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1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Denne Kontrakt er indgået mellem Parterne efter afholdelse af forudgående udbud annonceret i 
EU-Tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 105-209946.  
 
Kontrakten har til formål at regulere samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden om support og 
vedligehold af IT-applikationer (herefter applikationer), herunder DAFF2, 
Frekvensindberetningsløsningen, Frekvensregistret, Den Interaktive Frekvensplan og 
Tilsynsdatabasen. 
 
Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig 
holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal 
herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig i denne type kontrakt.  
 
Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for 
gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. 
 
Leverandøren forpligter sig til at samarbejde loyalt med Kundens andre leverandører, i det omfang 
Leverandørens opgaver for Kunden har indflydelse på eller vil blive påvirket af produkter eller 
systemer leveret af andre leverandører.  
 
 
2. DEFINITIONER 

Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og 
grundlovsdag.  
 
Ved Dag forstås kalenderdag.  
 
Ved Dokumentation forstås enhver udarbejdet beskrivelse relateret til Leverancen, herunder 
Brugerdokumentation og Systemdokumentation, jf. afsnit 8. Kildekode er altid en del af 
dokumentationen. 
 
Ved Fejl forstås fejl i det leverede, såfremt det ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, 
eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af 
kontrakten, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. 
 
Ved God IT-skik forstås en af IT-branchen alment accepteret god udførelse inden for et bestemt 
område.   
 
Ved Kontrakten forstås nærværende kontrakt og Bilag med alle senere ændringer og tillæg. 
 
Ved Systemdokumentation forstås beskrivelse rettet mod driftspersonale, udviklere og andre 
medarbejdergrupper, der har behov for indsigt i arkitektur og kode med henblik på at kunne ændre 
parametre, rette, vedligeholde og/eller driftsafvikle programmellet (applikationerne). 
 
 
3. LEVERANDØRENS YDELSER 

3.1 Opgavens indhold og omfang  
 
Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af Kontrakten.   
 
Leverandøren skal udføre alle de i Kontrakten beskrevne opgaver vedrørende support og 
vedligehold af de omfattede applikationer, jf. punkt 3.2 samt opgaver, der indgår som en naturlig del 
heraf.  
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Kontrakten omfatter support og vedligehold, herunder dokumentation, af en række applikationer, 
der understøtter administrationen af radiofrekvenser, radioamatørkaldesignaler og nummertildeling i 
Danmark. Applikationerne omfatter DAFF2, Frekvensindberetningsløsningen, Frekvensregisteret, 
Den Interaktive Frekvensplan og Tilsynsdatabasen. 
 
 
3.2  Vedligeholdelse  
 
Leverandøren skal udføre afhjælpende og forebyggende vedligeholdelse og support af de 
omfattede applikationer således, at alle de krav, der beskrives i nærværende Kontrakt med bilag, 
opfyldes. Ved applikationerne forstås i denne aftale IT-systemerne DAFF2, 
Frekvensindberetningsløsningen, Frekvensregistret, Den Interaktive Frekvensplan og 
Tilsynsdatabasen. Ved forebyggende vedligeholdelse forstås nødvendig vedligeholdelse med 
henblik på optimal brug og funktion af systemerne.  
 
Leverandøren skal yde support og driftsstøtte på anmodning fra Kunden. Leverandøren skal på 
anmodning fra Kunden med minimum 5 arbejdsdages varsel levere medarbejdere til support 
og/eller driftsstøtte hos Kunden, herunder driftsstøtte ved dialog med Statens IT (SIT).  
 
Tidspunktet for forebyggende vedligeholdelse skal aftales med Kunden. Den forebyggende 
vedligeholdelse må udgøre op til 5 timer pr. måned. 
 
Leverandøren skal til det formål opbygge og vedligeholde fornøden viden vedrørende de af 
Kontrakten omfattede applikationer, herunder vedrørende forretningsmæssigt indhold og teknisk 
installation. 
 
Leverandøren skal som led i sin vedligeholdelsesforpligtelse vedligeholde systemdokumentation og 
kildekoder således, at der til enhver tid foreligger korrekt, opdateret og fyldestgørende 
dokumentation i overensstemmelse med kravene i Bilag 1. 
 
Applikationernes svartider skal fastsættes ved aftaleindgåelse. Dette gøres i samarbejde mellem 
Kunden og Leverandøren.   
 
Leverandøren sikrer sig, at der foreligger en aktuel sikkerhedskopi hos Kunden, inden der foretages 
ændringer m.v. i et system med risiko for tab af data. 
 
Procedurer for changes, herunder emergency changes, aftales mellem Kunden og Leverandøren. 
 
Såfremt Kunden finder fejl, som ønskes udbedret, skal Leverandøren udbedre fejlen, og såfremt det 
er nødvendigt - og muligt - midlertidigt anvise en work-around. 
 
Leverandøren overtager ansvaret for vedligeholdsforpligtelserne i henhold til denne Kontrakt i 
overensstemmelse med fristerne i Bilag 3. 
 
Det anses for en forudsætning for Kontraktens tilfredsstillende opfyldelse, at Leverandøren i hele 
Kontraktens løbetid fungerer i et tæt samarbejde med Kunden. 
 
Leverandøren skal på opfordring fra Kunden eller på eget initiativ varetage mindre 
udviklingsopgaver på applikationerne, jf. punkt 3.9.   
 
Det nærmere omfang af Leverandørens applikationsvedligeholdelse er fastsat i Bilag 1. 
 
 
3.3 Sammenhæng mellem Bilag 1 og Bilag 2 
 
Leverandøren har forud for underskrivelsen af Kontrakten udfærdiget Leverandørens 
løsningsbeskrivelse (Bilag 2), hvor Leverandøren nærmere har beskrevet, hvordan ydelserne vil 
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blive udført, og hvordan kravene i Kundens opgavebeskrivelse og kravspecifikation (Bilag 1) vil 
blive opfyldt. Leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 2) kan ikke medføre, at krav eller 
beskrivelser i Kundens opgavebeskrivelse og kravspecifikation (Bilag 1) ikke skal opfyldes.  
 
Såfremt der i Kontraktens løbetid opstår tvivl om opgavens omfang, er Leverandøren forpligtet til 
øjeblikkeligt skriftligt at orientere Kunden herom.  
 
 
3.4 Kvalitetssikring af leverancer 
 
Leverandørens forslag, jf. krav 5.1 i afsnit 2.2 i Bilag 1 til procedurer for vedligeholdelse af 
udviklingsmiljø og testmiljøer skal dokumenteres af Leverandøren og afstemmes med eventuelt 
tredjepartsleverandører til applikationerne. 
 
Leverandøren skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den aftalte model for kvalitetssikring 
og testmiljøet og udviklingsmiljøet. Testmiljøet og udviklingsmiljøet for applikationerne skal 
gennemgås af Leverandøren, der kan foreslå tilpasning i de aftalte procedurer – inkl. 
dokumentation af forbundne omkostninger - såfremt dette skønnes påkrævet. Kunden skal 
godkende sådanne tiltag. 
 
 
3.5  Ændring og opgradering 
 
Ændringsønsker til applikationerne kommer fra Kunden. Ændringsønskerne samles sammen til ca. 
2-4 årlige opgraderinger. I forbindelse med de kvartalsvise opfølgningsmøder aftales den 
kommende opgradering herunder indholdet af opgraderingen. 
 
Leverandøren er forpligtet til at redegøre for omfanget af opgraderingen og skal senest 30 dage 
efter Kundens forespørgsel fremsende en samlet plan inkl. tidsplan for den samlede opgradering, 
hvor evt. leverancer fra underleverandører indgår og er koordineret.  
 
Tidsplanen skal tage højde for, at Kunden skal have rimelig tid til at vurdere den samlede plan 
inden godkendelse. 
 
Leverandøren skal i planen beskrive de brugs- og driftsmæssige konsekvenser ved opgraderingen, 
da denne vil kunne ændre systemets funktionalitet i mindre omfang. 
 
Leverandøren skal i planen angive det forventede ressourcetræk hos Kunden. 
 
Leverandøren skal opgradere systemet ud fra en samlet vurdering. Dette indebærer, at 
Leverandøren anlægger en helhedsbetragtning på systemets funktionalitet og ydeevne, og at 
Leverandøren koordinerer specifikation, kvalitetssikring og idriftsættelsesaktiviteter med evt. 
tredjepartsleverandører i rollen som projektleder og koordineringsansvarlig i det omfang, det er 
nødvendigt for systemets samlede funktionalitet. 
 
Leverandøren etablerer procedurer ved idriftsættelse af ændringer for applikationerne, som sikrer, 
at oppetid og stabilitet forbliver uændret eller forbedres. 
 
 
3.6 Opdatering 
 
Leverandøren skal sikre, at applikationerne holdes opdateret ud fra et hensyn til optimal 
funktionalitet, kvalitet og sikkerhed i den samlede løsning, idet det skal sikres, at systemets 
svartider er uændrede eller bedre. 
 
Kunden kan med minimum 12 måneders mellemrum anmode Leverandøren om at udarbejde 
forslag til opdateringer inkl. økonomi og tidsplaner. 
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Leverandøren skal på anmodning fra Kunden medvirke ved analyse og tilpasning af applikationerne 
i forbindelse med ændringer og opdateringer af systemer med grænseflade til applikationerne. 
Leverandøren har det overordnede planlægningsansvar for opdateringer af applikationerne og skal 
koordinere planlægning af opdateringsaktiviteter med underleverandører.  
 
Kunden er berettiget til at afvise opdateringer i henhold til ovennævnte krav. Dette medfører dog 
ikke nogen begrænsning af Leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, selvom manglende 
opdateringer medfører, at et eller flere af de i Kontrakten fastsatte krav ikke kan opfyldes som hidtil.  
 
3.6.1 Versionsopdateringer 
Leverandøren skal levere tilbud om versionsopdateringer af applikationerne og nye versioner af 
standardprogrammel til Kunden, når disse foreligger. I forbindelse med afgivelse af tilbud på 
versionsopdateringer og nye versioner af standardprogrammel skal Leverandøren udarbejde en 
analyse om fordele og ulemper ved installation af versionsopdatering eller ny version.  
 
Uanset installeringer, versionsopdateringer eller nye versioner er kravsspecifikationen fortsat 
gældende. Såfremt krav ikke fortsat kan opfyldes, og/eller funktionalitet ikke er til stede efter 
opdateringer af applikationerne, kræver det Kundens accept af, at kravsspecifikationen ændres ved 
opdateringen. 
 
 Systemområder, som er genstand for leverandørens forlag til opdatering, omfatter: 
• Systemprogrammel, herunder MS Windows og MS SQL-server. 
• Microsoft .NET 4.0/4.5 
• Winforms 
• ASP.NET 
• VB.NET 
• C# 
• Javascript (jQuery, Bootstrap) 
• SQL Server 2008 R2 
• Entity framework 
• MVC 
• IIS web platform 
 
 
3.7 Vedrørende integration til tredjepartsprogrammel 
 
Leverandøren skal sikre fortsat samspil mellem opdateringer af henholdsvis applikationerne og 
relevant tredjepartssoftware, uanset om tredjepartssoftware vedligeholdes under denne aftale. 
Såfremt tredjepartssoftware forhindrer samspil mellem opdateringer af henholdsvis applikationerne 
og relevant tredjepartssoftware, skal Leverandøren påvise dette og om muligt anvise 
løsningsforslag. Leverandøren skal indarbejde nødvendige opdateringer - herunder 
sikkerhedsopdateringer - af tredjepartsprogrammel i release planlægningen. 
 
 
3.8 Service Desk 
 
Leverandøren skal etablere en Service Desk med kontaktmulighed for medarbejdere hos Kunden. 
Det nærmere omfang af Leverandørens forpligtelser i forbindelse med Service Desken fremgår af 
Bilag 1 og Bilag 8. 
 
Leverandøren skal foretage rapportering af registrering og besvarelse af henvendelser fra Kunden 
til Service Desken månedsvis. Rapporteringen kan evt. indgå i statusmøder med Leverandøren, jf. 
Bilag 5.  
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3.9 Mindre videreudviklingsopgaver  
 
Leverandøren skal på opfordring fra Kunden eller på eget initiativ varetage mindre 
udviklingsopgaver på applikationerne. Leverandøren skal, såfremt Kunden anmoder om det, yde 
rådgivning og bistand til kravspecifikation. Leverandøren skal anvende Bilag 9 i forbindelse med 
udarbejdelse af kravsspecifikation.  
 
Leverandøren skal løbende vurdere behovet for at foretage mindre videreudviklingsopgaver af 
applikationerne. Såfremt Leverandøren skønner, der er et behov for videreudvikling, skal 
Leverandøren udarbejde et tilbud bestående af en kort løsningsbeskrivelse, forslag til 
kravspecifikation samt et prisoverslag for levering af opgaven inkl. dokumentation. Kunden skal 
acceptere tilbuddet skriftligt, før det kan gennemføres. 
 
Leverandøren skal senest 30 dage efter modtagelse af kravspecifikation fra Kunden aflevere 
projektbeskrivelse som beskrevet i Bilag 9. 
 
Umiddelbart efter udviklingsopgavens afslutning skal Leverandøren aflevere opdateret 
dokumentation og gøre kildekoden tilgængelig for Kunden. 
 
 
3.10 Sprog     
 
Arbejdssproget ved møder og løbende kommunikation mellem Leverandøren og Kunden er dansk. 
 
Alt skriftligt materiale, som Leverandøren skal udarbejde som led i opfyldelse af Kontrakten, skal 
ved aflevering til Kunden være redigeret og korrekturlæst.  
 
 
4. LEVERINGSSTED 

Leverancer ved opfyldelse af Kontrakten skal leveres på Kundens adresse. 
 
Leverandøren skal møde op hos Kunden og/eller tredjemand i nødvendigt omfang til udførelse af 
de af Kontrakten omfattede opgaver, samt såfremt det i øvrigt viser sig nødvendigt for, at 
Leverandøren kan opfylde Kontrakten. 
 
 
5. TIDSPLAN 

Leverandøren skal udføre opgaven i overensstemmelse med Leverandørens tids- og aktivitetsplan i 
Bilag 3, der udfylder Kundens hovedtidsplan, jf. Bilag 1. 
 
Leverandørens forslag til overtagelse, jf. krav 8.1 i Bilag 1, skal ske i perioden fra 1. januar 2018 til 
den i Bilag 3 fastsatte frist for overtagelsen af vedligeholdsopgaven. 
 
Overskrider Leverandøren den i Bilag 3 fastsatte frist for overtagelse af vedligeholdsopgaven, 
foreligger der forsinkelse, jf. punkt 14.2. 
 
Leverandøren kan ikke foretage ændringer i tidsplanen uden forudgående skriftlig aftale med 
Kunden. 
 
 
6. LEVERANDØRENS BEMANDING 

6.1 Generelt 
 
Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktens løbetid at opretholde den til udførelsen af opgaven 
fornødne kapacitet og viden i sin bemanding. Leverandøren skal sikre at dens medarbejderes 
kompetencer er tilstrækkelige til at vedligeholde og videreudvikle applikationerne. Leverandøren 
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skal sikre, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for opfyldelsen af 
Kontrakten. 
 
Leverandøren er forpligtet til at sikre, at denne viden altid er til rådighed for Kunden eventuelt ved 
ekstern bistand. Dog skal Kunden altid kunne kontakte Leverandøren og ikke en ekstern bistand.  
 
Leverandøren skal sikre, at der ikke blandt de medarbejdere, som leverer serviceydelser til Kunden, 
er medarbejdere, der har et vidensmonopol i forhold til opgaveløsningen. For at undgå dannelsen af 
vidensmonopoler har Leverandøren en særlig forpligtelse til, at nøglepersoner, som besidder en 
særlig viden i relation til applikationerne, overdrager denne viden til en anden person i forbindelse 
med eventuelt opstået fravær eller fratrædelse. 
 
Leverandøren skal stille de i Bilag 4 anførte allokerede personer til rådighed for udførelsen af 
opgaven. De allokerede personers opgaver og deltagelse i opfyldelsen af Kontrakten skal svare til 
beskrivelsen i Bilag 4. 
 
Såfremt Leverandøren ikke løser opgaverne med den tilstrækkelige kvalitet og under overholdelse 
af de aftalte frister, skal Leverandøren tilpasse opgavens bemanding, jf. punkt 14.2.  
 
 
6.2 Udskiftning af medarbejdere 
 
Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå 
udskiftning af personer allokeret til opgaven. Allokerede personer hos Leverandøren må kun 
udskiftes efter godkendelse af Kunden. Leverandøren skal efter Kundens anmodning udskifte en 
allokeret person, såfremt Kundens anmodning er rimeligt begrundet.  
 
Ved udskiftning af en allokeret person skal den nye person mindst have samme kvalifikationer som 
den udskiftede person. Dette godtgøres ved forevisning af CV for den nye person, som skal være i 
overensstemmelse med kravene til CV'er i Bilag 4. Udskiftningen må ikke påføre Kunden 
omkostninger og må ikke føre til forsinkelser i opfyldelsen af Kontrakten.   
 
Der henvises til Bilag 9 vedrørende udskiftning af medarbejdere ved mindre udviklingsopgaver. 
 
 
7. SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN 

7.1 Samarbejde 
 
Kunden og Leverandøren har i Bilag 5 hver udpeget en kontaktperson, som har ansvaret for den 
løbende dialog i Kontraktens løbetid.  
 
Samarbejdet skal foregå som nærmere beskrevet i Bilag 5. 
 
Der indgår flere aktører i forbindelse med driftsafvikling, vedligeholdelse og anvendelse af 
applikationerne. Det er derfor vigtigt for Kunden, at der er et velfungerende samarbejde mellem 
disse aktører, og at de indbyrdes roller mellem disse er velbeskrevet. 
 
Der skal i overensstemmelse hermed etableres en samarbejdsorganisation, der håndterer 
samarbejdet mellem de involverede aktører i forbindelse med applikationerne. 
 
  
7.2 Statusmøder  
 
Der skal som minimum ske afholdelse af statusmøder hvert kvartal mellem Kunden og 
Leverandøren. Statusmøderne afholdes som udgangspunkt hos Kunden.  
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På statusmøderne skal der fra Leverandøren altid møde Leverandørens kontaktperson og 
Leverandørens ansvarlige for vedligeholdelsesopgaven, jf. Bilag 5.  
 
Såfremt der er igangværende projekter eller mindre videreudviklingsopgaver, skal der fra 
Leverandøren altid møde Leverandørens projektleder og Leverandørens projekt- og 
udviklingsansvarlige, jf. Bilag 5.   
 
  
7.3 Kundens medvirken 
 
I Bilag 5 er angivet, i hvilken udstrækning Kunden bistår Leverandøren ud over deltagelse i 
samarbejdsorganisation. 
 
Leverandøren kan alene forvente, at Kunden medvirker til opgavens udførelse i det omfang, det 
udtrykkeligt fremgår af Kontrakten. 
 
Kunden står dog i rimeligt omfang til rådighed for besvarelse af Leverandørens spørgsmål i 
forbindelse med opgavens udførelse. 
 
 
8. DOKUMENTATION  

Leverandøren skal levere den Dokumentation, der er nødvendig for at udnytte Leverancen, 
herunder Systemdokumentation for de i Leverancebeskrivelsen beskrevne tekniske grænseflader i 
Leverancen. Endvidere skal Leverandøren levere den Dokumentation til Kunden, der er nødvendig 
for, at tredjemand på rimelige og sædvanlige vilkår kan varetage drift og udføre vedligeholdelse af 
Leverancen samt foretage efterfølgende ændringer af Leverancen.  
 
Kildekode for Kundespecifikt programmel er altid en del af dokumentationen. 
 
Dokumentationen skal udformes i overensstemmelse med God it-skik og opfylde de i Kontrakten 
fastsatte krav. 
 
Hvis Leverandøren foretager ændringer i Leverancen, skal den leverede Dokumentation samtidig 
ændres således, at Dokumentationen fortsat opfylder ovennævnte krav. 
 
Brugerdokumentation skal foreligge på dansk, og øvrig Dokumentation skal foreligge på dansk eller 
engelsk. Dokumentationen skal overdrages til Kunden i ikke kompileret-, søg- og redigerbar samt 
printbar elektronisk kopi. 
 
Herudover kan Leverandøren i sædvanligt omfang stille Dokumentationen til rådighed for Kunden 
som en integreret del af det relevante programmel eller som online-dokumentation, herunder ved at 
Leverandøren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem Kunden kan få adgang til 
Dokumentationen. 
 
 
9. HABILITET  

Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er 
Leverandøren forpligtet til at drage omsorg for, at hverken Leverandøren eller de hos Leverandøren 
ansvarlige og deltagende medarbejdere yder eller har ydet rådgivning til klienter i forbindelse med 
opgaver, som vil kunne medføre tvivl om Leverandørens habilitet. 
 
Tilsvarende er Leverandøren forpligtet til at drage omsorg for, at Leverandørens og dennes 
ansattes ejerinteresser eller tilsvarende interesser i selskaber eller virksomheder ikke vil kunne 
medføre tvivl om Leverandørens habilitet. 
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Leverandøren skal straks give meddelelse til Kunden, såfremt der måtte opstå forhold, som kan 
give anledning til tvivl om Leverandørens uafhængighed og habilitet. 
 
 
10. MYNDIGHEDSKRAV, ARBEJDSKLAUSUL OG CSR 

10.1 Generelt 
 
Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser opfylder alle relevante myndighedskrav, 
herunder persondataloven, jf. punkt 10.2, således som disse foreligger ved Kontraktens 
underskrivelse og senere. 
 
Leverandøren skal levere ydelserne i overensstemmelse med de i Bilag 6 angivne krav til 
arbejdsklausul og CSR. 
 
 
10.2 Persondata 
 
Såfremt Leverandørens udførelse af opgaver under Kontrakten indebærer behandling af 
personhenførbare oplysninger, er Leverandøren til enhver tid forpligtet til at sikre, at gældende 
dansk persondatalovgivning overholdes, særligt persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med 
senere ændringer) og sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 528/2000 med senere 
ændringer). 
 
I det omfang Leverandørens udførelse af opgaver under Kontrakten indebærer, at Leverandøren 
behandler personhenførbare oplysninger, handler Leverandøren således som databehandler alene 
efter instruks fra Kunden som dataansvarlig, og reglerne i persondatalovens § 41, stk. 3-5, gælder 
ligeledes for behandlingen af personoplysninger ved Leverandøren. Leverandøren må ikke 
behandle personoplysningerne til andre formål end dem, som Kunden har fastsat, ligesom 
Leverandøren ikke må behandle personoplysningerne efter instruks fra andre end Kunden. 
 
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 persondataloven og 
sikkerhedsbekendtgørelsen. Dette gælder også, hvis behandlingen af personoplysninger hos 
Leverandøren sker ved anvendelse af hjemmearbejdspladser. 
 
Hvis Leverandøren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal de bestemmelser om 
sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den EU-medlemsstat, hvor Leverandøren 
er etableret, derudover gælde for Leverandøren. Hvis Leverandøren er etableret i en anden EU-
medlemsstat, skal Leverandøren således overholde både de danske sikkerhedskrav i 
persondataloven og sikkerhedskravene i Leverandørens hjemland. 
 
Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden 
kan overholde sine forpligtelser som dataansvarlig efter persondatalovgivningen, herunder 
forpligtelser over for registrerede (såsom indsigtsretten) og forpligtelsen til at påse, at Leverandøren 
har truffet de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Leverandøren skal i 
den forbindelse foranledige, at en uafhængig tredjepart en gang om året afgiver en 
revisionserklæring til Kunden om de persondataretlige sikkerhedsmæssige forhold hos 
Leverandøren. 
 
Leverandøren har pligt til at deltage i eventuelle drøftelser med Datatilsynet og indarbejde 
eventuelle anbefalinger og/eller påbud m.v. fra tilsynet vedrørende behandling af personoplysninger 
som led i udførelsen af Leverandørens opgaver under Kontrakten. 
 
I tilfælde af sikkerhedsbrist skal Leverandøren uden unødigt ophold give Kunden meddelelse 
herom. 
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11. VEDERLAG 

  
11.1 Generelt 
 
Vederlag (timepris, fast pris for vedligeholdsaftalen og etableringsvederlag), jf. Bilag 7 er angivet i 
danske kroner og inkluderer alle ved Kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. 
Ved ændring af gældende danske afgifter skal satserne reguleres med den økonomiske 
nettokonsekvens heraf således, at Leverandøren stilles uændret.  
 
Leverandørens vederlag reguleres ikke i kontraktperioden.  
 
Leverandørens vederlag og timepriser inkluderer alle Leverandørens omkostninger, herunder 
eventuelle omkostninger til rejser, ophold og forplejning, kontorhold og materialeproduktion m.v. 
Leverandøren er således ikke berettiget til yderligere vederlag, ud over hvad der er fastlagt i denne 
Kontrakt. 
 
 
11.2 Vederlag 
 
Vederlaget består af følgende elementer: 
 
11.2.1 Timepris:  
Leverandøren modtager vederlag efter medgået tid ud fra Leverandørens timepris i Bilag 7 ved 
følgende opgaver: 
 
• Support og vedligeholdelsesopgaver, jf. punkt 3.2.   
 
• Fejlrettelser. Hvis Leverandøren godtgør, at fejlen ikke skyldes mangler eller fejl ved 

Leverandørens ydelser, jf. punkt 3.2.  
 
• Ændring og opgraderinger, jf. punkt 3.5. Dog er Leverandørens vederlag for udarbejdelse af 

forslag til og planlægning af opgraderinger indeholdt i det faste vederlag.  
 
• Opdateringer af applikationerne, jf. punkt 3.6. 
 
• Mindre udviklingsopgaver, jf. punkt 3.9. 
 
11.2.2 Fast pris for vedligeholdsaftalen: 
For Leverandørens ydelser omfattet af den generelle applikationsvedligeholdelse modtager 
Leverandøren et fast vederlag pr. måned, som angivet i Bilag 7.    
 
De opgaver, der indgår i det faste vederlag pr. måned, er: 
 

• Generel applikationsvedligeholdelse.   
• Udarbejdelse af forslag til og planlægning af opgraderinger. 
• Udarbejdelse af forslag til og planlægning af opdateringer.     
• Etablering og opretholdelse af Service Desk.  
• Etablering og opretholdelse af samarbejdsorganisation samt afholdelse af statusmøder.  
• Leverandørens interne videndeling. 
• Leverandørens transportomkostninger.  

 
11.2.3 Etableringsvederlag: 
Leverandøren modtager et fast etableringsvederlag for overtagelse af vedligeholdelsesopgaven fra 
en af Kundens eksisterende leverandører.  
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Etableringsvederlaget forfalder, når de i Bilag 3 aftalte aktiviteter er gennemført, og Leverandøren 
endelig har overtaget vedligeholdsopgaven.  
 
 
12. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER 

Fakturering skal i ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med 
offentlige myndigheder. 
 
Leverandørens vederlag vedrørende opgaver, der afregnes efter medgået tid i henhold til punkt 
11.2.1, faktureres på baggrund af en samlet opgørelse af timer brugt den sidste måned udfærdiget 
af Leverandøren og godkendt af Kunden. Afregning sker i henhold til den i Bilag 7 angivne timepris. 
Leverandørens faste vederlag for vedligeholdsopgaven i henhold til punkt 11.2.2 afregnes ved 
udgangen af hver måned i henhold til den i Bilag 7 angivne faste pris for vedligeholdsopgaven. 
 
Leverandørens etableringsvederlag i henhold til punkt 11.2.3 afregnes, når Leverandøren endeligt 
har overtaget vedligeholdelsesopgaven i henhold til tidsplanen i Bilag 3 og til den i Bilag 7 angivne 
pris for etableringsvederlag. 
 
Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter, Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura. 
 
  
13. GARANTIER 

Leverandøren indestår for, at Leverandøren i udførelsen af sine ydelser opfylder alle krav efter 
Kontrakten samt kravene til god skik inden for det pågældende brancheområde, og at ydelserne vil 
blive udført på et sådant professionelt og fagligt kvalificeret niveau, som Kunden med føje kan 
forvente i henhold til Kontrakten.  
 
Leverandøren garanterer, at udstyr og programmel opfylder de krav til funktion, kapacitet, arkitektur, 
sikkerhed, grænseflader og integration, som fremgår af Bilag 1 og Kontrakten i øvrigt.  
 
Leverandøren garanterer, at der for Kundespecifikt Programmel anvendes designmetoder, 
kvalitetsstandarder, programmeringssprog og programudviklingsværktøjer i overensstemmelse med 
God IT-skik, samt at der anvendes åbne grænseflader.  
 
Leverandøren garanterer, at der i det leverede Programmel alene forekommer Open Source 
Programmel, der er dækket af de anførte licenser. 
 
Leverandøren garanterer i hele Kontraktens løbetid overholdelse af servicemål (Key Performance 
Indikators, KPI), som angivet i Bilag 8, og under de heri anførte forudsætninger. 
 
Leverandøren indestår for i hele kontraktperioden at opretholde den til udførelsen af opgaven 
fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 
 
Leverandøren garanterer endvidere for sin habilitet i overensstemmelse med Kontraktens punkt 9. 
 
Leverandøren indestår for, at den til enhver tid gældende lovgivning for medarbejderne, herunder 
lovgivning om opholdstilladelse, ansættelsesbeviser og skat, er overholdt for samtlige medarbejdere 
beskæftiget med udførelse af Kontrakten. Leverandøren indestår endvidere for, at alle ydelser 
omfattet af Kontrakten i øvrigt opfylder alle relevante myndighedskrav og love, herunder regler til 
arbejdsmiljø, således som disse foreligger ved Kontraktens underskrivelse og senere, jf. punkt 10. 
 
Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Kontrakten ikke krænker 
tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret eller immaterielle rettigheder, jf. punkt 19. 
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Leverandøren garanterer at ville behandle alt modtaget materiale og alle oplysninger om opgaven 
med absolut diskretion. Leverandøren har pligt til at overholde de sikkerhedsprocedurer m.m., som 
udvikles og/eller aftales mellem Parterne i forbindelse med opgavens løsning, jf. punkt 20.  
 
 
14. MISLIGHOLDELSE 

14.1 Generelt 
 
Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige 
regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt 
afslag.  
 
14.2 Forsinkelse 
 
Der foreligger forsinkelse, såfremt Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse 
med aftalte frister, herunder i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og mindre 
udviklingsopgaver. 
 
Overskrider Leverandøren den i Bilag 3 fastsatte frist for overtagelse af vedligeholdsopgaven, 
foreligger der forsinkelse.  
 
Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Leverandøren straks 
underrette Kunden herom, om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige forsinkelse. 
 
Når forsinkelse indtræder, eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at 
foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller – hvis dette ikke er muligt – at begrænse 
denne. 
 
Såfremt Leverandørens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden, er 
Leverandøren forpligtet til straks at advisere Kunden herom. Adviseres Kunden ikke straks, fortaber 
Leverandøren retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold, 
gældende. 
 
Såfremt tidsfristen for overtagelse af vedligeholdelsesopgaven, jf. i Bilag 3, overskrides med mere 
end 10 arbejdsdage, betaler Leverandøren en bod. Boden udgør 2 % pr. arbejdsdag af 
etableringsvederlaget, jf. Bilag 7, dog maksimalt halvdelen af etableringsvederlaget. 
 
Såfremt en tidsfrist i forhold til en mindre videreudviklingsopgave indgået i henhold til Bilag 9 eller 
anden opgave, der afregnes i henhold til et prisestimat, overskrides med mere end 10 arbejdsdage 
betaler Leverandøren en bod. Boden udgør 2 % pr. arbejdsdag af vederlaget for den pågældende 
ydelse dog maksimalt halvdelen af vederlaget for den pågældende ydelse.   
 
Bod for overskridelse af flere bodsbelagte milepæle kumuleres, indtil den/de pågældende milepæle 
er opfyldt. 
 
Bod for forsinkelsen kan tilsammen ikke overstige DKK 400.000. 
 
Den ifaldne bod kan dog alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for 
Leverancen er større end DKK 1000. 
 
Bod forfalder til betaling ugevis bagud, og Kunden er berettiget til at modregne bod i vederlaget, når 
Leverandøren kan fakturere dette efter punkt 12. 
 
Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, 
bortfalder retten til den påløbne bod. 
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14.3 Mangler ved Leverandørens ydelser 
 
Der foreligger en mangel, hvis Leverandørens varetagelse af opgaver i henhold til Kontrakten ikke 
opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten, eller ikke i øvrigt svarer til, hvad Kunden med føje 
kunne forvente. 
 
I tilfælde af mangler skal Leverandøren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe 
manglerne hurtigst muligt.  
 
Kunden kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt afslag i det samlede vederlag, som 
Leverandøren er berettiget til i henhold til Kontrakten, såfremt Leverandøren ikke har draget omsorg 
for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt. 
 
 
14.4 Bod ved manglende overholdelse af servicemål 
 
Kunden kan kræve, at Leverandøren skal betale en bod, såfremt de i Bilag 8 garanterede 
servicemål (KPI) ikke opfyldes.  
 
Boden opgøres i henhold til Bilag 8.  
 
Såfremt Kunden anser betingelserne for Leverandørens betaling af bod for opfyldt, meddeler 
Kunden inden rimelig tid Leverandøren dette. 
 
Boden kan ikke overstige det i Bilag 8 anførte maksimum. Bod betales efter skriftligt påkrav fra 
Kunden. Manglende påkrav fra Kundens side medfører ikke, at Kundens ret til bod fortabes.  
 
Såfremt Leverandøren kan dokumentere, at den manglende overholdelse af servicemål (KPI) ikke 
skyldes Leverandørens egne forhold, er Leverandøren ikke forpligtet til at betale bod. 
 
 
14.5 Ophævelse 
 
Kunden kan straks ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig 
misligholdelse. 
 
Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger 
Kunden til at ophæve Kontrakten: 

1) Såfremt Leverandøren på et givent tidspunkt pådrager sig maksimal bod som følge af 
forsinkelse med Leverancen, jf. punkt 14.2. 

2) Såfremt Leverandøren ikke opfylder garantierne i punkt 13, og Leverandøren ikke har 
afhjulpet manglerne inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftligt påkrav herom. 

3) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er 
væsentlige for Kunden. 

4) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra 
Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Kontrakten. 

5) Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. 

6) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske 
forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. 

7) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller indtræden af 
andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. 
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I tilfælde af Kundens ophævelse af Kontrakten skal Leverandøren tilbagebetale det allerede 
modtagne vederlag med fradrag for vederlag for ydelser, som er godkendt af Kunden, og med 
fradrag i det omfang Kunden beslutter helt eller delvist at overtage det indtil da udførte arbejde med 
henblik på opgavens færdiggørelse eventuelt med bistand fra tredjemand, jf. punkt 24. 
 
 
15. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT 

Leverandøren er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler. 
Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Tab af data anses 
altid for direkte tab. 
 
For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Kunden 
dokumenterer at have lidt et tab ud over bodsbeløbet.  
 
Leverandørens erstatningspligt er maksimeret til DKK 7.000.000 ud over bod betalt i henhold til 
punkt 14.2. Denne begrænsning gælder dog ikke Leverandørens erstatningsansvar for eventuelle 
krænkelser af andres rettigheder, jf. punkt 19 nedenfor.  
 
Begrænsningen gælder endvidere kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller 
forsætlige forhold hos Leverandøren.  
 
 
16. FORSIKRING  

Leverandøren har dansk rets almindelige arbejdsgiveransvar for de til opgaven allokerede 
medarbejdere.  
 
Leverandøren skal i hele Kontraktens løbetid opretholde alle relevante forsikringer herunder en 
ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar.  
 
Enhver allokeret person, som i henhold til Kontrakten skal udføre arbejde for Kunden, uanset om 
den pågældende er ansat hos Leverandøren, hos en underleverandør eller arbejder freelance 
el.lign., skal være dækket af en ansvarsforsikring. Leverandøren forpligter sig til at sikre, at denne 
dækning til enhver tid er på plads.   
 
Leverandøren skal på anmodning fra Kunden dokumentere, at kravene til ansvarsforsikring er 
opfyldt. 
 
 
17. KUNDENS FORHOLD 

Om Kundens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Driftstab, tabt avance eller andet 
indirekte tab erstattes ikke.  
 
Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er 
Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. 
 
Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten delvist over for Kunden med virkning 
for fremtidige ydelser, såfremt Leverandøren over for Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at 
Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at 
manglende betaling inden 30 Dage vil medføre, at Kontrakten ophæves over for Kunden, såfremt 
Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb.  
 
Kundens erstatningsansvar er maksimeret på samme måde som Leverandørens, jf. punkt 15. 
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18. FORCE MAJEURE 

Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlige over for 
den anden Part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som 
Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have 
undgået eller overvundet. Forhold hos Leverandøren, som denne ved et sædvanligt og rimeligt 
beredskab kan undgå, er ikke at betragte som force majeure, herunder i forhold til interne strejker 
og sygdom.  
 
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force 
majeure situationen varer. Hvis en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, 
udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende, uden at Leverandøren har krav på renter. 
 
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse 
herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 
 
Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at opsige Kontrakten, 
såfremt en aftalt tidsfrist overskrides med 20 Arbejdsdage som følge af force majeure situationen. I 
tilfælde af en sådan opsigelse er Leverandøren berettiget til vederlag for allerede leverede ydelser 
inden force majeure situationens opståen. Der består derefter ingen yderligere krav mellem 
Parterne i medfør af Kontrakten. 
 
 
19. RETTIGHEDER 

19.1 Kundens brugsret 
 
I det omfang Leverandørens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale, erhverver 
Kunden brugsret til dette materiale.  
 
Brugsretten erhverves i takt med materialets frembringelse, forudsat at Leverandøren modtager 
vederlag i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser herom. 
 
Vederlaget for brugsretten er indeholdt i vederlaget for de ydelser, der resulterer i det 
immaterialretligt beskyttede materiale.  
 
Kundens brugsret er uden nogen form for begrænsning af tidsmæssig, geografisk eller kvantitativ 
art. Kvalitativt omfatter Kundens brugsret enhver brug af materialet internt og eksternt i forbindelse 
med Kundens virksomhed. F.eks. kan Kunden offentliggøre materialet, herunder i forbindelse med 
udbud af ydelser svarende til Leverandørens ydelser under denne Kontrakt.  
 
Kunden har også ret til frit at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle materialet, samt ret 
til at benytte resultatet heraf på samme måde som det oprindelige materiale.  
 
Kunden kan overdrage sin brugsret helt eller delvist i overensstemmelse med punkt 22. Herudover 
kan Kunden – uanset punkt 20 – overdrage sin brugsret til tredjemand, i det omfang tredjemand 
bistår Kunden i relation til Kundens virksomhed. Tredjemand skal i givet fald også overholde 
bestemmelserne i punkt 20.   
 
Hvis tredjemand har rettigheder til (en del af) materialet, garanterer Leverandøren, at disse 
rettigheder er fuldt klareret således, at Kunden får de rettigheder, som er anført i nærværende 
punkt.  
 
Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at 
tredjemands rettigheder ikke er fuldt klareret som anført i nærværende punkt.  
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Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren desuden pligtig for egen regning ved 
aftale med tredjemand eller ved ændring eller udskiftning af materiale at skaffe Kunden de 
rettigheder, som er anført i nærværende punkt. 
 
Kundens retsstilling i medfør af nærværende punkt ændres ikke, uanset om – og i givet fald 
hvorledes – Kontrakten bringes til ophør.  
 
 
19.2 Kundens materiale 
 
Alt materiale, der stilles til rådighed for Leverandøren af Kunden, tilhører Kunden. 
 
Materialet samt eventuelle kopier heraf skal tilbageleveres eller slettes straks, når Kontrakten er 
ophørt, uanset ophørsgrunden. Kunden kan kræve dokumentation for, at Leverandøren har 
efterlevet denne forpligtelse. 
 
Leverandøren skal dog opbevare materiale så længe og i det omfang, det måtte følge af præceptive 
retsregler. Leverandøren er endvidere berettiget til at beholde én kopi af materialet i 
dokumentationsøjemed.  
 
 
19.3 Rettigheder til programmel og dokumentation 
 
Generelt 
Kunden erhverver alene en brugsret til standardprogrammel og dertilhørende dokumentation. 
Kunden erhverver alle rettigheder, inklusiv ophavsretten, til tilpasninger og Kundespecifikt 
programmel samt den tilhørende dokumentation, herunder til kildekoden.  
  
I relation til tilretninger af standardprogrammel erhverver kunden alene rettighederne til selve 
tilpasningen og ikke det oprindelige programmel. 
  
Endvidere gælder, at såfremt Kunden som følge af krav fra underleverandører skal underskrive 
licensbetingelser direkte overfor disse, skal der i alle forhold mellem Leverandøren og Kunden ses 
bort fra disse licensbetingelser, i det omfang bestemmelserne ikke vedrører brugsrettens indhold og 
omfang. Leverandøren skal skadesløsholde Kunden for eventuelle krav fra underleverandører, der 
støttes på de nævnte licensbetingelser, og som ikke påhviler Kunden efter denne Kontrakt.   
  
Rettighederne overgår på overtagelsesdagen. I tilfælde af ophævelse tilbagegår rettighederne til 
Leverandøren for de dele af Leverandørens ydelser, der er omfattet af ophævelsen, efter 
Leverandørens tilbagebetaling af Kundens indbetalte beløb. 
  
Leverandøren har i Leverancebeskrivelsen angivet, om der er tale om Standard- eller 
Kundespecifikt Programmel. 
  
Kunden kan frit disponere over det, kunden erhverver ophavsretten til, herunder frit videreoverdrage 
eller licentiere rettigheder til tredjemand. 
  
Standardprogrammel 
Ved Kundens overtagelse af Standardprogrammel erhverver Kunden en brugsret til 
Standardprogrammellet i overensstemmelse med rettighedsindehaverens standardbestemmelser, 
der fremgår af licensbetingelserne.   
  
Brugsretten er tidsubegrænset medmindre andet udtrykkeligt er angivet i licensbetingelserne.  
  
Kundens brugsret til Standardprogrammel medfører også en ret for Kunden selv eller ved 
tredjemand at vedligeholde Standardprogrammellet, medmindre andet er angivet i 
licensbetingelserne. 
  



 
 

Side 20 af 23 
 

Kundespecifikt programmel 
Rettighederne til kundespecifikt programmel overgår på overtagelsesdagen. I tilfælde af ophævelse 
tilbagegår rettighederne til Leverandøren for de dele af Leverandørens ydelser, der er omfattet af 
ophævelsen, efter Leverandørens tilbagebetaling af Kundens indbetalte beløb. 
  
Kunden kan frit disponere over det, kunden erhverver ophavsretten til, herunder frit videreoverdrage 
eller licentiere rettigheder til tredjemand. 
  
Såfremt Leverandøren anvender vedligeholdelses- og udviklingsværktøjer, som ikke er 
Standardvedligeholdelses- og Standardudviklingsværktøjer, er Leverandøren forpligtet til at stille 
sådanne værktøjer, som Leverandøren har rettighederne til, vederlagsfrit til rådighed for Kunden, 
såfremt disse er nødvendige for Kundens eller tredjemands ændring, vedligeholdelse eller eventuelt 
drift af Leverancen. Såfremt Leverandøren har rettigheder til ikke-standardvedligeholdelses- og 
ikke-standardudviklingsværktøjer m.v. via licenser, er Kundens brugsret undergivet disse 
licensvilkår. 
 
 
20. TAVSHEDSPLIGT  

Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt disses personale skal 
iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med 
opfyldelse af denne Kontrakt. Kunden kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive 
sædvanlige tavshedserklæringer.  
 
Leverandøren må ikke i nogen anden del af sin virksomhed gøre brug af de oplysninger, 
Leverandøren kommer i besiddelse af i forbindelse med varetagelse af opgaver under Kontrakten, 
ligesom Leverandøren ikke på nogen måde må stille oplysningerne til rådighed for tredjemand uden 
Kundens forudgående skriftlige tilladelse. 
 
Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse bruge Kunden som reference. 
Dog er Leverandøren berettiget til at medtage Kunden på en simpel referenceliste.  
 
Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse 
om denne Kontrakt eller offentliggøre noget af Kontraktens indhold.  
 
For Kundens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Rådgivere og andre, 
der bistår Kunden, pålægges tilsvarende tavshedspligt. De oplysninger, som Kunden, Kundens 
rådgivere eller andre, der bistår Kunden, får om Leverandørens forhold, vil således være underlagt 
disse regler. 
 
Tavshedspligten er tillige gældende efter Kontraktens ophør uanset årsagen til ophøret.  
 
 
21. UNDERLEVERANDØRER 

Såfremt Leverandøren anvender underleverandører, er dette beskrevet i Bilag 2, Leverandørens 
løsningsbeskrivelse, herunder hvorledes underleverandøren nærmere er involveret i løsningen af 
opgaven under Kontrakten.  
 
Endvidere har Leverandøren i Bilag 4, Leverandørens bemanding, oplyst navn, kontaktoplysninger 
samt juridisk repræsentant for de underleverandører, der anvendes i forbindelse med udførelsen af 
Kontrakten.   
 
Leverandøren har indleveret de nævnte oplysninger ved afgivelse af tilbud. Såfremt 
underleverandøren ikke var kendt på tidspunktet for afgivelse af tilbud, meddeles oplysningerne 
Kunden uden ubegrundet ophold, efter underleverandøren er udpeget. Dette gør sig også 
gældende, såfremt der udpeges en ny underleverandør, der skal erstatte en tidligere 
underleverandør.  
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Endelig skal Leverandøren uden ubegrundet ophold oplyse enhver ændring i underleverandørens 
oplysninger. Som følge heraf skal ordregiveren have oplysninger om navn, kontaktoplysninger samt 
juridisk repræsentant på de underleverandører, som er tilknyttet opgavens udførelse på ethvert 
tidspunkt i Kontraktens varighed. 
 
Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke udskifte en underleverandør. Kunden kan 
ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. 
 
Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers udførte opgaver på samme måde, som var de 
pågældende opgaver leveret af Leverandøren selv. Leverandørens anvendelse af 
underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene 
i Kontrakten. 
 
I det omfang Leverandøren baserer sin gennemførelse af Kontrakten på andre juridiske enheders 
formåen i henhold til Udbudslovens § 144, vil dette fremgå af Bilag 4, som blev udfyldt i forbindelse 
med udbudsforretningen. Den juridiske enhed, hvis ressourcer der henvises til i Bilag 4, hæfter for 
Kontraktens gennemførelse i overensstemmelse med bilaget.  
 
 
22. OVERDRAGELSE  

Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt helt eller delvist 
til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige 
drives for offentlige midler. 
 
Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser 
efter denne Kontrakt til tredjemand.  
 
Leverandøren afholder egne eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med overdragelsen. 
 
 
23.   VARIGHED OG OPSIGELSE 

23.1 Generelt  
 
Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2018 og løber indtil den 31. december 2020. Dog kan 
Kunden forlænge Kontrakten med ét år i alt to gange således, at Kontraktens varighed maksimalt er 
fem år.  
 
Kontrakten er for Leverandøren uopsigelig, dog med de nedenfor anførte undtagelser. 
 
Kunden kan opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til den første i en måned. 
 
 
23.2 Opsigelse hvis Kontrakten erklæres for uden virkning 
 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af 
overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den 
kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist.  
 
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 
tilfælde at opsige Kontrakten. 
 
Kunden er berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse 
med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således 
helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. 
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Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Kunden 
berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under 
forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse.  
 
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at 
Kontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger 
ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen, skal 
som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte 
tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 15.  
 
Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til 
de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Kontrakten erklæres for uden virkning, 
kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge 
af, at Kontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for 
omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i 
opsigelsen. 
 
 
23.3 Opsigelse ved annullation 
 
I henhold til udbudsloven kan Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole ved endelig 
afgørelse eller dom annullere en tildelingsbeslutning, hvorefter ordregiveren skal bringe en kontrakt, 
som er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende varsel, medmindre særlige 
forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig gældende. 
 
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 
tilfælde at opsige Kontrakten. 
 
Kunden er berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et passende varsel. Kontrakten 
ophører ved opsigelse således helt. 
 
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at 
Kontrakten bringes til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen skal som 
udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab 
ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 15.  
 
Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til 
de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at tildelingsbeslutningen annulleres, kan 
Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, 
at tildelingsbeslutningen annulleres. 
 
 
24. FORPLIGTELSER VED OPHØR 

Ved Kontraktens ophør uanset årsag hertil – er Kunden berettiget til at beslutte helt eller delvist og 
mod et forholdsmæssigt vederlag at overtage det indtil da udførte arbejde i form af bl.a. skriftligt 
materiale, data, dokumentation m.v. med henblik på opgavens færdiggørelse eventuelt med bistand 
fra tredjemand, jf. punkt 14.5. 
 
Kontraktens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser (om ansvar, tavshedspligt 
m.v.), som har til formål at være gældende også efter Kontraktens ophør. 
 
Leverandøren er i forbindelse med Kontraktens ophør uanset årsagen hertil forpligtet til at bistå 
Kunden i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for eventuel 
gennemførelse af fornyet udbud af de ydelser, som Kontrakten omfatter. 
 
Endvidere er Leverandøren forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel ny 
leverandør med hensyn til opgavens overgang til den nye leverandør.  
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Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag for disse opgaver. 
 
 
25. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING 

Denne Kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren, der 
vedhæftes Kontrakten som et tillæg. 
 
Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Leverandørens tilbud, i korrespondance forud for indgåelse af 
Kontrakten eller lignende, der ikke er gentaget i denne Kontrakt, kan ikke efterfølgende påberåbes 
som fortolkningsgrundlag. 
 
Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende 
Bilag, henholdsvis de af Kontraktens Bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 
 
Ved uoverensstemmelse mellem Kontrakten og Bilagene hertil har Kontrakten forrang.  
 
 
26. TVISTER 

Retsforholdet ifølge Kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret.  
 
Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal 
Parterne søge en løsning ved forhandling. 
 
Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige 
domstole.  
 
 
27. SELVSTÆNDIG AFTALE 

Parterne er enige om, at Kontraktens punkt 23.2 udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, som 
er gældende, uanset om Kontrakten i øvrigt måtte blive erklæret for uden virkning.  
 
 
28. UNDERSKRIFTER 

Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf ét opbevares af Kunden og ét opbevares af 
Leverandøren.  
 
 
 
 
Sted: 
 
Dato:    
 
For Kunden: 
 
 
  
 
Sted: 
 
Dato: 
 
For Leverandøren: 
 


