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BILAG 1
BILAG 2
BILAG 3
BILAG 4
BILAG 5
BILAG 6
BILAG 7
BILAG 8

:
:
:
:
:

Behovsbeskrivelse med Bilag 1A
Innovationsprojektforslag (Privat Parts løsningsbeskrivelse)
Faser og delmål
Samarbejdsorganisation
Vederlag, herunder budgetloft for Innovationsforløbet med Bilag
5A
: Købsoption med Bilag 6A
: Nøglemedarbejdere
: Databehandleraftale med Bilag 8A
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1.

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1.

I 2014 var der ca. 1,1 mio. indlæggelser på de offentlige sygehuse i Danmark.
Heraf var ca. 460.000 indlæggelse af borgere over 65 år. Af disse indlæggelser
var hele 14,6 % - eller ca. 67.000 - defineret som ”forebyggelige”, det vil sige
indlæggelser, der skyldes faktorer, som kan forhindres, hvis der sættes ind i rette
tid og med den rigtige form for hjælp.
Antallet af forebyggelige indlæggelser er stigende og højest for de ældste og
mest plejekrævende ældre. Ca. en tredjedel af de indlæggelser, der sker fra plejeboliger, er således forebyggelige.
Godt 10 % af de forebyggelige indlæggelser skyldes simpel dehydrering – og antallet af disse indlæggelser er stigende. Kunne man derfor sætte ind over for dehydrering blandt ældre med simple, innovative løsninger, kunne antallet af indlæggelser nedbringes – med en betydelig økonomisk og velfærdsmæssigt gevinst
til følge.
Udover besparelsen som følge af en nedbringelse af antallet af indlæggelser, vil
en effektiv løsning også kunne nedbringe kommunernes omkostninger til pleje
og andre omsorgsindsatser over for dehydrering hos ældre.
Denne samfundsmæssige udfordring og det heraf afledte behov, der søges opfyldt, er nærmere beskrevet i Bilag 1, Behovsbeskrivelsen.

1.2.

Offentlig Part ønsker på denne baggrund at gennemføre et offentlig-privat innovationssamarbejde med henblik på at få udviklet nye, innovative løsninger, der
kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige følger af dehydrering hos ældre over 65 år. Dette gøres ved at igangsætte flere udviklingsforløb
med forskellige private parter.
Samarbejdet mellem Offentlig Part og Privat Part om Innovationsforløbet er
overordnet opdelt i fire faser, jf. punkt 3.2 nedenfor.
Der er ud over nærværende kontrakt indgået tilsvarende kontrakter med [indsæt
antal – forventeligt to] leverandører vedrørende Innovationsforløbet. Kontrakterne er indbyrdes uafhængige af hinanden. Offentlig Part kan bringe alle eller enkelte partnerskabskontrakter til ophør efter hver fase.
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Nærværende kontrakt regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i relation til
udviklingen af den oven for nævnte løsning.
Kontrakten regulerer endvidere et eventuelt køb af den udviklede løsning (eksemplarer heraf).

2.

DEFINITIONER

2.1.

Viden er den viden, herunder knowhow og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres i Innovationsforløbet, uanset i hvilken fase denne viden skabes. Viden omfatter opfindelser og frembringelser, uanset om disse
søges patent- eller brugsmodelbeskyttet.

2.2.

Fortrolige Oplysninger er personnumre og andre personhenførbare oplysninger
(herunder informationer om og billeder mv. af borgere, plejepersonale og/eller
pårørende, der medvirker i forbindelse med Innovationsforløbet) samt interne oplysninger om Offentlig Part, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Fortrolige Oplysninger omfatter endvidere alle oplysninger, som er
markeret "fortroligt", eller som på grund af deres art og/eller indhold med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, som
allerede var offentligt kendt på modtagelsestidspunktet, uden at dette kan henføres til modtagerens handlinger, eller som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart.

2.3.

Innovationsforløbet er det mellem parterne aftalte udviklingsforløb som nærmere
beskrevet under punkt 3, jf. også Bilag 2 og Bilag 3.

3.

INNOVATIONSFORLØBET

3.1.

Innovationsforløbet starter ved kontraktens indgåelse og kan maksimalt have en
varighed af 24 måneder.

3.2.

Innovationsforløbet er overordnet opdelt i følgende faser, der er nærmere beskrevet i Bilag 3:




Fase 1 Udvikling af løsningsdesign
Fase 2 Udvikling af prototype
Fase 3 Test og Analyser
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Fase 4 Produktion og test af prøveserie/endelig prototype

3.3.

Innovationsforløbet er iterativt, hvorved forstås at faserne kan gentages det antal
gange, som er relevant for den løsning, der skal udvikles. Se nærmere herom i bilag 3 til Partnerskabskontrakten.

3.4.

Som afslutning på hver fase skal Privat Part levere den endelige logbog for fasen
med tilhørende konklusion, som nærmere beskrevet i Bilag 3.

3.5.

Offentlig Part kan efter hver fase beslutte at bringe Partnerskabskontrakten til
ophør jf. punkt 16.2.

4.

PRIVAT PARTS FORPLIGTELSER

4.1.

Privat Part er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af behovsbeskrivelsen
i Bilag 1, jf. Innovationsprojektforslaget i Bilag 2 samt i det omfang udførelsen
af ydelserne under nærværende kontrakt indebærer behandling af personhenførbare oplysninger, skal Privat Part endvidere levere de under punkt 8.2 og i Bilag
8 anførte ydelser. Privat Part er endvidere forpligtet til at overholde den i Bilag 3
anførte tids- og aktivitetsplan og til at samarbejde med Offentlig Part som nærmere beskrevet i Bilag 4.
Det overordnede leverance- og fremdriftsansvar, jf. Bilagene 1-3, påhviler Privat
Part, idet Offentlig Part dog er forpligtet til at deltage aktivt i Innovationsforløbet
og yde den i punkt 5 beskrevne medvirken.

4.2.

Privat Part skal i hele perioden frem til afslutning af Innovationsforløbet opretholde den til udførelse af projektet fornødne kapacitet og viden, herunder i form
af kvalificerede medarbejdere.

4.3.

Som en del af kontraktens opfyldelse stiller Privat Part sin viden samt udstyr og
faciliteter til rådighed for Innovationsforløbet som nærmere anført i Bilag 2.

4.4.

Til at udføre Innovationsforløbet stiller Privat Part de i Bilag 7 anførte nøglemedarbejdere til rådighed.
Disse nøglemedarbejdere kan alene udskiftes med samtykke fra Offentlig Part,
medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder
ophør af ansættelsesforhold eller lignende omstændigheder. I så fald skal Privat
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Part stille en ny medarbejder til rådighed inden for 14 dage. Udskiftningen må
ikke påføre Offentlig Part yderligere omkostninger, og den nye medarbejder skal
have mindst tilsvarende kvalifikationer.
Udskiftning af øvrige medarbejdere skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten
i Innovationsforløbet i videst muligt omfang undgås.
Privat Part er forpligtet til at udskifte en nøglemedarbejder efter rimelig anmodning herom fra Offentlig Part. I så fald skal Privat Part stille en ny medarbejder
til rådighed inden for 14 dage. Udskiftningen må ikke påføre Offentlig Part yderligere omkostninger, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer.
4.5.

Privat Part kan tilknytte yderligere medarbejdere til Innovationsforløbet, men
skal forinden orientere Offentlig Part om navn, uddannelse og erfaring for de pågældende medarbejdere.

4.6.

Privat Part har pligt til at udvise forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse
med afholdelse af de i Bilag 5A angivne udgifter. Privat Part skal på forlangende
kunne dokumentere, at afholdte udgifter svarer til markedsniveauet. For at dokumentere dette, skal Privat Part i relevant omfang indhente flere tilbud på udstyr
og materialer, der skal anvendes i Innovationsforløbet.

4.7.

Privat Parts forpligtelser i forbindelse med et eventuelt køb af den udviklede løsning (eksemplarer heraf) fremgår af punkt 10 og Bilag 6.

5.

OFFENTLIG PARTS FORPLIGTELSER

5.1.

Offentlig Part stiller sin viden og de i Bilag 3 beskrevne testmiljøer til rådighed
for Innovationsforløbet samt ressourcepersoner, som beskrevet i Bilag 4, inden
for de heri anførte tidsmæssige rammer. Offentlig Part samarbejder endvidere
med Privat Part, som nærmere beskrevet i Bilag 4.

5.2.

Offentlig Part skal betale Privat Part det aftalte vederlag for Innovationsforløbet.
Privat Parts vederlag fremgår af Bilag 5, som også indeholder den økonomiske
ramme for Innovationsforløbet.

5.3.

Den i Bilag 5A indeholdte samlede pris for Innovationsforløbet udgør et bindende budgetloft. De af Privat Part i Bilag 5A udfyldte ark for hver fase medfører au-
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tomatisk udregning af det samlede pristilbud (bindende budgetloft) for Innovationsforløbet i fanebladet ”Samlet”.
5.4.

Privat Part opnår først betaling for en fase, når denne har afleveret en fyldestgørende logbog med tilhørende konklusion for den pågældende fase som beskrevet i
Bilag 3. Privat Part betales efter medgået tid og på baggrund af de afholdte udgifter til materiale mm. Privat Parts betaling for en fase kan dog ikke overstige den
samlede bindende pris (budgetloftet) for fasen angivet i Bilag 5A.

5.5.

På anmodning af Offentlig Part har Privat Part pligt til at dokumentere, hvilke
poster vederlaget dækker, herunder en timeoversigt, samt på forlangende fremlægge revisorerklæring til bekræftelse heraf. Såfremt Offentlig Part ønsker det,
skal Privat Part, ligeledes på forlangende, kunne redegøre for, at der er fremdrift i
projektet, og at de i Bilag 3 anførte delmål og resultatniveauer vurderes realiserbare.

5.6.

Faktureringen af vederlaget for Innovationsforløbet sker i overensstemmelse med
det i Bilag 5 anførte. Udgifterne til materiale m.m. må højst udgøre 50 % af den
samlede betaling til Privat Part for Innovationsforløbet. Udgør udgifterne til materiale m.v. over 50 %, vil betalingen af disse blive reguleret i nedadgående retning.

5.7.

Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er alle beløb i kontrakten angivet eksklusive moms og andre afgifter. Hvis et beløb af den ene eller anden grund af en
af parterne skal berigtiges til en anden part med moms, er parterne forpligtet til at
forhøje det pågældende beløb med det tilsvarende momsbeløb.

6.

SAMARBEJDSFORM

6.1.

Parterne opretter i umiddelbar forlængelse af indgåelse af nærværende kontrakt
en samarbejdsorganisation som nærmere beskrevet i Bilag 4.

6.2.

Parterne er i enhver henseende uafhængige parter. Ingen af parterne har fuldmagt
eller på anden måde ret til at skabe forpligtelser for den anden part, medmindre
der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom. Med kontrakten etableres intet
joint venture, interessentskab, konsortium eller anden sammenslutning mellem
parterne, og parterne skal ikke hæfte for eller være ansvarlige for hinanden, bortset fra det, der udtrykkeligt følger af kontrakten.
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7.

BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

7.1.

Privat Part er berettiget til at anvende de underleverandører, der fremgår af Bilag
2. Privat Part er med Offentlig Parts forudgående skriftlige samtykke berettiget til
at anvende yderligere underleverandører. Privat Part må således heller ikke overføre data, herunder personoplysninger, til underleverandører uden Offentlig Parts
(den relevante kommunes) forudgående skriftlige samtykke.

7.2.

Privat Part hæfter for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde
som for sine egne ydelser. Privat Part er herunder forpligtet til på tilsvarende vis
som for egne ydelser over for Offentlig Part at dokumentere opfyldelse af kontraktens krav.

7.3.

Privat Part er opmærksom på, at opfyldelsen af dette krav eventuelt kan forudsætte regulering i form af eksempelvis back-to-back bestemmelser i underleverandøraftalen. Privat Part kan under ingen omstændigheder vægre sig for opfyldelsen af kontraktens forpligtelser med henvisning til forhold, der kan tilregnes en
underleverandør.

7.4.

Privat Part kan ikke udskifte en underleverandør uden Offentlig Parts samtykke.
Offentlig Part kan ikke nægte at samtykke, medmindre der foreligger reelle og
saglige grunde herfor, herunder at der ikke er andre, som på tilsvarende vis vil
kunne løfte opgaven, eller at det ikke er muligt inden for rammerne af de udbudsretlige regler og principper.

7.5.

Privat Part er forpligtet til at udskifte en underleverandør, hvis denne efter Offentlig Parts opfattelse og efter forudgående skriftlig advarsel fortsat ikke lever
op til Offentlig Parts krav.

8.

LOVKRAV MV.

8.1

Privat Part forpligter sig til at levere ydelserne i henhold til den til enhver tid
gældende lovgivning, herunder eksempelvis love, regler, forskrifter og praksis
inden for arbejdsmiljøområdet, ligestillingsloven samt persondatalov.

8.2

Såfremt Privat Parts udførelse af ydelserne under nærværende kontrakt indebærer
behandling af personhenførbare oplysninger, er Privat Part forpligtet til at sikre,
at den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark overholdes, for
nuværende særligt persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere æn-
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dringer), sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 528/2000 med senere ændringer) og fra den 25. maj 2018 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og
om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter ”databeskyttelsesforordningen”).
8.3

Privat Parts forpligtelser som databehandler er nærmere reguleret i den individuelle databehandleraftale, jf. Bilag 8, som indgås mellem Privat Part og Offentlig
Part (de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig
Part). Privat Part må ikke påbegynde behandling af personoplysninger forinden,
at databehandleraftalen er indgået.

8.4

Privat Parts ydelser i relation til nærværende punkt og Bilag 8 vederlægges ikke
særskilt. Såfremt Offentlig Part (en eller flere af de kommuner, der sammen med
Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part) anmoder Privat Part om yderligere assistance med henblik på opfyldelse af sine forpligtelser som dataansvarlig,
Bilag 8, punkt 3.2, vederlægges Privat Part for disse ydelser efter dokumenteret
medgået tid i overensstemmelse med de i Bilag 5A anførte timepriser.

8.5

Privat Part skal skadesløsholde Offentlig Part (den eller de berørte kommuner,
der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part), såfremt Offentlig Part (en eller flere af de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part) bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af, at
Privat Part i sin rolle som databehandler har overtrådt databehandleraftalen eller
den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. Privat Part hæfter kun
for skader, hvis Privat Part ikke har opfyldt sine forpligtelser som databehandler,
som det følger af databehandleraftalen eller den til enhver tid gældende lovgivning, eller hvis Privat Part som databehandler har undladt at følge eller handlet i
strid med Offentlig Parts (den eller de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part) lovlige instruks.

8.6

Såfremt der sker ændringer i relevant lovgivning eller ændringer i praksis vedrørende fortolkning heraf i kontraktens løbetid, er Privat Part forpligtet til at tilpasse sine ydelser i overensstemmelse med den ændrede lovgivning samt at informere Offentlig Part herom.

8.7

Såfremt ændringer i relevant lovgivning eller ændringer i praksis vedrørende fortolkning heraf medfører, at Privat Parts produktionsomkostninger og driftsomkostninger mv. stiger i en sådan grad, at Privat Parts angivne overhead i procent i
forbindelse med opfyldelse af købsoptionen, jf. Bilag 6, falder til under 50 % af
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den i Bilag 6A angivne overhead i procent, er Privat Part ikke forpligtet til at levere eksemplarer af den udviklede løsning. Det er Privat Part, som skal dokumentere, at overhead, jf. Bilag 6A, er faldet til under 50 % af den i Bilag 6A angivne
overhead på grund af ændringer i lovgivning eller i praksis vedrørende fortolkning heraf.
8.8

Privat Part forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten til at sikre overholdelse af
såvel gældende som fremtidige internationale konventioner tiltrådt af Danmark
herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:








Arbejdsklausul (ILO-konvention nr. 94)
Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILOkonvention nr. 138 og 182)
Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILOkonvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning.

Privat Part forpligter sig endvidere ved opfyldelsen af kontrakten til at respektere
grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

9.

REVISION OG AUDIT AF PERSONDATA

9.1.

Såfremt den i Bilag 6 anførte købsoption anvendes af Offentlig Part (én eller flere
af de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig
Part), skal Privat Parts eksterne statsautoriserede revisor en gang årligt gennemføre it-revision af Leverandørens it-sikkerhed, som er relevante i og omkring løsningen. It-revisionen skal være i overensstemmelse med Revisionsstandard ISAE
3000 eller tilsvarende erklæring vedrørende løsningens sikkerhed.

9.2.

Privat Part skal endvidere foranledige, at en uafhængig tredjepart, en gang om
året, afgiver en revisionserklæring til Offentlig Part (til hver af de kommuner, der
sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part, og som måtte have
benyttet sig af købsoptionen i Bilag 6), om løsningens overholdelse af de persondataretlige regler.
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9.3.

Såfremt Privat Parts eksterne statsautoriserede revisor i sin årlige erklæring har
fundet anledning til at gøre bemærkninger, kommentering mv., skal erklæringen
ledsages af en fyldestgørende handlingsplan, som beskriver hvordan og hvornår,
forholdet er bragt i orden.

9.4.

Når forholdet er bragt i orden, skal revisor supplere sin erklæring med bemærkning herom, alternativt udfærdige ny erklæring. Forholdet anses først for bragt i
orden, når revisors opdaterede erklæring dokumenterer dette, og denne er overgivet til Offentlig Part (den eller de relevante kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part, og som måtte være berørt af forholdet).

9.5.

Vurderingen af de kontraktuelle konsekvenser, som de af revisor påpegede forhold giver anledning til, afgøres på grundlag af de konkrete forhold. Dog skal alle
forhold, som påpeges af revisor være bragt i orden indenfor rimelig tid under
hensyntagen til forholdets væsentlighed.

9.6.

Omkostninger afholdt til ovenstående revisorerklæring, handlingsplaner, udbedringer og nye revisorerklæringer afholdes fuldt ud af Privat Part. Revisionserklæringen skal, medmindre parterne aftaler andet, være udformet specifikt for de enkelte kommuners data, og skal således dokumentere overholdelsen af de persondataretlige regler for så vidt angår den specifikke kommunes data.

9.7.

Offentlig Part har ret til i hele kontraktens løbetid at kontrollere Privat Parts arbejde med henblik på at konstatere, om Privat Part opfylder kravene til persondata, jf. punkt 8.2.

10.

RETTIGHEDER

10.1

Privat Part opnår enhver ret til Viden, som genereres gennem Innovationsforløbet, herunder retten til at kommercialisere denne Viden. Hvis Privat Part som led
i Innovationsforløbets udførelse frembringer eller skaber Viden, som potentielt
kan rettighedsbeskyttes, er Privat Part forpligtet til straks at meddele dette til Offentlig Part. Privat Part har ret til at søge opfindelser og frembringelser patent-,
brugsmodel- eller designbeskyttet, hvis det sker med fuld respekt for Offentlig
Parts rettigheder i henhold til punkt 10-1.112 og 14.

10.2

Offentlig Part får en royaltyfri brugsret til eksemplarer, der fremstilles eller tilvejebringes i løbet af Innovationsforløbet, jf. punkt 3.1, og som er i Offentlig Parts
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besiddelse, uanset om eksemplarerne er fremstillet eller tilvejebragt på grundlag
af Viden og/eller Leverandørens øvrige viden, knowhow og immaterielle rettigheder. Dette gælder også eksemplarer, der er i Offentlig Parts besiddelse på
tidspunktet for Partnerskabskontraktens ophør. Offentlig Parts brugsret til eksemplarerne er tidsmæssigt, geografisk og kvantitativt ubegrænset. Kvalitativt er
brugsretten begrænset til udnyttelse i forbindelse med Offentlig Parts virksomhed. Offentlig Part har ret til at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle, eksemplarerne samt til frit at udnytte resultatet heraf på samme måde som de
oprindelige eksemplarer. For eksemplarer af software, der ikke er indbygget i andre former for eksemplarer, gælder punkt 9.3.
10.3

Hvis Privat Part stiller software til rådighed for Offentlig Part i løbet af Innovationsforløbet, jf. punkt 3.1, fx i forbindelse med en on-line tjeneste, får Offentlig
Part en royaltyfri brugsret hertil. Offentlig Parts brugsret til softwaren er geografisk og kvantitativt ubegrænset. Kvalitativt er brugsretten begrænset til udnyttelse
i forbindelse med Offentlig Parts virksomhed. Tidsmæssigt er brugsretten umiddelbart begrænset til Innovationsforløbet. Privat Part skal dog i takt med softwarens udvikling fremsende softwarens kildekode og øvrige nødvendige redskaber til Offentlig Part, således at Offentlig Part selv kan drive, vedligeholde og videreudvikle softwaren samt udnytte resultatet heraf på samme måde som den oprindelige software for det tilfælde, at Privat Part ikke længere stiller softwaren til
rådighed for Offentlig Part, uanset årsagen hertil.

10.4

Offentlig Part kan lade tredjemand benytte brugsretten i henhold til punkt 9.2 og
9.3 i det omfang, tredjemand bistår Offentlig Part i forbindelse med Offentlig
Parts virksomhed. Tredjemand skal i givet fald også overholde bestemmelserne i
punkt 1.112.

10.5

Offentlig Part får en brugsret til dokumentation, jf. Bilag 3, punkt 5, der svarer til
Offentlig Parts brugsret til eksemplarer efter punkt 10.2 og 9.4.

10.6

Hvis tredjemand har rettigheder til (en del af) eksemplarerne, softwaren og/eller
dokumentationen, garanterer Privat Part, at disse rettigheder er fuldt klareret, således at Offentlig Part kan bruge eksemplarerne, softwaren og dokumentationen
som anført i punkt 10 og 10. Privat Part skal skadesløsholde Offentlig Part for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjemands rettigheder ikke er fuldt
klareret som anført i nærværende punkt.

10.7

Offentlig Parts retsstilling i medfør af nærværende punkt ændres ikke, uanset om
- og i givet fald hvorledes - Partnerskabskontrakten bringes til ophør.
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10.8

11.
11.1

Offentlig Part skal have udleveret samtlige data vedrørende sig selv, sine brugere
og borgere, som er i Privat Parts besiddelse ved Partnerskabskontraktens ophør.
Offentlig Part bevarer således alle rettigheder til personoplysningerne, der gøres
tilgængelig for Privat Part i medfør af nærværende kontrakt eller udspringer af
Privat Parts opfyldelse af kontrakten.

KØBSOPTION
Når Innovationsforløbet er afsluttet, har de kommuner, der tilsammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part, hver især ret - men ikke pligt - til at
købe den udviklede løsning (eksemplarer af den/adgang til den) som nærmere anført i Bilag 6. Denne købsoption gælder i 12 måneder efter Innovationsforløbets
afslutning. Såfremt en kommune inden for 12 måneder efter Innovationsforløbets
afslutning vælger at udnytte købsoptionen, forlænges købsoptionen for denne
kommune således, at kommunen kan udnytte købsoptionen i yderligere 12 måneder (i indtil 24 måneder i alt) efter Innovationsforløbets afslutning. Købsoptionen
udnyttes ved, at kommunen foretager en direkte tildeling af ordrer eller iværksætter et miniudbud, jf. Bilag 6, afsnit 4.
Kommunerne skal alene have foretaget en direkte tildeling af ordrer eller iværksat et miniudbud, jf. Bilag 6, afsnit 4, senest 12 eller 24 måneder efter Innovationsforløbets afslutning jf. ovenfor. Levering af de bestilte eksemplarer/tilrådighedsstillelse af de bestilte adgange kan således godt ske senere end 24
måneder efter Innovationsforløbets afslutning.

11.2

Købsoptionen omfatter bestillinger eller indgåelse af aftaler om fremtidige bestillinger, der dækker op til 4 års behov for løsningen beregnet fra tidspunktet for
købsoptionens udnyttelse. Købelovens almindelige bestemmelser gælder for enhver sådan købsaftale, i det omfang andet ikke fremgår af Bilag 6.

11.3

Ved køb af eksemplarer af/adgang til løsningen gælder tilsvarende rettigheder og
forpligtelser som efter punkt 10, herunder Privat Parts forpligtelse til at fremsende kildekode og øvrige nødvendige redskaber. Ved køb af én adgang til løsningen
gælder dog, at Offentlig Part kan lade det antal ikke-navngivne brugere, der er
nødvendigt for at løse det i Bilag 1, jf. Bilag 2 anførte behov for én ældre over 65
år, benytte løsningen uafhængigt af hinanden i den i bestillingen angivne periode.
Offentlig Part kan lade tredjemand benytte brugsretten i henhold til nærværende
punkt i det omfang, tredjemand bistår Offentlig Part i forbindelse med Offentlig
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Parts virksomhed. Tredjemand skal i givet fald også overholde bestemmelserne i
punkt 1.112.

12.

OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE

12.1

Parterne har pligt til at hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og Viden. Forpligtelsen gælder også efter Innovationsforløbets afbrydelse eller afslutning. Parterne
kan dog videregive disse oplysninger til deres eventuelle rådgivere i fornødent
omfang mod at sikre, at rådgiverne påtager sig en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse.

12.2

Parternes hemmeligholdelsesforpligtelse i henhold til punkt 11.1, omfatter ikke
oplysninger og viden, som
-

på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig,
uden at dette skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen,

-

er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har
været berettiget til at viderebringe den pågældende viden,

-

skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov,
herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven, retsafgørelse eller anden
bindende offentlig retsakt,

-

er blevet rettighedsbeskyttet og derigennem er gjort offentligt tilgængeligt,
eller

-

en part selv har udviklet, uafhængigt af deltagelse i Innovationsforløbet.

12.3

Parterne er forpligtede til at sikre, at deres respektive medarbejdere gøres bekendt
med og overholder bestemmelserne om offentliggørelse og hemmeligholdelse i
punkt 11.1.

12.4

Uanset punkt 9.1 og 11.1 er Offentlig Part af samfundsmæssige årsager berettiget
til at offentliggøre al Viden, som Privat Part ikke har kommercialiseret eller
iværksat rimelige tiltag til at kommercialisere inden 24 måneder efter Innovationsforløbets ophør. Som led i en sådan offentliggørelse vil enhver anvendelse af
Viden være frit tilgængelig for andre interesserede parter, uden at Privat Part kan
kræve licensbetalinger eller anden form for vederlag herfor.
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13.

MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, HERUNDER ERSTATNING

13.1

Såfremt der foreligger en mangel eller forsinkelse med en ydelse til opfyldelse af
Innovationsforløbet eller til opfyldelse af en levering af den endelige løsning (eksemplarer heraf), kan hver af parterne påberåbe sig dansk rets almindelige regler
om misligholdelse.

13.2

Det påhviler Privat Part af egen drift at give begrundet meddelelse til Offentlig
Part, såfremt der indtræder risiko for forsinkelse af Innovationsforløbet eller for,
at kontrakten ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt, herunder hvis der ikke er udsigt
til, at Innovationsforløbet kan realiseres som forudsat eller, hvis der efter Offentlig Parts udnyttelse af købsoptionen indtræder risiko for forsinkelse med leverance af den endelige løsning (eksemplarer heraf).

13.3

Det påhviler Privat Part uden ugrundet ophold at afhjælpe forsinkelse eller mangler, herunder ved indsættelse af yderligere medarbejdere.

13.4

Såfremt en af Privat Part leveret logbog eller anden dokumentation af væsentlig
betydning er mangelfuld, herunder i relation til opfyldelsen af de i Bilag 3 anførte
krav, har Privat Part pligt til inden for en frist på 14 dage at udbedre manglerne.
Såfremt dette ikke sker, kan Offentlig Part ophæve kontrakten, jf. punkt 12.5.

13.5

Kontrakten kan ophæves, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, og der
ikke er foretaget behørig afhjælpning, jf. ovenfor.
Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale
om en udtømmende liste:
-

Væsentlig, gentagen misligholdelse af en af Privat Parts forpligtelser, jf.
punkt 4.

-

Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af den aftalte tids- og aktivitetsplan, jf. Bilag 1, og de i Privat Parts løsningsforslag
indsatte milepæle, jf. Bilag 3.

-

Manglende opfyldelse af et eller flere delmål som følge af Privat Parts forhold.
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13.6
13.7

-

Overtrædelse af bestemmelsen om fortrolighed, jf. punkt 12.

-

Privat Parts konkurs, eller såfremt Privat Part tages under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det.

Privat Part påtager sig produktansvaret for sine ydelser, herunder for de af købsoptionen omfattede eksemplarer af den udviklede løsning.
Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke tab ved følgeskader, herunder produktionsforstyrrelser og
andet driftstab, mistet omsætning/avance eller anden indirekte skade.

13.8

En part er berettiget til at rejse regreskrav mod en anden part efter dansk rets almindelige regler, i det omfang parten måtte blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af den anden parts medarbejdere, samarbejdspartnere eller produkter.

13.9

Under Innovationsforløbet er hver parts erstatningspligt - bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger - maksimeret til DKK 5.000.000,-. Privat Part
skal i hele Partnerskabskontraktens løbetid opretholde en ansvarsforsikring, der
dækker Privat Parts erstatningsansvar. Erstatningsansvaret i forbindelse med et
eventuelt efterfølgende køb er maksimeret til vederlagets størrelse, jf. Bilag 6.

13.10

Hver part er ansvarlig for egne medarbejdere. Det forhold, at en opgave udføres
hos en anden part, ændrer ikke herpå. Privat Part er forpligtet til at holde egne
medarbejdere forsikret i nødvendigt omfang. Offentlig Part er selvforsikret.

14. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
14.1

Offentlig Part kan som led i organisationsændringer overdrage sine rettigheder og
forpligtelser efter aftalen til en anden offentlig institution eller en institution, der
ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler.

14.2

Privat Part kan ikke uden Offentlig Parts forudgående skriftlige samtykke og
uden iagttagelse af de udbudsretlige principper overdrage sine forpligtelser ifølge
aftalen til tredjemand. Offentlig Part kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig
grund.

15. ÆNDRINGER

Side 17/20

Opdateret januar 2017

15.1

Kontrakten kan alene ændres ved skriftlig aftale mellem Privat Part og Offentlig
Part. Sådanne ændringer skal fremgå af et tillæg til kontrakten, der er underskrevet af Privat Part og Offentlig Part, og som herefter indgår som en del af selve
kontrakten.

15.2

Ændringerne kan eksempelvis omfatte ændringer af aktiviteterne indenfor en fase, en forlængelse af faserne, ændringer i et løsningsdesign, ændringer i en prototype, ændringer i en test/analyse eller ændringer i en prøveserie, såfremt Innovationsforløbet giver anledning hertil.

15.3

Ændringerne kan herudover omfatte ændringer, som knytter sig til implementering af databeskyttelsesforordningens krav, herunder

15.4



Ændring som følge af gennemførte konsekvensanalyser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 35, herunder ændringer med henblik på implementering af de nødvendige foranstaltninger for at begrænse de identificerede risici.



Ændring af kontaktpunkter og relevante procedurer i Bilag 8, når Offentlig
Part (de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Offentlig Part) i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, udpeger
en databeskyttelsesrådgiver.



Ændring som følge af ændret lovgivning, herunder andre end de ovenfor anførte ændringer, som foretages med henblik på implementering af kravene i
databeskyttelsesforordningen, herunder implementering af national lovgivning.



Ændringerne kan også omfatte tilpasning af kravene i Bilag 8A, som følge
af de oplysninger om løsningens karakter, som modtages i forbindelse med
gennemførelsen af udbuddet, eller som tilvejebringes i Innovationsforløbet i
forbindelse med udviklingen af løsningen. Kravene kan således tilpasses således, at kun de krav, som er relevante for den valgte løsning, medtages.

Ændringer må kun ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende udbudsregler.

16. KONTRAKTENS OPHØR
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16.1

Privat Part kan ikke opsige kontrakten.

16.2

Offentlig Part kan efter hver fase beslutte at bringe kontrakten til ophør, hvis
delmålene og/eller de forventede resultatniveauer ikke er opnået jf. Bilag 3 og
kontraktens punkt 3.4, medmindre dette skyldes Offentlig Parts forhold. Offentlig
Part er således berettiget til at opsige kontrakten med øjeblikkeligt varsel i op til
30 dage efter hver fases afslutning, dog inden 14 dage efter Styregruppens modtagelse af logbog for den pågældende fase jf. Bilag 3 og Bilag 4. Såfremt logbogen ikke er modtaget rettidigt, forlænges perioden i hvilken Offentlig Part kan
opsige kontrakten tilsvarende. Privat Part er ikke berettiget til at udskyde opstart
af den efterfølgende fase, indtil fristen for Privat Parts opsigelsesadgang er udløbet.

16.3

Bringer Offentlig Part kontrakten til ophør jf. punkt 15.2, fordi delmål/eller forventede resultatniveauer ikke er opnået, er Privat Part alene berettiget til betaling
for de i den seneste fase afholdte udgifter og anvendte timer på Innovationsforløbet. De afholdte udgifter og anvendte antal timer, jf. punkt 5.5, skal kunne dokumenteres. Privat Part er ikke berettiget til at kræve eventuelle yderligere udgifter
dækket, herunder udgifter og anvendte timer i den igangværende fase, såfremt
Privat Part har påbegyndt en ny fase inden 14 dage efter Styregruppens modtagelse af logbog for den tidligere fase.

16.4

Kontrakten kan endvidere til enhver tid opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis
Privat Part på Offentlig Parts forlangende, jf. punkt 5.5 ovenfor, ikke er i stand til
at sandsynliggøre, at der er udsigt til, at Innovationsforløbet kan realiseres som
planlagt.

17. TVISTER
17.1

Kontrakten er undergivet dansk ret.

17.2

Tvister mellem parterne, der udspringer af Innovationsforløbet, kontrakten eller
parternes samarbejde herom, skal søges løst af parterne i mindelighed. Kan der
ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved Offentlig Parts værneting.
Parterne er dog berettigede til at begære en tvist, som ikke allerede er indbragt for
domstolene, afgjort ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.
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17.3

Punkt 16.2 er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om
fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler.

18. UNDERSKRIFTER
18.1 Kontrakten underskrives i to originaleksemplarer, ét til hver af Parterne.
[Sted], den [dato]:
For Offentlig Part:

[Sted], den [dato]:
For Privat Part:

[Navn og Titel]

[Navn og Titel]
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