TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE
DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

Mellem

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør

(herefter "Kommunen")

og

KOMBIT A/S
Halfdansgade 8
2300 København S

(herefter "KOMBIT")
(Kommunen og KOMBIT i det følgende kaldet ”Parterne")

Bilag 1: Beskrivelse af Det Nye Bibliotekssystem - løsningsbeskrivelse
Bilag 2: Oprettelse af det kommunale fællesskab - proces og ramme
Bilag 3: Business Case skabelon - til brug for udarbejdelse af lokal business case
(3.a Vejledning og 3.b Beregningsskema)
Bilag 4: Returskema - planlægningsoplysninger for projektet

1

FORMÅL

1.1

Nærværende tilslutningsaftale regulerer forholdet mellem Parterne i forbindelse med gennemførelsen af et EU-udbud på Kommunens og andre deltagende kommuners (herefter

Deltagende Kommuner) vegne, vedrørende udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling
af en it-løsning på biblioteksområdet (herefter "Løsningen”).

1.2

Det forventes, at EU-udbuddet kan afsluttes med indgåelse af kontrakt (herefter Kontra kten) om udvikling, drift, videreudvikling og vedligehold af Løsningen mellem KOMBIT og
den efter udbuddet valgte leverandør af Løsningen (herefter Leverandøren) med henblik
på at kunne stille Løsningen til rådighed for Kommunen.

1.3

Tilslutningsaftalen vedrører endvidere Kommunens bindende tilsagn om, at KOMBIT bemyndiges til at gennemføre et EU-udbud af Løsningen på Kommunens vegne, samt
Kommunens forpligtigelse til at aftage Løsningen, såfremt Kommunen i samarbejde med
de Deltagende Kommuner vælger dette jf. bilag 3.

2

KOMBITS FORPLIGTIGELSER

2.1

KOMBIT forpligter sig til, i samarbejde med Kommunen og andre Deltagende Kommuner,
at udarbejde det nødvendige udbudsmateriale og gennemføre EU-udbuddet af udvikling,
drift, vedligehold og videreudvikling af Løsningen.

2.2

Såfremt Kommunen vælger at indgå Kontrakt med Leverandøren jf. punkt 4.2, indgår
KOMBIT på Kommunens vegne kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling
af Løsningen med Leverandøren.

2.3

KOMBIT forestår leverandørstyring i forbindelse med den efterfølgende udvi kling og forpligter sig endvidere til:
i)

at levere Løsningen til Kommunen, når Løsningen er færdigudviklet og idriftsat.

ii)

at varetage projektledelse på professionel og forsvarlig vis .

2.4

Det forventes, at KOMBIT overdrager sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til Kontrakten til Kommunen eller til en sammenslutning af de Deltagende Kommuner jf. bilag 3,
når driftsprøven af Løsningen er godkendt.

3

KOMMUNENS FORPLIGTIGELSER

3.1

Kommunen forpligter sig til:
i)

at samarbejde konstruktivt med KOMBIT, med henblik på at fremme processen og
opnå det bedst mulige resultat.

ii)

at udpege en kontaktperson.

iii)

at deltage aktivt og konstruktivt i forbindelse med oprettelsen af et fællesskab mellem de Deltagende Kommuner og udarbejde vedtægterne for dette jf. bilag 3.

4

KOMMUNENS BINDENDE TILVALG

4.1

Ved tiltrædelse af denne Tilslutningsaftale accepterer Kommunen, at KOMBIT kan iværksætte et EU-udbud af Løsningen på vegne af Kommunen.

4.2

Ved tiltrædelse af denne Tilslutningsaftale forpligter Kommunen sig endvidere til, på Tilslutningsaftalens vilkår og forudsætninger, at aftage Løsningen og betale det i punkt 5.2
angivne vederlag til KOMBIT fra det tidspunkt, hvor Kommunen gives adgang til Løsningen, hvis Kommunen i samarbejde med de Deltagende Kommuner jf. bilag 3 beslutter at
indgå kontrakt med Leverandøren.

4.3

Beslutter Kommunen i samarbejde med de Deltagende Kommuner jf. punkt 4.2 ikke at
indgå kontrakt med Leverandøren, er Kommunen forpligtiget til at betale det i punkt 5.1
angivne vederlag.

5

VEDERLAG

5.1

Kommunen er forpligtiget til at betale KOMBIT’s, dokumenterede udgifter til gennemførelsen af EU-udbuddet, såfremt Kommunen vælger ikke at aftage Løsningen i henhold til
punkt 4.2. Udgifterne bliver fordelt mellem Kommunen og de Deltagende Kommuner på
baggrund af indbyggertal.

5.2

For Kommunens brug af Løsningen betaler Kommunen et årligt vederlag til KOMBIT, som
omfatter udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af Løsningen. Det årlige vederlag
er estimeret til at ligge mellem 4,75 kr. og 7 kr. per indbygger i Kommunen. Danmarks
Statistiks indbyggertal på tidspunktet for Tilslutningsaftalens underskrift er bestemmende
for det årlige vederlag i hele kontraktperioden.
Prisen - der således er fastsat efter kommunestørrelse - dækker brug af løsningen i både
skole- og folkebiblioteker.

5.3

Betalingsperioden i henhold til punkt 5.2 er maksimalt 8 år.

5.4

KOMBIT sikrer og dokumenterer, at indtægter i forbindelse med iværksætt else og administration af udbud og kontrakten ikke overstiger de hermed forbundne udgifter. Såfremt
indtægterne overstiger udgifterne, eksempelvis på grund af bod fra Leverandøren, vil de tte enten betyde, at vederlaget sænkes, eller at betalingsperioden jf. punkt 5.3 nedsættes.

5.5

Vederlaget angivet i punkt 5.2 er et estimat og kan først endeligt angives i forbindelse
med kontraktunderskrift med den vindende leverandør af udbuddet.
Jo bredere tilslutning jo lavere pris rammes inden for det angivne interval i punkt 5.2.

5.6

Betalingsfristen er 30 dage efter modtaget faktura. Ved forsinket betaling påløber der
renter i henhold til renteloven.

6

MISLIGEHOLDELSE

6.1

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse samt erstatningsansvar finder anvende lse med de nedenfor anførte begrænsninger.

6.2

I tilfælde af mangler ved Løsningen er Kommunen alene berettiget til at kræve afhjælpning heraf i henhold til bestemmelserne herom i kontrakt indgået mellem KOMBIT og L everandøren samt de servicemål, der er gældende i henhold til disse kontrakter. Komm unen kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af mangler.

6.3

KOMBIT’s samlede erstatning vedrørende en løsning kan ikke overstige et beløb svare nde til det beløb, som KOMBIT kan gennemføre overfor Leverandør en i henhold til kontrakten om Løsningen, medmindre KOMBIT har udvist grov uagtsomhed.

7

OPSIGELSE OG OPHØR

7.1

Tilslutningsaftalen træder i kraft ved dens underskrift og bortfalder automatisk, såfremt
der ikke indgås Kontrakt eller efter de 8 år i henhold til punkt 5.3. Tilslutningsaftalen ophører endvidere i tilfælde af opsigelse eller ophævelse af Kontrakten med Leverandøren.
Tilslutningsaftalen er udover dette uopsigelig for begge Parter.

7.2

KOMBIT kan dog opsige nærværende Tilslutningsaftale, såfremt der ikke er 60 kommuner, der underskriver Tilslutningsaftalen, eller det antal kommuner, der underskriver Tilslutningsaftalen, ikke som minimum repræsenterer 60 % af Danmarks befolkning.

8

KONLIKTHÅNDTERING

8.1

Tvister mellem Kommunen og KOMBIT skal så vidt muligt løses i mindelighed mellem
parterne, herunder ved i nødvendigt omfang at eskalere uoverensstemmelser til parternes
øverste ledelsesniveauer.

8.2

Kan tvisten ikke løses i henhold til ovenstående, skal der i værksættes mediation ved en
mediator udpeget af Mediationsinstituttet i henhold til Mediationsinstituttets regelsæt.

8.3

Såfremt en tvist ej heller kan løses ved mediation, afgøres sagen ved voldgift af en voldgiftsret i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Voldgiftsretten skal bestå af ét
medlem, der udpeges af Voldgiftsinstituttet.
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UNDERSKRIFT
Tilslutningsaftalen underskrives i to ligelydende eksemplarer, ét til hver af Parterne.

Dato:

Dato:

For Kommunen:

For KOMBIT:

Underskrift

Underskrift

Navn og titel

Navn og titel

