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INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER
Bilaget indeholder en beskrivelse af Programmel indeholdt i Systemet samt licensbetingelser for Programmellet.
Det bemærkes, at det kun er Programmel i Systemet, herunder Middleware, som skal beskrives i dette
bilag. Programmel i Driftsmiljøet skal beskrives i bilag 7.2.C med bilag.
Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer.
Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med […]. For
nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal:
Tilbudsgiver skal – afhængigt af det Programmel, der er indeholdt i Systemet udfylde tabel 1 -6.
Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 10 anføres i forbeholdslisten og skrives ind med tra ck changes i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.
Det bemærkes, at Kontrakten uden bilag og Driftskontraktens bilag 7.2, 7.3 og 7.4 er at betragte som
minimumskrav, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal derfor sikre, at eventuell e forbehold til bilag
10 ikke udgør et forbehold over for Kontrakten uden bilag og Driftskontraktens bilag 7.2, 7.3 og 7.4.
Om betydningen og vurderingen af Tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til
bilaget henvises til udbudsbetingelserne.
Vurdering:
KOMBIT lægger i vurderingen af besvarelsen af bilag 10 vægt på:


At licensbetingelserne er enkle og let forståelige.



At det tilbudte Programmel inkl. licensbetingelser understøtter en smidig og omkostningseffektiv overdragelse af Systemet til ny leverandør.
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KAPITEL I INDLEDNING
1

Indledning

Dette bilag indeholder Programmel og licensbetingelser for Programmel, jf. Kontraktens kapitel IX.
Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende KAPITEL I.
Herefter følger KAPITEL II, der indeholder en oversigt over Programmel.
KAPITEL III, der beskriver begrænsninger i Kundens rettigheder
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KAPITEL II OVERSIGT OVER PROGRAMMEL
2

Licensstyring

Leverandøren er ansvarlig for, at Systemet til alle tider har den fornødne licensmæssige dækning. Leverandøren skal endvidere under Kontrakten bistå KOMBIT med licensstyring, jf. Kontraktens punkt
6.8. Såfremt Leverandøren i medfør af Kontrakten leverer yd erligere Standardprogrammel eller Open
Source Programmel, skal Leverandøren opdatere dette bilag (de relevante tabeller og skemaer) med
det yderligere Programmel, herunder besvare spørgsmålene i de relevante skemaer på samme måde,
som det er sket for det programmel, der er angivet som en del af Systemet fra Kontraktens indgåelse.
Tilsvarende gælder i forhold til de redskaber, der er nødvendige for KOMBITs ændringer af Open
Source Programmel eller Kundespecifikt Programmel, der måtte blive leveret under Kont rakten.

3

Oversigt over Programmel

3.1
Standardprogrammel
Systemet omfatter nedenstående Standardprogrammel, der er underlagt bestemmelserne i Kontrakten
samt licensbetingelser i punkt 4.
Det er et krav, at Leverandøren, ved anvendelse af tredjeparts Standardprogrammel, har indgået en
supportaftale med leverandøren af det pågældende Standardprogrammel , der sikrer, at Leverandøren
kan overholde Driftskontraktens Servicemål, herunder særligt Servicemålene i bilag 7.2.A.
Det er ligeledes et krav, at Leverandøren kan yde support på Leverandørens Standardprogrammel, på
et niveau, der overholder Driftskontraktens Servicemål, herunder særligt Servicemålene i bilag 7.2.A.
Det bemærkes, at Standardprogrammel dels hverken er tilpasset, tilrettet eller udviklet specielt til KOMBIT i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, dels er tilgængeligt for enhver på almindelige kommercielle eller ikke-kommercielle og lige vilkår. Standardprogrammel skal endvidere være
markedsudbredt, jf. definitionen i bilag 0 (Definitioner).
[Her lister Tilbudsgiver det Standardprogrammel, herunder Middleware, der indgår i Systemet. Standardprogrammel i Driftsmiljøet skal beskrives i bilag 7.2.C med bilag. Tilbudsgiver kan tilføje yderligere
rækker i, såfremt der er behov herfor.]

Standardprogrammel

Leverandørens Standardprogrammel
[Indsæt ”V” som markering, hvis Standardprogrammellet er Tilbudsgivers eget Standardprogrammel]

Tredjeparts Standardprogrammel
[Indsæt ”V” som markering, hvis tredjeparts
Standardprogrammel]

Versionsnummer
[Angiv Standardprogrammellets versionsnummer]

[Indsæt navn/betegnelse
samt om programmellet
er DBMS]
[Indsæt navn/betegnelse
samt om programmellet
er DBMS]
[Indsæt navn/betegnelse
samt om programmellet
er DBMS]
[Indsæt navn/betegnelse
samt om programmellet
er DBMS]

Tabel 1 Standardprogrammel
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Hvis Leverandøren ikke har angivet Programmel som Standardprogrammel ovenfor, anses det pågældende Programmel som Kundespecifikt Programmel, uanset om det pågældende Programmel i øvrigt
måtte være angivet i dette bilag, medmindre Programmellet er angivet som Open Source Programmel
under punkt 3.2.
Hvis Leverandøren har angivet et Standardprogrammel ovenfor, men ikke har udfyldt skemaet om licensbetingelser for Programmellet i punkt 4.1, gælder der ikke andre begrænsninger for KOMBITs rettigheder til det pågældende Standardprogrammel end det i Kontraktens kapitel IX anførte.
Alle tilpasninger, tilretninger, konfigurationer m.v. af Standardprogrammel anses som Kundespecifikt
Programmel, og alle tilpasninger, tilretninger, konfigurationer m.v. skal dokumenteres i henhold til bilag
4 (Dokumentation).
3.2
Open Source Programmel
Systemet omfatter nedenstående Open Source Programmel, der er underlagt bestemmelserne i Kontrakten samt licensbetingelserne i punkt 4.
Det er et krav, at Leverandøren har indgået supportaftale med en leverandør, som har erfaring med at
supportere det pågældende Open Source Programmel, såfremt sådanne services er tilgængelige på
almindelige kommercielle eller ikke-kommercielle og lige vilkår. Supportaftalen skal sikre, at Leverandøren kan overholde Driftskontraktens Servicemål, herunder særligt Servicemålene i bilag 7.2.A.
[Her lister Tilbudsgiver det Open Source Programmel, der indgår i Systemet. Eventuelt Open Source
Programmel i Driftsmiljøet skal beskrives i bilag 7.2.C med bilag. Tilbudsgiver kan tilføje yderligere
rækker i, såfremt der er behov herfor.]

Open Source Programmel

Versionsnummer
[Angiv Open Source Programmellets versionsnummer]

Delleverance og/eller Option programmellet
indgår i
[Angiv hvilken Delleverance og/eller Option
Open Source Programmellet indgår i]

[Indsæt navn/betegnelse samt
om programmellet er DBMS]
[Indsæt navn/betegnelse samt
om programmellet er DBMS]
[Indsæt navn/betegnelse samt
om programmellet er DBMS]
[Indsæt navn/betegnelse samt
om programmellet er DBMS]

Tabel 2 Open Source Programmel
Hvis Leverandøren ikke har angivet Programmel som Open Source Programmel ovenfor, anses det
pågældende Programmel som Kundespecifikt Programmel, uanset om det pågældende Programmel i
øvrigt måtte være angivet i dette bilag.
Hvis Leverandøren har angivet et Open Source Programmel ovenfor, men ikke har udfyldt skemaet om
licensbetingelser for Programmellet i punkt 4.2, gælder der ikke andre begrænsninger for KOMBITs
rettigheder til det pågældende Open Source Programmel end det i Kontraktens kapitel IX anførte.
Alle tilpasninger, tilretninger, konfigurationer m.v. af Open Source Programmel anses som Kundespecifikt Programmel, og alle tilpasninger, tilretninger, konfigurationer m.v. skal dokumenteres i henhold til
bilag 4 (Dokumentation).
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KAPITEL III BEGRÆNSNINGER I KUNDENS BRUGSRET
4

Forståelsen af licenserne

Det under punkt 3 angivne Programmel skal forstås i overensstemmelse med dette punkt 4 og skemaet
for de pågældende licenser, der fremgår under punkt 4.1 og 4.2.
Dette punkt 4 og svar/oplysninger i skemaerne under punkt 4.1 og 4.2 har forrang frem for bestemmelser indeholdt i licenser/licensbetingelser for det pågældende Programmel. Bestemmelser indeholdt i de
enkelte licenser/licensbetingelser, der strider mod svarene/oplysningerne i skemaerne, tillægges således ikke retsvirkning i forholdet mellem KOMBIT og Leverandøren.
Henvisninger til de enkelte licenser i skemaerne under punkt 4.1 og 4.2 anses ikke for at være en
besvarelse af et spørgsmål/afgivelse af en oplysning. Retsvirkningen af manglende svar/oplysninger er
anført i skemaerne i tilknytning til hvert enkelt spørgsmål/hver enkel oplysning eller grupper heraf.
Manglende, uklare og/eller modstridende besvarelser/oplysninger fra Leverandøren fortolkes herudover
til skade for Leverandøren og altid således, at KOMBITs og Anvendernes rettigheder er vi dest mulige.
Ophavsretslovens § 53, stk. 3, og principperne heri er således fraveget.
Hverken nærværende bilag eller de udfyldte skemaer kan medføre, at Kontrakten ikke opfyldes, herunder at Leverancebeskrivelsen ikke opfyldes, eller at det i Kontraktens kapitel IX anførte fraviges. Begrænsninger, der strider mod KOMBITs og Anvendernes rettigheder ifølge Kontrakten, vil således ikke
blive anset for gældende, hvad enten de er anført i dette bilag, herunder skemaerne neden for eller
andetsteds.
Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde KOMBIT og Anvenderne i enhver henseende, såfremt
KOMBIT og/eller Anvenderne bliver mødt med krav fra tredjepart på grundlag af licensbestemmelser,
der ikke fremgår af eller strider mod svarene/oplysningerne i skemaerne under punkt 4.1 eller 4.2,
og/eller som er i strid med Kontrakten, jf. Kontraktens punkt 36.1.
4.1
Skema for Standardprogrammel
Hvor andet ikke er aftalt i henhold til Kontrakten, gælder følgende licensbetingelser for Standardprogrammel og den tilhørende Dokumentation:
[Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående skema for hvert Standardprogrammel, der indgår i Systemet
jf. Tilbudsgivers besvarelse af punkt 3.1. Tilbudsgiver skal således kopiere, udfylde skemaet for hvert
Standardprogrammel og indsætte det udfyldte skema under dette punkt 4.1.]
Standardprogrammel
Generelle oplysninger
Angiv Standardprogrammellet betegnelse

[Indsæt betegnelse, som skal være identisk med den betegnelse, der er angivet i punkt 3.1 for det pågældende
Programmel]

Adgang til at erhverve licenser til Standardprogrammellet

[Indsæt beskrivelse af, hvordan tredjeparter (f.eks. ny leverandør ved genudbud) har mulighed for på almindelige
kommercielle eller ikke-kommercielle og lige vilkår at erhverve licenser til det tilbudte Standardprogrammel.]

Konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af Standardprogrammel
Angiv konfiguration, tilpasning, tilretning m.v.
af Standardprogrammellet, såfremt dette er
nødvendigt for integration til Systemet.

[Indsæt beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang der foretages konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af Standardprogrammellet. Beskrivelsen skal give KOMBIT et klart
billede af, hvilke dele der er Standardprogrammel, og
hvilke dele der er konfigurerede, tilpassede, tilrettede m.v.]
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Standardprogrammel
Generelle oplysninger
Tilrådighedsstillelse af konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af Standardprogrammellet,
såfremt dette er nødvendigt for integration til
Systemet.

[Indsæt beskrivelse af, hvordan den udførte konfiguration,
tilpasning, tilretning m.v. af Standardprogrammellet stilles
til rådighed for KOMBIT eller tredjepart, herunder med angivelse af, om tilrådighedsstillelsen sker via fysiske medier.]

Brugsrettens kvantitative og kvalitative indhold

Må Programmellet kun/ikke benyttes på særlige platforme/indretninger og i givet fald
hvilke?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

Må Programmellet kun/ikke benyttes sammen
med særlige programmer/programmer fra særlige udbydere eller lignende og i givet fald
hvilke?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

I det omfang spørgsmålene vedrørende brugsrettens kvantitative og kvalitative indhold ikke er besvaret/oplysningerne ikke er afgivet, gælder brugsretten uden kvantitative og kvalitative begrænsninger.
Forudsætter fastholdelsen af brugsretten betaling af et løbende vederlag, jf. Kontraktens
punkt 33.1.1 (Vederlaget skal i givet fald anføres under vederlag for Applikationsvedligehold
i henholdsvis bilag 7.2.B, 7.3.B og 7.4.B)

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

I det omfang spørgsmålet vedrørende brugsrettens tidsmæssige udstrækning ikke er besvaret/oplysningen
ikke er afgivet, gælder brugsretten i hele ophavsrettens gyldighedstid uden licensbetaling.
Andre begrænsninger:
Er der andre begrænsninger for brugsrettens
indhold og i givet fald hvilke?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

I det omfang spørgsmålet ikke er besvaret/oplysningerne ikke er afgivet, gælder der ikke andre begrænsninger.

Tabel 3 Oplysninger vedrørende Standardprogrammel

4.2
Skema for Open Source Programmel
Hvor andet ikke er aftalt i henhold til Kontrakten, gælder følgende licensbetingelser for Open Source
Programmel og den tilhørende Dokumentation:
[Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående skema for hvert Open Source Programmel, der indgår i Systemet, jf. Tilbudsgivers besvarelse af punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Tilbudsgiver skal således kopiere og udfylde skemaet for hvert Open Source Programmel og indsætte det udfyldte skema
under dette punkt 4.2.]
Open Source Programmel
Generelle oplysninger
Angiv Programmellets betegnelse

[Indsæt betegnelse, som skal være identisk med den
betegnelse, der er angivet under punkt 3.2 for det
pågældende Programmel]
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Open Source Programmel
Generelle oplysninger
Adgang til Open Source Programmel,
eks. GNU GPL, BSD, Apache.

[Indsæt beskrivelse af, hvilken licensform Open
Source Programmellet hører under. Såfremt Open
Source Programmellet ikke hører under de nævnte
licensformer på https://www.gnu.org/licenses/license-list.html, skal licensbetingelserne beskrives eller vedlægges]

Konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af Open Source Programmel
Angiv konfiguration, tilpasning, tilretning
m.v. af Open Source Programmellet, såfremt dette er nødvendigt for integration
til Systemet.

[Indsæt beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang
der foretages konfiguration, tilpasning, tilretning m.v.
af Open Source Programmellet. Beskrivelsen skal
give KOMBIT et klart billede af, hvilke dele der er
Open Source Programmel, og hvilke dele der er konfigurerede, tilpassede, tilrettede m.v.]

Tilrådighedsstillelse af konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af Open Source
Programmellet, såfremt dette er nødvendigt for integration til Systemet.

[Indsæt beskrivelse af, hvordan den udførte konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af Open Source Programmellet stilles til rådighed for KOMBIT eller tredjepart, herunder med angivelse af, om tilrådighedsstillelsen sker via fysiske medier.]

Brugsrettens kvantitative og kvalitative indhold
Tekniske begrænsninger:
Må Programmellet kun/ikke benyttes på
særlige platforme/indretninger og i givet
fald hvilke?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

Må Programmellet kun/ikke benyttes
sammen med særlige programmer/programmer fra særlige udbydere eller lignende og i givet fald hvilke?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

I det omfang spørgsmålene vedrørende brugsrettens kvantitative og kvalitative indhold ikke er
besvaret/oplysningerne ikke er afgivet, gælder brugsretten uden kvantitative og kvalitative begrænsninger.
Andre begrænsninger:
Er der andre begrænsninger for brugsrettens indhold og i givet fald hvilke?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen.]

I det omfang spørgsmålet ikke er besvaret/oplysningerne ikke er afgivet, gælder
der ikke andre begrænsninger.
Tabel 4 Oplysninger vedrørende Open Source Programmel
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4.3
4.3.1

Redskaber til brug for ændringer af Programmel
Redskaber til brug for ændring af Open Source Programmel

Tilrådighedsstillelse af de redskaber, der er nødvendige for KOMBITs ændringer af Open Source
Programmel, herunder vedligeholdelse, jf. Kontraktens punkt 35.6.
Hvilke redskaber er nødvendige for, at KOMBIT kan foretage ændring, vedligeholdelse
og videreudvikling af Programmellet?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver
oplysningen for og med angivelse af det enkelte
Open Source Programmel.]

Hvorledes stilles de nødvendige redskaber til
rådighed for KOMBIT?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver
oplysningen for og med angivelse af det enkelte
Open Source Programmel.]

Har tredjemand ophavsret til de nødvendige
redskaber?
I givet fald skal licensbetingelserne oplyses,
og eventuelle vederlag for udnyttelse oplyses.

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver
oplysningen for og med angivelse af det enkelte
Open Source Programmel.]

Tabel 5 Redskaber til brug for ændringer af Open Source Programmel
4.3.2

Redskaber til brug for ændring af Kundespecifikt programmel

Tilrådighedsstillelse af de redskaber, der er nødvendige for KOMBITs ændringer af Kundespecifikt
Programmel, herunder vedligeholdelse, jf. Kontraktens punkt 34.4.
Hvilke redskaber er nødvendige for, at KOMBIT
kan foretage ændring, vedligeholdelse og videreudvikling af Programmellet?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen for og med angivelse af
det enkelte Kundespecifikke Programmel.]

Hvorledes stilles de nødvendige redskaber til rådighed for KOMBIT?

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen for og med angivelse af
det enkelte Kundespecifikke Programmel.]

Har tredjemand ophavsret til de nødvendige redskaber?
I givet fald skal licensbetingelserne oplyses, og
eventuelle vederlag for udnyttelse oplyses.

[Her besvarer tilbudsgiver spørgsmålet/afgiver oplysningen for og med angivelse af
det enkelte Kundespecifikke Programmel.]

Tabel 6 Redskaber til brug for ændringer af Kundespecifikt Programmel
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