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INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER 
 

Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer.  

 

Tilbudsgiver skal, som del af sit tilbud, følge og besvare instruktioner, som er markeret med […].  

 

Ydelserne under Driftskontrakten er inddelt i tre ydelsesområder; Infrastrukturdrift, Applikationsdrift 

og Applikationsvedligehold. Prismodellen afspejler denne tredeling  af ydelserne, således, at der an-

gives særskilte vederlag for hver af disse tre ydelsesområder.   

 

Det bemærkes, at hele bilaget udgør minimumskrav, som Tilbudsgiver ikke må tage forbehold over-

for. Tilbudsgiver må således ikke ændre i teksten i bilaget.  

 

Tilbudsgiver har mulighed for at byde med henholdsvis cloud drift og drift on premise drift eller k om-

binationer af samme. Der tages forbehold for evt. begrænsninger i forhold til Databeskyttelsesloven 

502. 

 

Der kan være ydelser angivet i dette bilag som Tilbudsgiver ikke benytter. Eksempelvis ved cloud 

drift. I dette tilfælde udfyldes vederlaget for det te med 0.  
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 INDLEDNING  

 Indledning 

 

Bilaget indeholder Leverandørens samlede vederlag for Ydelserne under Driftskontrakten, jf. Drifts-

kontraktens punkt 21. 

 

Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende KAPITEL I. 

 

Herefter følger KAPITEL II, der indeholder en specifikation af Leverandørens vederlag i henhold til 

de Ydelser, der er beskrevet i Driftskontrakten, herunder navnlig i bilag 7.1 og 7.1.1. 

 

KAPITEL III indeholder en specifikation af Leverandørens vederlag i forbindelse med opsigelse af 

Driftskontrakten. 

 

KAPITEL IV indeholder vederlag i forbindelse med udnyttelse af Optioner og standardydelser. 

 

KAPITEL V indeholder beskrivelse af bod og bonus. 

 

KAPITEL VII indeholder en specifikation af betalingsplanen og prisregulering.  
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 VEDERLAG FOR DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING 

 Vederlag for løbende drift og vedligeholdelse 

 

Nærværende bilag indeholder en specificering af de vederlag Leverandøren modtager i henhold til 

Driftskontrakten med tilhørende bilag. Basisløsningens kapacitet er beskrevet i bilag 2, afsnit 2.1. 

Efterfølgende påvirkning af krav til drift ved ændringer i form af lovgivning og reformer skal doku-

menteres og godkendes af KOMBIT før påvirkning af driftsvederlag  

 

Leverandøren kan ikke opkræve yderligere vederlag for opfyldelsen af Driftskontrakten, end de ve-

derlag som fremgår af dette bilag, medmindre det i Driftskontrakten eller bilag hertil specifikt frem-

går, at Leverandøren vil få betaling for den specifikke Ydelse. 

 

Vederlaget for Leverandørens Ydelser relaterer sig til det til ethvert tidspunkt værende idriftsatte Sy-

stem inkl. Optioner, videreudvikling og ændringer, der er leveret under Kontrakten.  

 

Alle priser angives eksklusiv moms. Betaling sker i overensstemmelse med punkt 8. 

 

Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde med Cloud drift, skal beregning af drift beregnes for en 10 årig 

periode. 

 

2.1 Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift 

Leverandøren modtager følgende vederlag for Ydelserne forbundet med Infrastrukturdrift: 

 

• Etableringsvederlag for Infrastrukturdrift 2.1.1 

• Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift 2.1.2 

• Vederlagsreduktioner for Infrastrukturkapacitet 2.1.3 

 

 Etableringsvederlagvederlag for infrastrukturdrift 

Leverandøren er berettiget til et engangsvederlag for aktiviteter i relation til etablering af Infrastruk-

turdriften. Vederlaget omfatter alle Leverandørens aktiviteter og udgifter forbundet med etablering a f 

Infrastrukturdrift i overensstemmelse med Driftskontraktens krav.  Etableringsvederlaget skal tage ud-

gangspunkt i Basisløsningen 

 

[I tabellen nedenfor angiver Tilbudsgiver et engangsvederlag for etablering af Infrastrukturdrift]  

 

Ydelse Vederlag 

 Etableringsvederlag for Infrastrukturdrift DKK [pris] 

Tabel 1: Etableringsvederlag for Infrastrukturdrift af Basisløsningen 

 

Engangsvederlagene kan faktureres som beskrevet i punkt 8. 
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 Fast månedligt vederlag for infrastrukturdrift 

Leverandøren er berettiget til et fast månedligt vederlag for Infrastrukturdrift, som omfatter s amtlige 

Ydelser, relateret til Service Operation ifm. Infrastrukturdrift jævnfør bilag 7.1. (Ydelser og Service-

mål). 

 

Leverandøren skal etablere Infrastrukturdriften med udgangspunkt i Baseline, beskrevet i bilag 2.1 , 

således at Servicemål til stadighed kan overholdes. 

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive det faste månedlige vederlag for Infrastrukturdrift . Ve-

derlaget er dækkende for Basisløsningen.] 

 

Ydelse Vederlag 

Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift af Basisløsningen DKK [pris] 

Tabel 2: Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift af Basisløsningen 

 

I forbindelse med udvikling af fuld løsning har Leverandøren ret til et tillæg til det faste månedlige 

vederlag. Nedenfor angives tillægget til det månedlige vederlag ved fuld løsning. 

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive tillægget til det faste månedlige vederlag for Infra-

strukturdrift ved fuld løsningen.] 

 

Ydelse Vederlag 

Tillæg til månedligt vederlag for Infrastrukturdrift ved fuld løs-

ningen 
DKK [pris] 

Tabel 3: Tillæg til månedligt vederlag for Infrastrukturdrift ved fuld løsning 

 

 Vederlagsreduktion for månedligt vederlag for Infrastrukturdrift 

Af nedenstående Tabel 4 fremgår de årlige reduktioner i det månedlige vederlag for Infrastrukturdrift 

angivet i Tabel 2 og Tabel 3. Den første reduktion gennemføres den 1. i førstkommende måned 2 år 

efter Overtagelsesdagen.  

 

[Det er et minimumskrav, at reduktionen per trin ikke må udgøre mere end 10%] 

 

Vederlagsreduktion Reduktions pct. 

Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 
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Vederlagsreduktion Reduktions pct. 

Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Tabel 4: Vederlagsreduktioner for Infrastrukturdrift  

 

Der reduceres altid med udgangspunkt i den foregående periodes betaling. Vederlagets størrelse 

efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 

reduktion og derpå reducere med Trin 2. 

 

 
 

Såfremt der tidligere har været gennemført Benchmarking omfattende Ydelseskategorien Infrastruk-

turdrift (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I), som har medført en reduktion i prisen for 

Infrastrukturdrift på mere end 10 % bortfalder KOMBITs rettigheder til vederlagsreduktionerne fastsat 

i Tabel 4 fremadrettet, dvs. fra prisreview foretaget af Benchmarker er initieret af KOMBIT (jf. bilag 

7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I).  

 

2.2 Månedligt vederlag for Applikationsdrift 

Leverandøren modtager følgende vederlag for Ydelserne forbundet med Applikationsdrift 

 

• Etableringsvederlag for Applikationsdrift 2.2.1 

• Månedligt vederlag for Applikationsdrift 2.2.2 

• Vederlagsreduktioner for Applikationsdrift 2.2.3 

• Månedligt vederlag for Service Desk 2.2.4 

 

Eksempel: Eksempel: 

Overtagelsesdagen er 10. juni 2022 og første reduktion i vederlaget sker per 1. juli 2024.  
Leverandøren har angivet en pris på: DKK 10.000 
 
Leverandøren har endvidere angivet procenten for reduktionssats Trin 1 til 3 %.  
Det månedlige vederlag bliver herefter per 1. juli reduceret således:  
DKK 10.000 x 0,97 = DKK 9.700 
 
Leverandøren har endvidere angivet procenten for reduktionssats Trin 2 til 5 %.  
De månedlige vederlag bliver herefter per 1. juli 2025 reduceret således:  
DKK 9.700 x 0,95 = DKK 9.215 
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 Etableringsvederlag Applikationsdrift 

Leverandøren er berettiget til et engangsvederlag for aktiviteter i relation til etablering af Applikati-

onsdriften. Vederlaget omfatter alle Leverandørens aktiviteter og udgifter forbundet med etablering 

af Applikationsdrift i overensstemmelse med Driftskontraktens krav. Etableringsvederlaget skal tage 

udgangspunkt i Basisløsningen 

 

[I tabellen nedenfor angiver Tilbudsgiver et engangsvederlag for etablering af Applikationsdrift]  

 

Ydelse Vederlag 

Etableringsvederlag for Applikationsdrift DKK [pris] 

Tabel 5: Etableringsvederlag for Applikationsdrift 

 

Engangsvederlagene kan faktureres som beskrevet i punkt 8. 

 

 Månedligt vederlag for Applikationsdrift 

Leverandøren er berettiget til et fast månedligt vederlag for Applikationsdrift, som omfatter samtlige 

Ydelser, relateret til Service Operation ifm. Applikationsdrift jævnfør bilag 7.1. (Ydelser og Service-

mål). 

 

Leverandøren skal etablere Applikationsdriften med udgangspunkt i Basisløsningen, beskrevet i bi-

lag 2.1 således, at Servicemål til stadighed kan overholdes.  

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive det faste månedlige vederlag for Applikationsdrift. Ve-

derlaget er dækkende for Basisløsningen.] 

 

Ydelse Vederlag 

 Månedligt vederlag for Applikationsdrift af Basisløsningen  DKK [pris] 

Tabel 6: Månedligt vederlag for Applikationsdrift af Basisløsningen 

 

I forbindelse med udvikling af fuld løsning har Leverandøren ret til et tillæg til det faste månedlige 

vederlag. Nedenfor angives tillægget til månedlige vederlag ved fuld løsning.  

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive tillægget til det faste månedlige vederlag fo r Applika-

tionsdrift ved fuld løsningen.] 

 

Ydelse Vederlag 

Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsdrift ved fuld løs-

ningen 
DKK [pris] 

Tabel 7: Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsdrift ved fuld løsning 

 

 Vederlagsreduktion for Applikationsdrift 
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Af nedenstående Tabel 8 fremgår de årlige reduktioner i det månedlige vederlag for Applikationsdrift 

angivet i Tabel 6 og Tabel 7. Den første reduktion gennemføres den 1. i førstkommende måned 2 år 

efter Overtagelsesdagen.  

 

[Det er et minimumskrav, at reduktionen per trin ikke må udgøre mere end 10%] 

 

Vederlagsreduktion Reduktions pct. 

Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Tabel 8: Vederlagsreduktioner for Applikationsdrift  

 

Der reduceres altid med udgangspunkt i den foregående periodes betaling. Vederlagets størrelse 

efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 

reduktion og derpå reducere med Trin 2. 

 

Se eksempel i afsnit 2.1.3 

 

Såfremt der tidligere har været gennemført Benchmarking omfattende Ydelseskategorien Infrastruk-

turdrift (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I), som har medført en reduktion i prisen for 

Infrastrukturdrift på mere end 10 % bortfalder KOMBITs rettigheder til vederlagsreduktionerne fastsat 

i Tabel 4 fremadrettet, dvs. fra prisreview foretaget af Benchmarker er initieret af KOMBIT (jf. bilag 

7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I). 

 

 Månedligt vederlag for Service Desk 

Leverandøren modtager er månedligt vederlag for løbende håndtering af henvendelser til Service 

Desk, jf. bilag 7.2.A, herunder håndtering af telefon-, e-mail- og webformularhenvendelser om sup-

port til Service Desk. 

Der afregnes efter et månedligt vederlag ud fra antallet af henvendelser fra  de i bilag 7.2.A be-

skrevne grupper, der giver anledning til oprettelse af en sag.  
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Der kan yderligere kun kræves betaling for henvendelser vedrørende Service Requests eller Inci-

dents og kun for Incidents, som Leverandøren ikke er ansvarlig for. Vedrører en henvendelse en In-

cident, som viser sig at skyldes en Fejl i Systemet, kan der således ikke kræves betaling for denne 

henvendelse. Vedrører henvendelsen derimod en Incident, som viser sig at skyldes fejl i et Anven-

dersystem, kan Leverandøren kræve vederlag for håndtering af henvendelsen. 

 

Ved flere henvendelser, som omhandler samme forhold, kan Leverandøren kun kræve betaling for 

håndteringen af første henvendelse. Modtager Leverandøren eksempelvis 2 telefonopkald og 1 e -

mail om samme Service Request, kan Leverandøren kun kræve betaling for første henvendelse. 

 

Det månedlige vederlag for support fremgår af Tabel 9 og Tabel 10, idet Leverandøren modtager et 

fast månedligt vederlag for op til 50 Supporthenvendelser per måned. For Supporthenvendelser ud-

over de 50 afregnes efter en pris per Supporthenvendelser baseret på et trin i  Tabel 10.  

 

[Tilbudsgiver indsætter i tabellen nedenfor det faste månedlige vederlag for Service Desk dækkende 

op til 50 Supporthenvendelser per måned.]  

Ydelser Vederlag 

Fast månedligt vederlag for Service Desk  

0-50 Supporthenvendelser 

DKK [pris] 

Tabel 9: Fast månedligt vederlag for Service Desk 

 

Udover det faste månedlige vederlag kan Leverandøren modtage betaling for Supporthenvendelser 

udover 50 henvendelser per måned. Her modtager Leverandøren betaling per henvendelse til Ser-

vice Desk 

 

[Tilbudsgiver indsætter i tabellen nedenfor vederlag per henvendelse for de respektive trin ]  

 

Månedligt vederlag per Supportberettigede brugere Vederlag 

Trin 1: Supporthenvendelser 51-100 henvendelser DKK [pris] 

Trin 2: Supporthenvendelser 101-150 henvendelser DKK [pris] 

Trin 3: Supporthenvendelser 151-200 henvendelser DKK [pris] 

Trin 4: Supporthenvendelser over 200 henvendelser DKK [pris] 

Tabel 10: Vederlag for Service Desk 
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Følgende typer af henvendelser medregnes ikke som vederlagsberettigede supporthenvendelser i 

henhold til nærværende afsnit: 

• Henvendelser fra KOMBIT 

• Henvendelser om fejl, som resulterer i oprettelser af Incidents  

• Henvendelser som ikke er registreret i Leverandørens IT-Service Management system 

• Rykkere på løsning af igangværende  sager 

• Henvendelser om allerede igangværende sager 

• Henvendelser fra andre af KOMBITs leverandører vedr. information om kommende service-

vinduer el.lign. 

• Henvendelser som resultat af, at Leverandøren ikke har overholdt Servicemålene vedr. orien-

tering af KOMBIT og Interessenter, jf. bilag 7.2.A, punkt 7.9.    

 

KOMBIT har mulighed for at fravælge support, hvorved vederlaget i Tabel 9 og Tabel 10 bortfalder. 

Fravalg af support varsles senest 3 måneder før fravalget ønsket effektueret.  

 

2.3 Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold 

Leverandøren modtager følgende vederlag for Ydelserne forbundet med Applikationsvedligehold.  

 

• Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold 2.3.1 

• Vederlagsreduktioner for Applikationsvedligehold 2.3.2 

Eksempel Eksempel: 

 

Leverandøren har angivet de månedlige vederlag for support til:  

• Fast månedligt vederlag: DKK 20.000 

• Trin 1: DKK 50 

• Trin 2: DKK 40 

• Trin 3: DKK 30 

• Trin 4: DKK 10 

 

I juni 2022 opgøres antal henvendelser til Service Desk til 70. Leverandøren er derf or berettiget til 

det faste månedlige vederlag samt for 20 henvendelser på Trin 1.  

DKK 20.000 + 20 x DKK 50 = DKK 21.000 

 

I september 2022 opgøres antal henvendelser til Service Desk til 150. Leverandøren er derfor 

berettiget til det faste månedlige vederlag, 50 henvendelser på Trin 1 samt for 50 henvendelser på 

Trin 2. 

DKK 20.000 + 50 x DKK 50 + 50 x DKK 40 = DKK 24.500 
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 Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold 

Leverandøren er berettiget til et fast månedligt vederlag for Applikationsvedligehold, som omfatter 

samtlige Ydelser, relateret til Service Operation ifm. Applikationsvedlighold jævnfør bilag 7.1. (Ydel-

ser og Servicemål). 

 

Leverandøren skal etablere Applikationsvedlighold med udgangspunkt i Basisløsninge n, beskrevet i 

bilag 2.1 således, at Servicemål til stadighed kan overholdes.  

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive det faste månedlige vederlag for Applikationsvedlige-

hold. Vederlaget er dækkende for Basisløsningen. ] 

 

Ydelse Vederlag 

Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold af Basisløsningen  DKK [pris] 

Tabel 11: Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold af Basisløsningen 

 

I forbindelse med udvikling af fuld løsning har Leverandøren ret til et tillæg til det faste månedlige 

vederlag. Nedenfor angives tillægget til månedlige vederlag ved fuld løsning.  

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive tillægget til det faste månedlige vederlag for Applika-

tionsdrift ved fuld løsningen.] 

 

Ydelse Vederlag 

Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsvedligehold ved fuld løsnin-

gen 
DKK [pris] 

Tabel 12: Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsvedligehold ved fuld løsning 

 
Har leverandøren omkostninger til licenser som indgår i applikationen skal disse angives neden-

for. Der skal kun inkluderes licenser, der indgår i applikationen. 

  

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive det månedlige vederlag for licenser, der indgår i ap-

plikationen.] 

 

Ydelse Vederlag 

Licensvederlag [Leverandøren indsætter rækker og beskrivelse ] DKK [pris] 

Samlet licensvederlag 
DKK [sum af ovenstå-

ende] 

Tabel 13: Licensvederlag 

 

 

 Vederlagsreduktioner for Applikationsvedligehold 

Af nedenstående Tabel 14 fremgår de årlige reduktioner i det månedlige vederlag for Applikations-

vedligehold angivet i Tabel 11 og Tabel 12. Den første reduktion gennemføres den 1. i førstkom-

mende måned 2 år efter Overtagelsesdagen.  



Bilag 7.2 Priser og betalingsplan 

Social Pension Kommune 

 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 14 af 25 

 

 [Det er et minimumskrav, at reduktionen per trin ikke må udgøre mere end 10%] 

 

Vederlagsreduktion Reduktions pct. 

Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelses-

dagen 

Pct. [reduktion] 

Tabel 14: Vederlagsreduktioner for Applikationsvedligehold 

 

Der reduceres altid med udgangspunkt i den foregående periodes betaling. Vederlagets størrelse 

efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 

reduktion og derpå reducere med Trin 2. 

 

Se eksempel i afsnit 2.1.3 

 

Såfremt der tidligere har været gennemført Benchmarking omfattende Ydelseskategorien Infrastruk-

turdrift (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I), som har medført en reduktion i prisen for 

Infrastrukturdrift på mere end 10 % bortfalder KOMBITs rett igheder til vederlagsreduktionerne fastsat 

i Tabel 14 fremadrettet, dvs. fra prisreview foretaget af Benchmarker er initieret af KOMBIT (jf. bilag 

7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I). 

 

 Vederlag for overdragelsestest 

Vederlag for overdragelsestest, jf. bilag 7.1, fremgår af Tabel 15.Der afregnes efter medgået tid i 

henhold til Bilag 5, men med følgende begrænsninger: 
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Overdragelsestest Engangsvederlag pr. 

test 

Vederlag for overdragelsestest for Infrastrukturdrift, jf. bilag 7.1, punkt 

27 

Timebaseret 

Maks 75 timer 

Vederlag for overdragelsestest for Infrastrukturdrift og Applikationsdrift , 

jf. bilag 7.1, punkt 29 

Timebaseret  

Maks 150 timer 

Tabel 15: Vederlag for overdragelsestest 
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 EXIT FEES 

 Exit-fee ved opsigelse af Driftskontrakten 

 

I henhold til Driftskontraktens punkt 29 med underpunkter kan KOMBIT opsige Driftskontrakten helt 

eller delvist med mindst 6 måneders varsel til ophør ved udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 

24 måneder efter Driftskontraktens ikrafttræden. Hel eller delvis opsigelse forstås som en af føl-

gende: 

 

• opsigelse af Infrastrukturdrift alene (for derved at overgå til tredelingens Model 2)  

• opsigelse af Infrastruktur- og Applikationsdrift (for derved at overgå til tredelingens Model 

3) 

• opsigelse af Driftskontrakten i sin helhed 

 

Ved KOMBITs hele eller delvise opsigelse før Driftskontraktens automatiske udløb, betaler KOMBIT 

et exit-fee som følgende:  

 

Exit-fee Engangsvederlag   
Ved opsigelse til ophør fra 24 og indtil 30 måneder DKK 3.000.000 

Ved opsigelse til ophør fra 30 og indtil 37 måneder DKK 2.000.000 

Ved opsigelse til ophør fra 37 og indtil 41 måneder DKK 1.000.000 

Ved opsigelse til ophør fra 41 og indtil 45 måneder DKK 750.000 

Ved opsigelse til ophør fra 45 og indtil 47 måneder DKK 500.000 

Ved opsigelse til ophør fra 47 og indtil 48 måneder DKK 250.000 

Tabel 16: Exit-fee ved opsigelse af Infrastrukturdriften alene eller ved opsigelse af Infrastruktur - og Applikations-driften, 

eller ved fuldstændig opsigelse af Driftskontrakten 
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 VEDERLAG VED UDNYTTELSE AF OPTIONER OG STANDARDYDEL-

SER 

 Vederlag ved udnyttelse af Optioner 

5.1 Vederlag ved udnyttelse af Option på forlængelse af Driftskontrakten 

Udnyttelse af Option på forlængelse af Driftskontrakten udløser ikke betaling af engangsvederlag. 

Leverandørens vederlag i forlængelsesperioden fortsætter i henhold til nærværende bilag, idet ve-

derlagsmodellen fortsætter uændret idet vederlagene ikke pristalsreguleres. 

 

I forbindelse med KOMBITs eventuelle aktivering af en Option på forlængelse af Kontrakten i hen-

hold til bilag 7.2 punkt 30.3 kan Leverandøren eller KOMBIT foretage indeksregulering af timepri-

serne angivet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Priserne indekseres i forhold til udviklingen i 

Danmarks Statistiks ILON12: LØNINDEKS FOR DEN PRIVATE SEKTOR: Indekset for JC IT og In-

formationstjenester sæsonkorrigeret. Ved et fald i opgørelsen af udviklingen i det pågældende in-

deks skal priserne reduceres tilsvarende.  

 

Indeksering foretages på basis af udviklingen i de pågældende indeks fra 3. kvartal til 3. kvartal af 

de to seneste offentliggjorte indekser på tidspunktet for Optionens aktivering. Indekseringen har virk-

ning fra den dag Optionen på forlængelse træder i kraft og gælder for hele Optionens varighed.  

 

 

 Vederlag for udnyttelse af standardydelser 

Vederlaget for standardydelser beskrevet i bilag 7.1 er angivet nedenfor. Tabel 17 angiver standard-

ydelser, der afregnes som engangsvederlag, mens Tabel 18 angiver standardydelser, der afregnes 

som løbende vederlag. 

 

Vederlagene ydes alene, når standardydelsen er skriftligt bestilt af KOMBIT.  

 

Engangsvederlag for standardydelser Engangsvederlag 

Udarbejdelse af systemspecifik revisionserklæring (bilag 7.1 punkt 

10.2.1) 

Efter dokumenteret reg-

ning, dog maksimalt 

DKK 250.000 

Etablering af anvendelsesorienteret Service Desk-ydelser (bilag 7.1 

punkt 10.2.3) 

DKK [pris] 

Opsæt Integration til andet system (bilag 7.1 punkt 10.2.4)  DKK [pris] 

Etablering af Supplerende Testmiljø (bilag 7.1 punkt 10.2.5) DKK [pris] 

Aktivering, reset og nedlukning af Supplerende Testmiljø (bilag 7.1 punkt 

10.2.5) 

DKK [pris] 

Opsætning af Ekstra testmiljø (bilag 7.1 punkt 10.2.6) DKK [pris] 
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Udarbejdelse af  overdragelsesplan for Infrastrukturdrift (bilag 7.1 punkt 

10.2.7) 

DKK [pris] 

Udarbejdelse af overdragelsesplan for Infrastrukturdrift og Applikations-

drift (bilag 7.1 punkt 10.2.8) 

DKK [pris] 

Overdragelsestest (bilag 7.1 punkt 10.2.9) DKK [pris] 

Standardudtræk til Statens Arkiver (bilag 7.1 punkt 10.2.10) 
DKK [pris] 

Etablering af læseadgang til Leverandørens kode og test repository (bilag 

7.1 punkt 10.2.11) 

DKK [pris] 

Databaseudtræk (bilag 7.1 punkt 10.2.12) 
DKK [pris] 

Centraladministration (bilag 7.1 punkt 10.2.13) 
Timebaseret ydelse 

Konfigurationsændringer (bilag 7.1 punkt 10.2.14) 
Timebaseret ydelse 

Tekstændringer (bilag 7.1 punkt 10.2.15) 
Timebaseret ydelse 

Opdatering af skabelon (bilag 7.1 punkt 10.2.16) 
DKK [pris] 

Standard testdatasæt (bilag 7.1 punkt 10.2.17) 
DKK [pris] 

Tabel 17: Engangsvederlag for standardydelser 

 

 

Løbende vederlag for standardydelser 
Vederlag pr. løbende 

måned 

Månedligt vederlag for Service Desk-ydelser før Overtagelsesdagen for 

Basisløsningen (bilag 7.1 punkt 10.2.2) 
DKK [pris] 

Månedligt vederlag for  anvendelsesorienteret Service Desk-ydelser (bilag 

7.1 punkt 10.2.3) 
DKK [pris] 

Månedligt vederlag for drift af Supplerende Testmiljø (bilag 7.1 punkt 

10.2.5) 
DKK [pris] 

Tabel 18: Løbende vederlag for standardydelser 
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 BOD OG BONUS 

 Beregningsgrundlag for bod og bonus 

Leverandøren kan under Driftskontrakten ifalde bod og blive tildelt bonus som angivet i dette afsnit. 

 

Beregningsgrundlaget for bod og bonus er det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag 

for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold for den periode, som bod og bonus 

opgøres for.  

 

Det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift , Applikationsdrift og 

Applikationsvedligehold udgøres af følgende vederlag: 

 

1. Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift, jf. punkt 2.1 

2. Månedligt vederlag for Applikationsdrift, jf. punkt 2.2 

3. Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold, jf. punkt 2.3 

 

Alle beløb i forbindelse med bod og bonus angives eksklusiv moms. 

 

7.1 Kombineret Servicemål for Infrastrukturdrift og Applikationsdrift 

Punkt 7.2, 7.3 samt 7.4 nedenfor omhandler bod- og bonus-bestemmelser for et kombineret Infra-

strukturdrift og Applikationsdrift Servicemål for den totale driftseffektivitet på Produktionsmiljøet (her-

efter ”Kombineret Tilgængeligheds Servicemål” eller ”KTS”).  

 

Kombineret Tilgængeligheds Servicemål for Systemet indenfor hver måleperiode er fastsat som 

summen af:  

 

1. Servicemålet for Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Infrastrukturdrift (som defineret i 

bilag 7.1, punkt 12.2.1) og 

2. Servicemålet for Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Applikationsdrift (som defineret i 

bilag 7.1, punkt 12.1.1) 

 

fratrukket 100 %. 

 

Afledt heraf er KTS for hver måleperiode som følger: 

 

KTS for Måleperiode 1 er: (99,0 % + 99,0 %) - 100 % = 98,0 % 

KTS for Måleperiode 2 er: (95,0 % + 95,0 %) - 100 % = 90,0 % 

 

Den opnåede driftseffektivitet for Infrastrukturdrift og Applikationsdrift opgøres i henhold til bilag 7.1, 

punkt 12 og 13.3 
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7.2 Bod ved manglende opfyldelse af Kombineret Tilgængeligheds Servicemål 

Leverandøren ifalder bod, hvis Leverandøren ikke opfylder det aftalte Kombinerede Tilgængeligheds 

Servicemål, jf. punkt 7.1. Boden opgøres og afregnes i overensstemmelse med dette punkt 7.2 som 

en reduktion i Leverandørens samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastruktur-

drift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, jf. punkt 7. 

 

For hvert påbegyndt 0,5 procentpoint den beregnede, kombinerede driftseffektivitet i en måned lig-

ger under Kombineret Tilgængeligheds Servicemål, reduceres det samlede løbende drifts- og vedli-

geholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold med 5 %, for 

den pågældende kalendermåned, dog mindst 15.000 DKK. 

 

Den samlede månedlige bod kan maksimalt udgøre 30 % af det samlede løbende drifts- og vedlige-

holdelsesvederlag for Infrastrukturdrift , Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, der skal betales 

i den kalendermåned, hvor Kombineret Tilgængeligheds Servicemål er overskredet.  

 

Såfremt overskridelsen indtræder i én kalendermåned og fortsætter i en ny kalendermåned, skal 

bodsmaksimeringen opgøres isoleret for hver af de pågældende måneder, således at bodsmaksime-

ringen er ”nulstillet” ved påbegyndelsen af en ny kalendermåned.  

 

Den samlede bod i et kalenderår kan maksimalt udgøre 15 % af det samlede løbende drifts- og ved-

ligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, der er betalt 

det pågældende kalenderår. 

 

 Vægtning mellem bodsmodel for Måleperiode 1 og Måleperiode 2 

Der er både et KTS Servicemål for Måleperiode 1 og et KTS Servicemål for Måleperiode 2, jf. punkt 

7.1. Bod opgøres særskilt for hver måleperiode. Vederlaget, der , jf. punkt 7.2, danner basis for bods-

beregningen, fordeles med en fast procentsats mellem bodsberegningen for Måleperiode 1 og bods-

beregningen for Måleperiode 2, som følger: 

 

80 % for Måleperiode 1 

20 % for Måleperiode 2 

 

Eksempel: Eksempel: 

Produktionsmiljøets opnåede driftseffektivitet for Infrastrukturdrift i Måleperiode 1 er 99,90 % og 
for samme kalendermåned er Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Applikationsdrift i Måleperi-
ode 1 99,20 %. I dette tilfælde vil den opnåede driftseffektivitet ift. KTS være:  

 
(100 - (100-99,90) – (100-99,20))*100 % = 99,10 % 

 
hvorved KTS servicemålet er opfyldt for den aktuelle kalendermåned i Måleperiode 1. 
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Ved et skriftligt varsel på ikke mindre end 3 måneder kan KOMBIT ændre ovenstående procentsat-

ser, således at summen dog altid er 100 %, for dermed at kunne ændre vægtning mellem bodsmo-

dellen for KTS for Måleperiode 1 samt bodsmodellen for KTS for Måleperiode 2.  

 

 
 

7.3 Bonus 

Leverandøren kan opnå en bonus for at have ydet en ekstraordinær samlet indsats over en periode.  

 

Leverandørens bonus opnås som følge af en ekstraordinær indsats over en sammenhængende peri-

ode på tre kalendermåneder. Disse tre måneders-perioder skal opgøres løbende, uanset kalender-

årsskifte, dog med de begrænsninger som følger af nedenstående.  

 

Leverandørens samlede bonus kan indenfor et kalenderår maksimalt udgøre 4 % af det årlige sam-

lede drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Applikationsvedligehold, Applikationsdrift og Infrastruk-

turdrift. Opnås der således en bonus efter en tre måneders-periode, der løber over et kalenderårs-

skifte, vil Leverandøren ikke få udbetalt bonus for månederne i det ophørte år, men alene for måne-

derne i det nye år, hvis Leverandøren allerede har opnået maksimal bonus (4 %) i det ophørte år.  

 

I de tilfælde, hvor bonus beregnes af det relevante vederlag, gælder det, at evt. bod skal være fra-

trukket. 

  

Eksempel: Eksempel: 

• Det samlede månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikations-
drift og Applikationsvedligehold i en måned er 200.000 DKK. 

• Driftseffektiviteten i Måleperiode 1 for den pågældende måned er 99,5 % for Infrastrukturdrift 
og 98,1 % for Applikationsdrift, hvilket giver et resultat på 97,6 %, dvs. 1,4 procentpoint under 
det aftalte 99,00 %. 

• I henhold til punkt 7.2 reduceres derfor med 3 x 5 % = 15 % Procentsatsen af vederlaget, der 
anvendes for bodsberegningen i Måleperiode 1, er 80%, jf. indeværende punkt.  

• Det månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag reduceres derfor med 200.000 x 80 % x 15 
% = 24.000 DKK og bliver 176.000 DKK  

• Driftseffektiviteten i Måleperiode 2 i samme måned er 98,3 % for Infrastrukturdrift og 90,0 % 
for Applikationsdrift, hvilket giver et resultat på 88,3 %, dvs. 6,7 procentpo int under det aftalte 
95,00 %. 

• I henhold til punkt 7.2 reduceres vederlaget derfor med 14 x 5 % = 70 %  

• Procentsatsen af vederlaget, der anvendes for bodsberegningen i Måleperiode 2, er 20 %, jf. 
indeværende punkt. 

• Det månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag reduceres derfor yderligere med 200.000 x 
20 % x 70 % = 11.200 DKK og bliver 164.800 DKK 
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 Bonus ved opfyldelse af Særlige Servicemål  

Såfremt Leverandøren kan dokumentere i en periode på 3 på hinanden følgende kalendermåneder 

at have overholdt samtlige særlige Servicemål (”Særlige Servicemål”), som oplistet i dette punkt, ef-

ter nedenstående forskrift, opnår Leverandøren en bonus svarende til 4 % af det samlede løbende 

drifts- og vedligeholdelsesvederlag, der er betalt til Leverandøren i hver af de pågældende 3 kalen-

dermåneder. 

 

Overholdelse af Særlige Servicemål indebærer opfyldelse af samtlige følgende Særlige Servicemål 

for hele perioden: 

 

• Servicemål for Batchkørsler, jf. bilag 7.1, punkt 5.1. 

• Servicemål for Incident Management, jf. bilag 7.1, punkt 7.7. 

• Servicemål for orientering af KOMBIT og Interessenter, jf. bilag 7.1, punkt 7.9.1. 

• Servicemål for for afhjælpning af Problems, jf. bilag 7.1, punkt 8.4.1. 

• Servicemål for Root Cause Analyser, jf. bilag 7.1, punkt 8.6. 

• Servicemål for Service Desk, jf. bilag 7.1, punkt 9.4.  

• Servicemål for Service Requests, jf. bilag 7.1, punkt 10.3. 

• Servicemål for driftseffektiviteten for Applikationsdrift vedr. Systemet i Præproduktionsmil-

jøet, jf. bilag 7.1, punkt 12.1.1. 

• Servicemål for driftseffektiviteten for Infrastrukturdrift vedr. Systemet i Præproduktionsmil-

jøet, jf. bilag 7.1 punkt, 12.2.1.  

• Servicemål for svartider i brugergrænsefladen, jf. bilag 7.1, punkt 13.4.3.  

• Servicemål for svartider for Servicetransaktioner, jf. bilag 7.1, punkt 13.4.4.  

• Servicemål for Change Management, jf. bilag 7.1, punkt 15.1. 

• Servicemål for Patch Management, jf. bilag 7.1, punkt 18.1. 

• Servicemål for fremsendelse af rapport for Disaster Recovery test, jf. bilag 7.1, punkt 24.3. 

 

Såfremt et af ovennævnte Særlige Servicemål har en årlig frekvens, som eksempelvis Disaster Re-

covery test, indgår det kun i ovenstående bonusbetragtninger, såfremt Servicemålet skulle have væ-

ret opfyldt i netop den 3 kalendermåneders periode, som betragtes, eller hvis Servicemålet skulle 

have været opfyldt forud for perioden, og det fortsat ikke er opfyldt.  

 

Ovennævnte bonus forudsætter, at den pågældende periode ikke overlapper med en anden målepe-

riode for hvilken, der udbetales bonus efter nærværende bes temmelse. Udbetales der en bonus efter 

nærværende bestemmelse, kan Leverandøren således tidligst opnå bonus efter bestemmelsen igen , 

3 kalendermåneder efter den forudgående bonus er opnået.  
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Ved et skriftligt varsel på ikke mindre end 3 måneder kan KOMBIT ændre ovenstående liste af Sær-

lige Servicemål, der indgår i bonusbetragtningerne under dette punkt, ved at fjerne og/eller tilføje 

Servicemål, der allerede er defineret andetsteds i Driftskontrakten. 

 

 

7.4 Betaling af bonusser 

Opnåede bonusser kan tidligst faktureres KOMBIT sammen med det løbende drifts- og vedligehol-

delsesvederlag, der skal betales for den kalendermåned, hvor bonussen opnås.  

 

Leverandøren skal samtidig med faktureringen af en bonus fremsende fyldestgørende dokumenta-

tion for, at kriterierne for bonussens opnåelse er opfyldt.  

 

Er bonussen ikke faktureret KOMBIT senest tre kalendermåneder efter, kriterierne for bonussen er 

opfyldt, bortfalder retten til bonussen.  

 

En bonus modregnes eventuel bod, Leverandøren er ifaldet på tidspunktet for bonussens fakture-

ring, i overensstemmelse med følgende model: 

 

Efter bestemmelserne under punkt 7 beregnes bod som en reduktion af det samlede løbende drifts- 

og vedligeholdelsesvederlag for en periode. Efter reduktionen af det samlede løbende månedlige 

drifts- og vedligeholdelsesvederlag er foretaget, lægges en eventuel bonus til. Denne bonus er be-

regnet i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 7.3. Det resulterende samlede løbende 

drifts- og vedligeholdelsesvederlag udbetales til Leverandøren i overensstemmelse med betalingsbe-

tingelser i Driftskontraktens punkt 21. 
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 Betalingsplan 

Engangsvederlag som beskrevet i punkt 2.1.1 og 2.2.1 udbetales i henhold til nedenstående beta-

lingsplan i Tabel 19. 

  
Leverance 

 

Betaling 

Godkendt Leveranceprøve af sidste Implementeringspakke 30 % 

Godkendt Overtagelsesprøve af sidste Implementeringspakke 40 % 

Godkendt Driftsprøve af sidste Implementeringspakke 30 % 

Tabel 19: Udbetaling af engangsvederlag 

 

Alle løbende vederlag og andre vederlag faktureres i overensstemmelse med Driftskontraktens punkt 

21. 

 

 Dokumentation for fakturering 

 

Leverandøren leverer en månedsopgjort dokumentation for faktureringen.  

 

Dokumentationen skal være Excel-baseret  (eller lignende) og detaljeret, idet der forudsættes spor-

barhed mellem fakturerede vederlag, bagvedliggende mængder og kontraktens prisbilag.  

 

Det skal tydeligt fremgå, hvordan det fakturerede beløb er fremkommet. Her skal således fremgå de 

afregningsenheder og de priser, der er lagt til grund for faktureringen, samt hvornår de  fakturerede 

timer er lagt.  

 

Opgørelsen leveres specificeret på de typer af ydelser, som er omfattet af Kontrakten, og indbefatter 

alle pris-/afregningselementer nævnt i nærværende prisbilag.  

 

KOMBIT har til hver en tid ret til at stille rimelige krav om ændringer af faktureringsgrundlaget. 

 

For timebaserede ydelser og Service Deks er der særlige krav til fakturering  

 

9.1 Dokumentation for henvendelser til Service Desk 

Leverandøren skal i forbindelse med fakturering af vederlag for henvendelser om support i Service 

Desk vedlægge en oversigt over de pågældende henvendelser, der dokumenterer, at Leverandøren 

er berettiget til vederlag herfor. Oversigten skal også indeholde de henvendelser, der dækkes af det 

faste månedlige vederlag. 

 

Oversigten over henvendelser skal som minimum indeholde følgende information: 
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• Dato og tidspunkt for henvendelsen 

• Form (telefonisk, mail eller lign.) 

• Identifikation af den person, der har rettet henvendelse 

• Incident og/eller Service Request ID 

 

 

 


