelt leverandøren, og indtil forholdet er afhjulpet. Sker der 

samtidig overskridelse af en maksimal svartid eller manglende opfyldelse af opfyldelsesgraden for flere 

forskellige transaktioner, betragtes det kun som en overskridelse. 

1.3. Uenighed om opfyldelsen af servicemål 

Hvis der er uenighed om, hvorvidt kravene til servicemål er opfyldt i en bestemt periode, kan hver af 

parterne anmode Dansk IT om at udmelde en uvildig sagkyndig, der da afgør dette spørgsmål og størrelsen 

af afvigelserne endeligt og bindende for begge parter. Tvister om fortolkning af aftalen og andre juridiske 

spørgsmål kan ikke afgøres af den sagkyndige. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordelingen af sit 

honorar på parterne under hensyntagen til afgørelsens udfald. 
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3. Overskridelse af servicemål 
Hvis beregningen af driftseffektivitet for en periode ikke opfylder det aftalte, er Syddjurs Kommune 

berettiget til en reduktion i vederlaget for vedligeholdelse i overensstemmelse med kontraktens punkt 

17.2.2.  

Hvis beregningen af driftseffektivitet ved udgangen af en periode ikke opfylder det garanterede resultat, 

skal leverandøren for hvert påbegyndt procentpoint, som den beregnede driftseffektivitet ligger under den 

garanterede driftseffektivitet, betale en bod på 10 % af de samlede vedligeholdelsesudgifter for den 

pågældende periode. 

Ved kvartalsvis betaling af vedligeholdelsesudgifterne ansættes månedens vedligeholdelsesudgifter til 1/3 

af de samlede vedligeholdelsesudgifter for det kvartal, hvori måneden er beliggende.  

Boden kan ikke i nogen måned overstige månedens vedligeholdelsesudgifter.  

Bodsforpligtelsen eksisterer, så længe vedligeholdelsesaftalen er i kraft.  

Manglende overholdelse af svartider bevirker, at systemet ikke betragtes som tilgængeligt, med de deraf 

følgende konsekvenser for den beregnede driftseffektivitet. 
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Bilag 11 Samarbejdsorganisation 

 Samarbejdsorganisationens struktur 
Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af kontrakten etableres den i dette bilag 

beskrevne samarbejdsorganisation, som særligt udgøres af en styregruppe og en projektledelse. Parterne 

skal herunder drage omsorg for, at projektet har den fornødne forankring i parternes respektive ledelser, 

således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i projektet med den 

hastighed omstændighederne kræver. 

2. Styregruppe 
Hver part udpeger forinden eller umiddelbart efter kontraktens underskrift et antal medlemmer, som skal 

repræsentere den pågældende part i en styregruppe. Syddjurs Kommune udpeger styregruppens formand.  

Medmindre andet aftales deltager hver parts projektleder, jf. punkt 3 nedenfor, i styregruppens møder, 

men projektlederne er ikke medlem af styregruppen. 

 Styregruppens ansvar 

Styregruppen er overordnet ansvarlig for at overvåge, at der sker en hensigtsmæssig gennemførelse af 

kontrakten. 

Ændringer af kontrakten samt eventuelle konsekvenser deraf i forhold til nytteværdi af systemet, økonomi, 

tidsplan eller personalemæssige ressourcer forelægges og drøftes i styregruppen. 

1.1.1. Kompetence 

Styregruppens medlemmer refererer til ledelsen i medlemmernes respektive organisationer. Et eller flere 

medlemmer af styregruppen - eventuelt i forening - skal være bemyndiget til for henholdsvis Syddjurs 

Kommune eller leverandøren at træffe bindende beslutninger i forhold til kontrakten. 

1.1.2. Styregruppemøder 

Styregruppen mødes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden.  

Forinden afholdelse af et styregruppemøde udsender den part, der indkalder til mødet, en dagsorden for 

mødet til gruppens medlemmer. 

Syddjurs Kommune udarbejder referat af gruppens møder, som senest 2 arbejdsdage efter mødets 

afholdelse fremsendes til styregruppens medlemmer. Såfremt der ikke gøres indsigelser senest 5 

arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, betragtes mødereferatet som godkendt. 

 Styregruppens sammensætning 

Styregruppen består af: 
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Syddjurs Kommune:   

Navn og stilling: Tlf., mobil og e-mail: 

  

  

Leverandøren: 

Navn og stilling: Tlf., mobil og e-mail: 

  

  

Styregruppen kan beslutte, at andre personer skal deltage i styregruppen på ad hoc basis eller som 

permanente medlemmer.  

3. Projektledelse 
Hver part udpeger forinden eller umiddelbart efter kontraktens underskrift en projektleder. Parternes 

projektledere udgør i fællesskab projektledelsen. 

 Projektledelsens ansvar 

Projektledelsen har ansvar for at overvåge kontraktens gennemførelse samt sikre den daglige fremdrift, 

herunder overholdelse af tidsplanen samt eventuelle aktivitets-, kvalitets-, leveranceplaner m.v. 

Projektledelsen udarbejder eventuelle forslag til ændringer af kontrakten, der forelægges styregruppen. 

Leverandørens projektleder udarbejder endvidere løbende, dog mindst hver 14. dag, statusrapporter, der 

blandt andet beskriver projektets fremdrift. Sådanne statusrapporter afleveres til styregruppens 

medlemmer samt Syddjurs Kommunes projektleder.   

1.1.1. Kompetence 

Projektledelsens medlemmer refererer til deres respektive organisationers medlemmer af styregruppen. 

Projektledelsen kan indenfor kontraktens rammer gennemføre justeringer, der ikke har konsekvenser i 

forhold til nytteværdi af systemet, økonomi, tidsplan eller personalemæssige ressourcer. 

1.1.2. Projektledelsesmøder 

Projektledelsen mødes jævnligt og i øvrigt efter behov, dog mindst hver Klik her for at angive tekst. dag. 

Eventuelle justeringer, jf. punkt 1.1.1, skal beskrives skriftligt og tiltrædes af projektledelsen. 
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1.2. Projektledelsens sammensætning 

Syddjurs Kommune:  

Navn og stilling: Tlf., mobil og e-mail: 

  

  

Leverandøren: 

Navn og stilling: Tlf., mobil og e-mail: 

  

  

4. Andre samarbejdsrelationer 
Parterne kan nedenfor anføre eventuelle andre personer, som skal indgå i forbindelse med samarbejdet 

omkring gennemførelse af visse nærmere specificerede aktiviteter. Hvis der er personer, som er centrale 

for kontraktens gennemførelse, kan det særskilt aftales, at sådanne personer i relation til udskiftning 

sidestilles med en parts projektleder i overensstemmelse med kontraktens punkt 26 om udskiftning af en 

parts projektleder.   

Syddjurs Kommune: 

Aktivitet  Navn og stilling Tlf., mobil og e-mail 

   

Leverandøren: 

Aktivitet  Navn og stilling Tlf., mobil og e-mail 
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Bilag 12 Ændringsprocedure 

1. Ændring af kontrakten 
Ændring af kontrakten sker efter anmodning fra Syddjurs Kommune eller leverandøren i overensstemmelse 

med kontraktens punkt 6 og dette bilag.   

2. Syddjurs Kommunes ændringsanmodning 
Syddjurs Kommunes ændringsanmodning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

 Beskrivelse af den ønskede ændring 

 Syddjurs Kommunes forslag til prioritering af ændringen 

 Dato for fremsættelse af ændringsanmodningen 

Ændringsanmodningen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at leverandøren i overensstemmelse med 

kontraktens punkt 6.1, 2. afsnit kan udarbejde et estimat over det vederlag, som vil være forbundet med 

udarbejdelse af et løsningsforslag. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse af 

sådanne estimater.  

Leverandørens timepris for medgået tid til udarbejdelse af løsningsforslag angives her:  

Timepris: [….] 

3. Leverandørens ændringsanmodning 
Leverandørens ændringsanmodninger skal have samme indhold som indholdet af et løsningsforslag til 

Syddjurs Kommune. Leverandøren har ikke krav på vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag, der er en 

del af en ændringsanmodning fra leverandøren. 

4. Mindsteindhold for et løsningsforslag 
Et løsningsforslag skal mindst indeholde og behandle følgende: 

• Referat af ændringsanmodningen, 

• Beskrivelse af de påkrævede ændringer til opfyldelse af ændringsanmodningen, 

• Konsekvenser for tidsplanen, jf.Bilag 1, 

• Pris for gennemførelse af løsningsforslaget, herunder også eventuelle konsekvenser for 

betalingsplanen, jf. Bilag 3, 

• Konsekvenser for leverandørens øvrige ydelser i medfør af kontrakten, 

• Konsekvenser for eventuelle andre leverandørers leverancer, 

• Konsekvenser for dokumentation, jf. Bilag 4, 

• Konsekvenser for Syddjurs Kommunes deltagelse, jf. Bilag 6, 

• Konsekvenser for servicemål og incitamenter, jf. Bilag 10, 

• Garanti for ændringerne og konsekvenser for øvrige garantier, jf. kontraktens punkt 16, 
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• Konsekvenser for eventuel uddannelse, 

• Konsekvenser for optioner, jf. Bilag 13, 

• Tidspunkt for afprøvning af gennemførte ændringer og konsekvenser for afprøvning af øvrige dele 

af systemet, jf. Bilag 8, 

• Konsekvenser for vedligeholdelsesaftale, jf. Bilag 7, og 

• Eventuelle andre relevante forhold. 

 

Med mindre andet er aftalt udarbejder leverandøren de nødvendige korrektioner til de bilag, der berøres af 

ændringen og løsningsforslaget vedlægges disse. 

5. Vurdering og godkendelse af løsningsforslag 

 Vurdering af løsningsforslag 

Syddjurs Kommune kan vælge at afvise et løsningsforslag, at anmode om ændring af løsningsforslaget eller 

at acceptere løsningsforslaget.  

Hvis Syddjurs Kommune anmoder om ændring af løsningsforslaget, udarbejder leverandøren straks estimat 

over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et revideret løsningsforslag. 

Godkendes estimatet, udarbejder leverandøren uden ugrundet ophold og senest 5 arbejdsdage herefter et 

revideret løsningsforslag til Syddjurs Kommune. Accepteres det reviderede løsningsforslag, bortfalder 

leverandørens vederlag for udarbejdelse af både det oprindelige og det reviderede forslag.  

Anmodning om væsentlige ændringer af et løsningsforslag anses som en afvisning af det foreliggende 

løsningsforslag samt fremsættelse af en ny ændringsanmodning, der skal behandles særskilt i 

overensstemmelse med kontraktens punkt 6 og nærværende bilag.  

 Godkendelse 

Hvis løsningsforslaget eller leverandørens ændringsanmodning accepteres af Syddjurs Kommune, skal 

denne skriftligt have godkendt forslaget eller anmodningen forinden arbejdets iværksættelse. 

6. Ændringslog 
Leverandøren skal føre en ændringslog. Heri skal indføres: 

• Daterede ændringsanmodninger, 

• Daterede estimater for vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag, 

• Daterede løsningsforslag, 

• Godkendte løsningsforslag, 

• Opdaterede tidsplaner, 

• Opdaterede betalingsplaner, og 

• Øvrige relevante dokumenter. 

Hver ændringsanmodning skal tildeles et særligt identifikationsnummer, således at ændringsanmodningen 

og de hertil knyttede dokumenter kan følges i ændringsloggen. 
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Bilag 13 Specifikation af optioner med priser 

 Optioner 

 Generelle forhold 

Optionernes funktionsmæssige indhold er nærmere beskrevet i underbilag til dette bilag 13. 

Leverandøren har i forbindelse med afgivelsen af sit tilbud udarbejdet løsningsforslag for Syddjurs 

Kommunes optioner, jfr. dog kontraktens punkt 9.2, sidste sætning.  

Løsningsforslagene er vedlagt dette bilag som underbilag. Hvert løsningsforslag skal have sit eget nummer, 

hvortil der henvises i skemaerne i punkt 1.1. og 1.2 nedenfor. 

 Konsekvenser af tilrettet kravspecifikation 

Såfremt der i forbindelse med afklaringsfasen udarbejdes en tilrettet kravspecifikation skal leverandøren i 

beskrivelserne for optioner foretage sådanne eventuelle ændringer, som er en konsekvens af præciseringer 

eller suppleringer af kravspecifikationen. Ændringerne i beskrivelserne af de enkelte optioner forelægges 

styregruppen, jf. Bilag 11, til godkendelse. 

 Bestilling og pris for optioner 

 Optioner til levering til overtagelsesdagen 

Optioner, som skal leveres samtidig med og som en del af systemet i overensstemmelse med kontraktens 

punkt 9.1, skal senest bestilles på de nedenfor anførte tidspunkter. 

Option  
Pris for optioner i kr. 
(ex moms) 

Frist for bestilling Bemærkning 

    

    

 Optioner til levering efter overtagelsesdagen 

Optioner til levering efter overtagelsesdagen i overensstemmelse med kontraktens punkt 9.2, skal senest 

bestilles på de nedenfor anførte tidspunkter. Disse optioner bliver ikke en del af systemet. 

Option  
Pris for optioner i kr. 
(ex moms) 

Frist for bestilling Bemærkning 

    

    

 

Løsningsforslag til optioner til levering efter overtagelsesdagen skal beskrive de nærmere leveringsvilkår, 

herunder vedrørende afprøvning, leveringstid, pris, fakturering, forholdet til systemet og vedligeholdelse. 

Forhold, som ikke er reguleret i løsningsforslaget, reguleres af kontraktens bestemmelser med de fornødne 

tilpasninger som følge af forholdets karakter. 
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Bilag 14 Revisionserklæring 
Leverandøren skal, på Syddjurs Kommunes forlangende og uden omkostninger, levere revisionserklæring 

én gang pr. kontrakt år, som dokumenterer leverandørens overholdelse af lovgivning og Syddjurs 

Kommunes politikker.  

Erklæringen skal afgives iht. Revisionsstandard ISAE 3402 type 2. Erklæringen skal udarbejdes af en 

uafhængig tredjepart i form af et statsautoriseret revisionsfirma. Syddjurs Kommune skal have adgang til at 

udpege et statsautoriseret revisionsfirma til at forestå opgaven, såfremt leverandørens revisionsfirma efter 

Syddjurs Kommunes skøn ikke anses for kompetent til at udføre opgaven. Såfremt leverandøren anvender 

underleverandører til udførelse af opgaver skal erklæringerne i relevant omfang også inkludere disse. 
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Bilag 15 Systemændringer 
 

I nedenstående skema bedes oplysningerne udfyldt ved aftaleindgåelse. Leverandøren er forpligtet til ved 

enhver systemændring at oplyse Syddjurs Kommune herom. Disse oplysninger er listet i nedenstående liste. 

Listen er udtømmende. 

 Ved indgåelse Ændringer efter 
aftaleindgåelse 

Korrekt systemnavn   

Forretningstype (STORM, se 
nedenfor) 

  

Snitflader systemer udstiller   

Applikationstype   

Rettighedshaver   

KLE-nr. (4 cifre eller mere)   

Link til beskrivelse af systemet   

Kort beskrivelse af systemet   

Evt. materialenumre/varenumre    

 

Hvoraf valgmulighederne under STORM er: 

Kontorunderstøttelse 
Skanning, kopiering og print 
Design, visualisering og grafik 
Kommunikation 
Hjemmesider og portaler 
Selvbetjening og indberetning 
E-læring 
ESDH og journalisering 
Specialsystemer 
Processtyring 
IT-management 
Økonomi og betaling 
Løn, personale og HR 
Lagerstyring og logistik 
Kundehåndtering 
BI, forretningsanalyse og ledelsesinformation 
Masterdata og registre 
Søgning og opmærkning 
GIS 
Integration og basal infrastruktur 
Bruger- og rettighedsstyring 
Sikkerhed og overvågning 
 
 

Hvoraf valgmulighederne under 
applikationstype er: 
 
Fagsystem 
Administrativt system 
Sagsbærende system 
Støttesystem 
Fællesoffentlig register 
Lokalt register 
Infrastruktursystem 
Fællesoffentlig system 
Operativsystem 
Kontorapplikation 
Browser 

 


