OPI-AFTALE
Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på §22 i Udbudsloven

[Dato]
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1.

PARTER

REGION HOVEDSTADEN
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
CVR-nr.: 29 19 06 23
og
IBM Danmark ApS:
IBM Danmark ApS, Kongevej 495B, 2820 Holte
CVR-nr.: XX XX XX XX] (i det følgende benævnt ”IBM”)
har med virkning fra den 7/11 2017 indgået nærværende OPI-aftale.
2.

BAGGRUND OG FORMÅL

2.1

REGION HOVEDSTADEN ønsker at gennemføre et struktureret og åbent offentligt-privat innovationssamarbejde med IBM vedrørende et forsknings- og udviklingsprojekt om udvikling af et intelligent digitalt beslutningsstøtteværktøj til
diabetesbehandling.

2.2

Parterne ønsker at forske i, hvorvidt et digitalt beslutningsstøtteværktøj baseret
på kognitive computerteknologier, der kan udnytte SDCC’s ekspertise indenfor
forskning, klinisk praktisk og uddannelse, kan støtte det sundhedspersonale,
der beskæftiger sig med diabetesbehandling. REGION HOVEDSTADEN ønsker på
denne baggrund, at der udvikles en it-løsning, der kan forbedre diabetesbehandlingen af patienter i det danske sundhedsvæsen. IBM ønsker samtidig med
levering af de af denne aftale omfattede ydelser at udvikle egen viden på området.

2.3

Samarbejdet forløber i følgende 3 faser:
•

Fase 1: Foranalyse og ansøgning om fondsstøtte

•

Fase 2: Udvikling til og med prototype

•

Fase 3: Afprøvning

Faserne er nærmere beskrevet i punkt xx nedenfor.
2.4

OPI-projektets formål, baggrund og gennemførelse er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i Bilag 1, der også indeholder en tids- og aktivitetsplan. Fase 2
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og 3 vil blive nærmere defineret efter afslutningen af fase 1, idet de overordnede rammer og forpligtelser dog fremgår af Bilag 1, jf. også punkt 2.5 nedenfor. Det påhviler IBM som en del af deltagelsen i OPI-projektet at levere de
ydelser, som fremgår af punkt 7.
2.5

Denne aftale regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i OPI-projektet.
Ved afslutningen af fase 1, dvs efter gennemførelse af foranalysen, og når
fondsstøtte er opnået, har parterne til hensigt at indgå en ny OPI-Aftale 2 med
detaljeret regulering af fase 2 og 3. OPI-Aftale 2 vil følge principperne for den
juridiske regulering i denne Aftale og i øvrigt indeholde de nærmere juridiske
vilkår, der fremgår af Bilag 3.
Det samlede aftalegrundlag, herunder også OPI-Aftale 2, anses for omfattet af
Udbudslovens § 22, og følgende vilkår er gældende for OPI-projektet:
A.

Rettighederne til den fælles skabte viden tilfalder ikke alene REGION
HOVEDSTADEN som opdragsgiver, jf. nærmere herom punkt 11 og 13
samt Bilag 3.

B.

IBM modtager ikke fuldt markedsvederlag for sine ydelser jf. punkt 7
og projektbudgettet i Bilag 2.

2.6

OPI-projektet gennemføres i fuld åbenhed om de fælles projektresultater, jf.
punkt 4.5, 11.2, 12.2 og 13, ud fra en hensigt om:
A.

at sikre gennemsigtighed og respektere ligebehandlingsprincippet, jf.
god offentlig forvaltningsskik;

B.

at eliminere at IBM gennem projektdeltagelsen opnår fordele, som ville
kunne føre til inhabilitet i forbindelse med et eventuelt fremtidigt
indkøb fra REGION HOVEDSTADENs side;

C.

at eliminere at der som et led i OPI-samarbejdet tilgår IBM ulovlige
statsstøtteretlige fordele, herunder i form af eksklusiv værdifuld viden.

2.7

REGION HOVEDSTADEN gennemfører OPI-projektet med hjemmel i ”myndighedsfuldmagten” og bekendtgørelse om regionrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
BEK nr. 170 af 05/502/2017.

2.8

Såfremt parterne opnår eksterne fondsmidler til gennemførelse af OPI-projektet, er parterne forpligtede til at overholde vilkårene for støtten, således som
disse er præciseret i tilsagnet fra fonden. Disse vilkår, herunder eventuelle krav
om offentliggørelse m.v. går forud for bestemmelserne i denne Aftale.
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3.

STATSSTØTTEREGNSKAB

3.1

Parterne har i forbindelse med indgåelse af Aftalen udarbejdet det i Bilag 4 anførte foreløbige statsstøtteregnskab med bilag, som viser parternes bidrag til og
forventede udbytte af OPI-projektet samt de forudsætninger, som er lagt til
grund herfor.

3.2

De offentlige midler, som REGION HOVEDSTADEN tilfører OPI-projektet (direkte
og indirekte udgifter), har sin årsag i REGION HOVEDSTADENs formål som anført i punkt xx ovenfor. Der ydes delvist vederlag til IBM fra REGION HOVEDSTADEN som betaling for den ydelse, som IBM skal levere til timepriser, idet
IBM garanterer, at timepriserne er under markedspris. Såfremt IBM i øvrigt
gennem samarbejdet opnår en fordel, herunder som følge af rettighedsfordelingen, jf. punkt xx og Bilag 3, som overstiger værdien af den ydelse, som REGION HOVEDSTADEN indskyder, og som udgør statsstøtte i statsstøttereglernes
forstand, skal IBM kompensere REGION HOVEDSTADEN for denne fordel. Kompensationen fastsættes på en sådan måde, at IBM samlet set vil få et udbytte af
OPI-projektet, der modsvarer dennes bidrag og risiko ved OPI-projektet, jf. nedenfor.

3.3

Parterne har således på grundlag af statsstøtteregnskabet vurderet, at OPI-projektet ikke på tidspunktet for indgåelse af denne Aftale indebærer, at der tilgår
IBM en fordel, der kan udgøre ulovlig statsstøtte. Såfremt dette mod forventning måtte vise sig at være tilfældet, er IBM forpligtet til at tilbagebetale beløbet med rente uden i øvrigt at kunne gøre krav gældende mod REGION HOVEDSTADEN.

3.4

Parterne er forpligtede til løbende at vurdere, om IBM – mod Aftalens forudsætninger - opnår statsstøtteretlige fordele af REGION HOVEDSTADENs deltagelse i
og bidrag til OPI-projektet, der overstiger værdien af de bidrag, som IBM tilfører OPI-projektet. Efter afslutningen af hver fase, udarbejdes der et foreløbigt
statsstøtteregnskab, og parterne har pligt til gensidigt at underrette hinanden,
såfremt der potentielt eller aktuelt er risiko for en ændring i forholdet mellem
de af parterne tilførte værdier, som har betydning for den statsstøtteretlige
vurdering.

3.5

Parterne er forpligtede til efter OPI-projektets afslutning (efter fase 3) at udarbejde et endeligt statsstøtteregnskab baseret på værdien af de frembragte rettigheder sammenholdt med værdien af parternes bidrag. Hvis der som et led i
OPI-projektet opnås resultater eller afdækkes viden af en værdi som ligger ud
over, hvad parterne har lagt til grund i statsstøtteregnskabet, herunder har forudsat ved fordelingen af rettigheder og royalty, jf. Bilag 3, eller såfremt bud-
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gettet i øvrigt ændres, og IBM derved kan anses for at opnå en økonomisk fordel, er IBM forpligtet til at sikre, at der kompenseres for den økonomiske fordel
ved supplerende projektbidrag til REGION HOVEDSTADEN, jf. i øvrigt punkt xx
om den økonomiske ramme. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om værdien, er begge parter berettigede til at foranledige en auktion iværksat gennem
en annoncering. IBM har dog en forkøbsret. Alternativt kan parterne aftale
iværksættelse af en anden form for ekstern værdiansættelse f.eks. ved en uafhængig tredjemand.
4.

DEFINITIONER

4.1

Aftalen er nærværende OPI-aftale med tilhørende bilag.

4.2

Part er REGION HOVEDSTADEN (inkl. SDCC) eller IBM Danmark ApS (benævnt
”IBM”)
Parterne er REGION HOVEDSTADEN (inkl. SDCC) og IBM Danmark ApS
Privat part er IBM Danmark ApS

4.3

OPI-projektet er det mellem parterne aftalte OPI-projekt (fase 1-3), som nærmere beskrevet i Bilag 1 og under punkt 2 og 5.

4.4

OPI-projektets opstart er den dato, fra hvilken aftalen har virkning, jf. punkt 1.

4.5

Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte
opfindelser, som en part enten:
A.

har rettighederne til ved OPI-projektets opstart,

eller
B.

har generet alene og for egen regning, men parallelt med OPIprojektet. Er sådan egen genereret viden afledt af forgrundsviden jf.
punkt 4.6, forudsætter det dog, dels at denne forgrundsviden er
offentliggjort i overensstemmelse med punkt 13 og gennemsigtighedsog ligebehandlingsprincippet jf. punkt 2.5, 5.7 og 5.8, og dels at den
under OPI-projektet egen genererede viden ikke tilgår andre parter
under OPI-projektet.

4.6

Forgrundsviden er den fælles viden, herunder know-how og de projektresultater, der genereres af parterne i fællesskab som led i OPI-projektet, eller er afledt af forgrundsviden uden at være baggrundsviden, jf. punkt 4.5B, samt den
viden der genereres af én eller flere parter for offentlige projektmidler.
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Et koncept, en metode, en model eller en prototypes funktionaliteter, betjening
og brugsmæssige udformning, der er resultat af de af parterne i fællesskab uddragede, formulerede og – eventuelt gennem test - kvalificerede behov og krav
under OPI-projektets forløb, vil være at betragte som forgrundsviden.
Derimod vil eksempelvis en detailteknisk del af en prototypeløsning som f.eks.
komponentsammensætning og IT programkode udviklet af én eller flere private
parter uden den offentlige parts finansiering og delagtiggørelse heri, jf. punkt
4.5B være baggrundsviden.
4.7

Fortrolige Oplysninger er personnumre og andre personhenførbare oplysninger
(herunder informationer om og billeder m.v. af borgere, der medvirker i forbindelse med OPI-projektet, jf. dog punkt xx nedenfor) samt interne oplysninger
om REGION HOVEDSTADEN, 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 kendte på modtagelsestidspunktet, uden at dette
kan henføres til modtagerens handlinger, eller som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart.

4.8

Opfindelse er viden, der kan rettighedsbeskyttes i form af patent eller brugsmodel.

4.9

SDCC er Steno Diabetes Center Copenhagen, der er en del af REGION HOVEDSTADEN.

4.10

Løsning har karakter af et nyt umiddelbart anvendeligt IT-program (svarende til
begrebet edb-program anvendt i ophavsloven og patentloven), apparat eller
redskab eller en ny umiddelbar anvendelig teknisk installation eller fremgangsmåde.

5.

OPI-PROJEKTET

5.1

OPI-projektet gennemføres i perioden november 2017 til december 2019 med
mulighed for forlængelse af fase 3, jf. punkt 5.2.3 nedenfor.

5.2

OPI-projektet vil blive gennemført som anført og indenfor rammerne af i projektbeskrivelsen i Bilag 1. OPI-projektet er opdelt i følgende faser, jf. også
punkt xx ovenfor:
•

Fase 1: Foranalyse og ansøgning

•

Fase 2: Udvikling til og med prototype
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•

Fase 3: Afprøvning

Faserne kan inddeles i underfaser. Udviklingsforløbet er iterativt, hvorved underfaserne kan gentages det antal gange, som er relevant for udviklingen af
løsningen frem til endelig prototype.
Formålet med og indholdet af faserne er nærmere beskrevet nedenfor.
Fase 2 forventes påbegyndt primo april 2018, eller når fondsstøtte er opnået,
og forventes at løbe indtil ultimo 2018. Fase 3 forventes påbegyndt ultimo 2018
(når prototype foreligger) og forventes at vare 1 år herefter, dvs indtil ultimo
2019. Om muligheden for at forlænge fase 3 henvises til punkt 5.2.3.
5.2.1

Fase 1 Foranalyse og ansøgning: I foranalysen opbygger parterne ny viden
om, hvordan kognitiv computing kan understøtte formålet om at skabe et beslutningsstøtteværktøj til diabetesbehandling, der udnytter REGION HOVEDSTADENs ekspertise til at løfte diabetesbehandlingen i Danmark som en del af det
danske sundhedsvæsen. I foranalysen skal det kortlægges, hvilke faktorer, risici, aktiviteter og ressourcer m.v. der skal til for at udvikle beslutningsstøtteværktøjet.
Foranalysen omfatter endvidere en vurdering af, hvordan et kognitivt
beslutningsstøtteværktøj bedst muligt kan testes og afprøves inden en
udrulning af et sådant værktøj, og hvordan et sådant værktøj kan understøtte
en evidensbaseret dokumentation af gevinsterne for såvel sundhedspersonale
og patienter ved anvendelse af sådant værktøj hos det sundhedspersonale, der
er involveret i diabetesbehandling. Formålet er endvidere at etablere en
køreplan for at udvikle et kognitivt beslutningsstøtteværktøj inden for
beslutningsstøtte for diabetesbehandling, og dermed i sidste ende støtte de
grundlæggende mål for SDCC (internationalt førende klinik, forskning og
uddannelse).
Som en mindre del af foranalysen vil IBM bistå med udarbejdelse af en ansøgning om fondsmidler med afsæt i resultatet af den gennemførte analyse i Foranalysen.
Om Foranalysen i øvrigt og de heri indeholder aktiviteter og forpligtelser for
parterne henvises til Bilag 1.

5.2.2

Fase 2 Udviklingfase til og med prototype: I udviklingsfasen sker
udviklingen af et nyskabende digitalt beslutningsstøtteværktøj til
diabetesbehandling med dertil hørende forskningsaktiviteter. I denne fase
indgår også forberedelse af publicering af forskningsartikler i internationale
tidsskrifter, klinisk validering af den udviklede teknologi og udarbejdelse af
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evidensbaserede guidelines til brug af medicin m.v. i forbindelse med
behandling af diabetes.
Som en del af udviklingsfasen er formålet, at der sker udvikling af en prototype
(version 1) af det digitale beslutningsstøtteværktøj.
Om udviklingsfasen i øvrigt og de heri indeholdte aktiviteter og forpligtelser for
parterne henvises til Bilag 3.
5.2.3

Fase 3 Afprøvning: I afprøvningsfasen stilles den nyudviklede prototype på
det digitale beslutningsstøtteværktøj til rådighed med henblik på at kunne
anvendes og testes af samtlige regioner i Danmark, herunder nuværende og
kommende diabetesafdelinger/Steno Centre, samt alle praktiserende læger i
Danmark for at den udviklede løsning kan afprøves og valideres. IBM har pligt
til at drifte, vedligeholde og videreudvikle løsningen i fase 3 med henblik på
denne brug. Fase 3 afsluttes med en opsamling og rapportering, herunder rapportering til eventuelle eksterne fonde, der har bidraget med finansiering af
OPI-Projektet.
Om afprøvningsfasen i øvrigt og de heri indeholder aktiviteter og forpligtelser
for parterne henvises til Bilag 3.

5.3

Det tilsigtes og forventes, at der i takt med videnopbygningen og med afklaring
og eventuel test af løsningsmuligheder undervejs i OPI-projektet sker en yderligere afgrænsning og konkretisering af udviklingsmål, herunder efter foranalysen i fase 1. Dette gælder navnlig den nærmere tilrettelæggelse af fase 2 og 3.

5.4

Henset til OPI-projektets karakter af at være et forsknings- og udviklingsprojekt
vil omstændighederne, bidraget fra REGION HOVEDSTADEN og IBM således
også løbende kunne ændre sig i takt med, at der oparbejdes ny viden og i takt
med, at der opnås resultater af foranalyse m.v. OPI-projektet vil således kunne
blive skaleret op og ned, ligesom projektets varighed, omfang, kompetencetilførsel m.v. vil kunne variere løbende ud fra saglige forhold relateret til udviklingen i samarbejdet.

5.5

I det omfang OPI-projektet er inddelt i underfaser, foretager parterne, umiddelbart forinden hver underfase påbegyndes (i alle tre faser), en evaluering og detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver i den forestående underfase. Parterne foretager fastlæggelsen på baggrund af erfaringer fra eventuelle tidligere
underfaser og faser og inden for de overordnede rammer af tids- og aktivitetsplanen, jf. Bilag 1. Om ændringer i indholdet af underfaser, forskydninger af
aktiviteter m.v. henvises til den i Bilag 1 beskrevne procedure.
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5.6

Som led i hver enkelt fase foretages en godkendelsesprocedure, hvor REGION
HOVEDSTADEN godkender de af IBM leverede ydelser. Såfremt en leveret
ydelse ikke kan godkendes, afgiver REGION HOVEDSTADEN begrundet meddelelse herom inden 10 dage, idet ydelserne anses som godkendt, såfremt REGION HOVEDSTADEN ikke har afvist at godkende ydelserne inden for den anførte frist. Igangsættelse af en ny fase kan herefter først påbegyndes, når REGION HOVEDSTADEN har godkendt den leverede ydelse endeligt.

5.7

Parterne er enige om at tilrettelægge OPI-projektet i alle faser 1, 2 og 3, så
projektets forgrundsviden kan udledes, beskrives og offentliggøres i en form,
der gør det muligt også for andre end parterne at anvende denne forgrundsviden, herunder med henblik på at REGION HOVEDSTADEN kan gøre forgrundsviden tilgængeligt for andre tilbudsgivere under efterfølgende udbud, jf. punkt xx
nedenfor.

5.8

Parterne er forpligtede til at sikre, at OPI-projektet så vidt muligt baseres på
almindeligt tilgængelige materialer og standarder. Dette gælder både i fase 1, 2
og 3.

5.9

Det vil ved afslutningen af OPI-projektet udledes og følge af beskrivelsen af de
da opnåede resultater, hvorledes OPI-projektets udviklingsmål så vidt muligt er
opfyldt i form af mere viden, herunder om nye løsningsmuligheder.

6.

SAMARBEJDSFORM I FASE 1, 2 OG 3

6.1

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

6.2

Parterne er enige om, at overordnet governance af projektet er forankret i en
overordnet Styregruppe, der er nedsat mellem Region H. og IBM.

6.3

Parterne nedsætter en dedikeret styregruppe til projektet, bestående af 1 repræsentant fra REGION HOVEDSTADEN og 1 repræsentant fra IBM. Ved projektstart bemandes styregruppen med Allan Flyvbjerg, SDCC fra REGION HOVEDSTADEN og Henrik Wieland fra IBM. Styregruppen varetager den overordnede
styring af OPI-projektet. Styregruppens formand er repræsentanten fra REGION
HOVEDSTADEN.
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6.4

Styregruppens formand indkalder til møde, når dette er påkrævet, dog mindst
hver måned, eller når en af parterne ønsker det. Møderne indkaldes med mindst
1 uges varsel. Dagsorden for mødet skal fremgå af mødeindkaldelsen.

6.5

Projektlederen udarbejder mødereferater og udsender disse senest 1 uge efter
et mødes afholdelse. Såfremt der ikke gøres indsigelse mod indholdet af mødereferaterne inden 1 uge efter modtagelsen, anses indholdet herunder anførte
vedtagne beslutninger for godkendt af parterne.

6.6

Styregruppen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Styregruppens beslutninger kræver enstemmighed.

6.7

Projektledelsen forestås ved projektstart af:
•

Ib Vestergaard Klewe (IBM)

Parterne har herudover ved projektstart udpeget følgende projektrepræsentanter:
•

Birgitte Brock (SDCC)

•

Tina Vilsbøll (SDCC)

•

Claus Hansen (REGION HOVEDSTADEN)

Yderligere ressourcer fra IBM samt REGION HOVEDSTADEN og relevante tredieparter inddrages efter behov (beskrevet i Bilag 1)
6.8

Projektlederen skal udføre de beslutninger, som styregruppen træffer samt forestå fremdriften af OPI-projektet. Projektlederen rapporterer til styregruppen,
jf. punkt 5.3. Projektlederen varetager bl.a. den løbende koordinering mellem
parterne, udarbejder projektplaner samt foretager den nødvendige opgavefordeling.
Projektlederen kan ikke selvstændigt forpligte parterne eller i øvrigt handle i
parternes navn uden samtykke fra styregruppen, jf. punkt 6.6.

6.9

Forslag fra projektlederen om ændringer af OPI-projektet og budgettet skal forelægges styregruppen til godkendelse.

7.

PROJEKTETS ØKONOMISKE RAMME

7.1

Parterne er enige om at følge det i Bilag 2 anførte budget, der indeholder den
økonomiske ramme for fase 1 om foranalyse og ansøgning. IBM garanterer, at
de anførte timepriser er under markedspris. Vederlaget for ydelserne i fase 1
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udgør kr. 2.298.000. IBM’s stiller i fase 1 i alt 579 medarbejdertimer vederlagsfrit til rådighed svarende til en værdi af kr. 1.328.800, jf. Bilag 2.
7.2

For fase 2 og 3 gælder, at parterne aftaler et budget, der gælder for denne del
af OPI-projektet. Budgettet følger principperne i Bilag 2 Hertil kommer eventuel
ekstern finansiering fra fonde el, jf. nærmere herom i Bilag 3. De af fonden opstillede vilkår for den økonomiske ramme, budget, udbetaling m.v. skal følges
af parterne.

7.3

Forløbet relateret til opnåelse af ekstern finansiering kan have betydning for
OPI-projektets skalering, jf. også punkt xx ovenfor.

7.4

Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er alle beløb i aftalen 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.

7.6.

Parterne registrerer løbende alle oplysninger af relevans for statsstøtteregnskabet, jf. punkt xx ovenfor.

8.

IBM'S FORPLIGTELSER

8.1

IBM er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af tids- og aktivitetsplanen, som er beskrevet i Bilag 1, idet ydelserne i fase 2 og 3 vil blive præciseret
yderligere efter afslutningen af foranalysen i fase 1.

8.2

IBM indestår for at levere de i Bilag 1 anførte ydelser og bistand, og at det aftalte faseforløb følges. Dette gælder også for fase 2 og 3, når de af disse faser
omfattede ydelser er blevet nærmere fastlagt.
Det overordnede leveranceansvar i fase 1, 2 og 3, jf. Bilag 1 påhviler således
IBM, idet REGION HOVEDSTADEN dog er forpligtet til at deltage aktivt i OPIprojektet, herunder yde den i punkt 10 beskrevne medvirken, herunder i form
af bidrag.

8.3

IBM indestår endvidere for, at de i hele perioden frem til afslutning af OPI-projektet opretholder den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden,
herunder i form af kvalificerede medarbejdere.

8.4

Såfremt der under OPI-projektet opstår tvivl om en opgaves omfang, er en part
IBM forpligtet til øjeblikkeligt at orientere den anden part herom og søge tvivlen
afklaret.
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8.5

Som en del af aftalens opfyldelse stiller IBM den baggrundsviden, udstyr og faciliteter til rådighed for OPI-projektet, som er nødvendig for at gennemføre fase 1,
2 og 3, jf. Bilag 1 og Bilag 3 .

8.6

IBM får ikke i fase 1 stillet personhenførbare data til rådighed af REGION HOVEDSTADEN og vil heller ikke behandle sådanne data i forbindelse med arbejdets planlægning og udførelse. Om eventuel behandling af personhenførbare
data i fase 2 og 3 og forpligtelserne i den forbindelse henvises til Bilag 3.

9.

MEDARBEJDERE

9.1

Parterne bidrager med personalemæssige ressourcer som nærmere beskrevet i
budgettet i Bilag 2.

9.2

Til at udføre projektet i fase 1 har parterne udpeget de i Bilag 2 anførte nøglemedarbejdere. Nøglemedarbejdere for fase 2 og 3 aftales nærmere. De ovenfor
anførte nøglemedarbejdere kan alene udskiftes med samtykke fra den anden
part, medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold eller lignende omstændigheder.
I så fald skal den pågældende part stille en ny medarbejder til rådighed hurtigst
muligt. Udskiftning må ikke påføre den anden part yderligere omkostninger, og
den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer, forudsat sådanne medarbejder findes i den pågældende parts eksisterende organisation.
Udskiftning af øvrige medarbejdere skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i projektet i videst muligt omfang undgås.

9.3

Parterne kan tilknytte yderligere medarbejdere til OPI-projektet, men skal forinden orientere den anden part om navn, uddannelse og erfaring for de pågældende medarbejdere.

10.

REGION HOVEDSTADENS BIDRAG

10.1

REGION HOVEDSTADEN betaler vederlag til IBM for ydelserne i fase 1 i overensstemmelse med det i budgettet i Bilag 2 anførte. IBM garanterer, at de anførte timepriser er under markedspris, og at ydelserne samlet set også leveres
til en pris under markedspris. For fase 2 og 3 vil der blive aftalt et budget.
IBM’s timepriser, som betales af REGION HOVEDSTADEN, skal fortsat være under markedspris i fase 2 og 3.

10.2

Faktura skal for alle faser af OPI-projektet ledsages af et udførligt timeregnskab
for den enkelte medarbejder hos IBM med detaljeret angivelse af, hvad tiden er
blevet anvendt til.
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Betaling i overensstemmelse med budgettet jf. Bilag 1 forudsætter, at IBM dokumenterer, at parterne har udført alt, hvad der på det pågældende tidspunkt
skal være udført i henhold til tids- og aktivitetsplanen. Såfremt dette ikke er tilfældet, jf. punkt 5.6, og dette skyldes IBM’s forhold, udskydes betalingen af
IBM’s vederlag indtil det tidspunkt, hvor parterne har dokumenteret, at de i
henhold til tids- og aktivitetsplanen forudsatte opgaver er udført. Skyldes den
manglende udførelse af de planlagte aktiviteter eller opgaver REGION HOVEDSTADENs forhold, skal der ske betaling i overensstemmelse med betalingsplanen, idet parterne samtidig aftaler, hvordan og hvornår de manglende aktiviteter eller opgaver udføres inden for det aftalte budget.
Betaling forfalder 30 dage efter, at REGION HOVEDSTADEN har modtaget fyldestgørende faktura. Der skal ske elektronisk fakturering.
10.3

REGION HOVEDSTADEN stiller endvidere sin baggrundsviden og kliniske eksperter til rådighed for OPI-projektet, jf. Bilag 2.

11.

RETTIGHEDER FOR FASE 1

11.1

For fase 1 gælder, at hver part bevarer sin ejendomsret til de immaterielle rettigheder, der er en del af den pågældendes baggrundsviden.
Parterne har en vederlagsfri (betinget af, der sker betaling i overensstemmelse
med punkt 10), ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte de øvrige parters
baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre OPI-projektet. REGION HOVEDSTADENs brugsret omfatter herudover en ret for REGION
HOVEDSTADEN til at lade tredjemand udøve de nævnte rettigheder på vegne af
REGION HOVEDSTADEN efter orientering af IBM. Tredjemand skal i givet fald
påtage sig en hemmeligholdelsesforpligtelse som angivet i punkt 13.
Det påhviler parterne at sikre, at tredjemand, herunder egne medarbejdere,
konsulenter samt underleverandører, stiller alle relevante immaterielle
rettigheder til baggrundsviden til rådighed for de andre parter, således at den
nødvendige baggrundsviden vederlagsfrit stilles til rådighed for OPI-projektet.

11.2

Parterne er enige om, at projektet gennemføres i åbenhed, hvilket betyder, at
genereret forgrundsviden løbende stilles til rådighed for offentligheden, jf.
punkt 13. Parterne er som følge heraf indforstået med, at det derfor ikke kan
være muligt at rettighedsbeskytte projektets forgrundsviden som opfindelse(r).

11.3

I det omfang det undtagelsesvist ikke er muligt at beskrive genereret forgrundsviden, så den kan stilles til rådighed for offentligheden som anført, uden
at inddrage dele af de private parters baggrundsviden, er parterne enige om at
beskrive den dertil nødvendige baggrundsviden med henblik på offentliggørelse
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heraf. Alle informationer og data, som REGION HOVEDSTADEN tilfører OPI-projektet, skal gøres tilgængelig for offentligheden.
11.4

I det omfang forgrundsviden er beskyttet af immaterielle rettigheder, tilfalder
disse rettigheder IBM.

11.5

REGION HOVEDSTADEN erhverver en tidsubegrænset, royalty-fri og ikke-eksklusiv brugsret til forgrundsviden. Brugsretten omfatter enhver brug i forbindelse med REGION HOVEDSTADENs virksomhed, herunder offentliggørelse i forbindelse med dels udbud af ydelser i relation til REGION HOVEDSTADENs virksomhed, dels ansøgning om fondsstøtte til projekter baseret på forgrundsviden.
Brugsretten omfatter i den forbindelse også de rettigheder, der er nødvendige
for, at tredjemand dels kan udarbejde tilbud, dels kan behandle ansøgning om
fondsstøtte. REGION HOVEDSTADEN har desuden ret til at foretage ændringer i
forgrundsviden på enhver måde i forbindelse med REGION HOVEDSTADENs
virksomhed. Brugsretten omfatter herudover en ret for REGION HOVEDSTADEN
til at lade tredjemand udøve de nævnte rettigheder på vegne af REGION HOVEDSTADEN.

12.

UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD

12.1

I det omfang forgrundsviden danner grundlag for efterfølgende udbud hos REGION HOVEDSTADEN, skal REGION HOVEDSTADEN ved tilrettelæggelse og gennemførelsen af sådanne udbud i videst muligt omfang søge at undgå, at IBM
bliver inhabil i forhold til at afgive tilbud. REGION HOVEDSTADEN skal herunder
iværksætte sådanne tiltag, at IBM’s eventuelle konkurrencemæssige fordel som
følge af deltagelse i OPI-projektet søges udlignet.

12.2

Parterne har på forhånd forpligtet sig til at gennemføre OPI-projektet i åbenhed
og løbende offentliggøre genereret forgrundsviden, jf. punkt 11.2 og punkt
13.3-0. Denne gennemsigtighed sikrer en ligebehandling fra de offentlige parters side, idet al viden skabt i projektet er tilgængelig for andre private virksomheder. Dermed tilgår ingen videns- eller tidsmæssige fordele eksklusivt til
de private projektparter.

12.3

De private parter må ikke på nogen måde søge at påvirke udformningen af udbudsbetingelserne for et efterfølgende udbud eller på anden søge at præge et
eventuelt udbuds tilrettelæggelse, herunder gennem bestemte (favoriserende)
valg af metoder, materialer og standarder, jf. også punkt 5.7 og 5.8.

13.

OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE I FASE 1, 2 OG 3

16

13.1

Parterne har pligt til at hemmeligholde fortrolige oplysninger og de andre parters baggrundsviden. Forpligtelsen gælder også efter OPI-projektets afbrydelse
eller afslutning og efter en parts eventuelle udtrædelse af OPI-projektet, jf. dog
punkt 13.2. Parterne kan dog videregive disse oplysninger til deres eventuelle
advokater og andre rådgivere i fornødent omfang mod at sikre, at advokaterne
og de andre rådgivere påtager sig en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse.

13.2

Parternes hemmeligholdelsesforpligtelse i henhold til punkt 13.1, omfatter ikke
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, eller

-

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

13.3

Parterne forpligter sig til løbende at dokumentere og overlevere genereret forgrundsviden for alle faser i OPI-projektet til den offentlige part i en form og i et
format, der egner sig til offentlig formidling. REGION HOVEDSTADEN fører en
logbog over genereret forgrundsviden under OPI-projektets forløb. I denne logbog indføres referater fra fælles drøftelser, møder og workshops med tilhørende
præsentationer, relevante informationer, data, konklusioner, viden om løsninger
m.v., udvekslet mellem REGION HOVEDSTADEN og IBM som led i OPI-projektet.
REGION HOVEDSTADEN offentliggør og opdaterer løbende svarende til en frekvens på minimum hver 2. måned på REGION HOVEDSTADENs hjemmeside genereret forgrundsviden samt REGION HOVEDSTADENs baggrundsviden, som
skønnes at have en interesse for offentligheden, herunder øvrige virksomheder,
som arbejder inden for relaterede områder. Den i logbogen opsamlede information og dokumentation skal udover den løbende offentliggørelse også efterfølgende være tilgængelig i sammenhæng for andre tilbudsgivere i forbindelse
med et eventuelt efterfølgende udbud, jf. punkt 12.

13.4

For punkt 13.3 og 0 gælder dog, at forgrundsviden kun skal dokumenteres,
overleveres, offentliggøres osv. i det omfang, det vil være nødvendigt at kende
til for tredjemand, såfremt tredjemand skal overtage drift, vedligeholdelse og
videreudvikling af forgrundsviden.

17

13.5

Såfremt der i forbindelse med de fælles drøftelser, møder og workshops deles
informationer, som en eller flere parter anser for at være fortrolige oplysninger
jf. punkt 4.7, skal disse oplysninger markeres ”fortroligt” i logbogen.

13.6

Parterne er forpligtede til at sikre, at deres respektive medarbejdere gøres bekendt med og overholder bestemmelserne om offentliggørelse og hemmeligholdelse i punkt 13.1.

14.

NYE PARTERS INDTRÆDEN

14.1

Ingen af parterne kan lade nye parter indtræde i OPI-projektet uden den anden
parts forudgående skriftlige samtykke.

15.

MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER FOR FASE 1, 2 OG 3, HERUNDER
ERSTATNING I FASE 1, 2 OG 3

15.1

Såfremt der foreligger en mangel eller forsinkelse med en ydelse til opfyldelse
af OPI-projektet, kan hver af parterne påberåbe sig dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder om forholdsmæssigt afslag. En part skal dog altid give den anden part en rimelig frist til at afhjælpe en misligholdelse, inden
den ikke-misligholdende part gør misligholdelsesbeføjelser gældende.

15.2

Det påhviler en part af egen drift at give begrundet meddelelse til den anden
part, såfremt der indtræder risiko for forsinkelse eller for, at aftalen ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt.

15.3

Det påhviler en part uden ugrundet ophold at afhjælpe forsinkelse eller mangler, herunder om nødvendigt ved indsættelse af yderligere medarbejdere.

15.4

Aftalen kan ophæves, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, og der
ikke inden rimelig tid er foretaget behørig afhjælpning efter punkt 15.3.
Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er
tale om en udtømmende liste:
-

Væsentlig, gentagen misligholdelse af en parts forpligtelser.

-

Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af den
aftalte tids- og aktivitetsplan i Bilag 1.

-

Overtrædelse af bestemmelsen om hemmeligholdelse, jf. punkt 13.

-

IBM's konkurs eller såfremt IBM tages under rekonstruktionsbehandling,
i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det.
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15.5

Overtrædelse af bestemmelsen om rettigheder, jf. punkt 11.

Parterne påtager sig produktansvar, der måtte være forbundet med deres ydelser til projektet.

15.6

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke tab ved følgeskader så som produktionsforstyrrelser
og andet driftstab, mistet omsætning / avance eller anden indirekte skade. Alle
skader og tab, der udspringer af en parts efterfølgende anvendelse af projektresultaterne anses for følgeskader, som ikke er omfattet af den anden parts erstatningsansvar.

15.7

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

15.8

En parts erstatningspligt er i hele OPI-projektets varighed (dvs både fase 1, 2
og 3) bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger maksimeret til
det beløb, der samlet set er betalt i OPI-projektet af Region Hovedstaden til
IBM (dvs. eksklusiv betalinger, der er betalt via ekstern finansiering, og andre
betalinger og omkostninger, som ikke er afholdt af Region Hovedstaden).

15.9

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

16.

OVERDRAGELSE AF AFTALEN

16.1

REGION HOVEDSTADEN kan som led i organisationsændringer overdrage sine
rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til en anden offentlig institution eller
institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige
midler. En sådan overdragelse giver ikke ret til yderligere udnyttelse af REGION
HOVEDSTADENs rettigheder end forudsat i Aftalen.

16.2

IBM kan ikke uden REGION HOVEDSTADENs forudgående skriftlige samtykke og
uden iagttagelse af de udbudsretlige principper overdrage sine forpligtelser
ifølge Aftalen til tredjemand. REGION HOVEDSTADEN kan ikke nægte samtykke
uden saglig grund.

17.

AFTALENS OPHØR FOR FASE 1, 2 OG 3

17.1

En part kan i fase 1 og 2 indstille sin deltagelse i OPI-projektet, såfremt det aftalte budget ikke kan overholdes uden væsentlige overskridelser, eller det er
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åbenbart, at det fælles projektmål, jf. punkt 2.1, ikke kan opnås, herunder i tilfælde af, at de fornødne myndighedsgodkendelser ikke kan opnås. Parten giver
straks en begrundet meddelelse herom til den anden part. For så vidt angår opsigelse i fase 3 henvises til Bilag 3.
17.2

REGION HOVEDSTADEN er berettiget til at opsige aftalen, såfremt REGION HOVEDSTADENs hjemmel til at gennemføre OPI-projektet bortfalder. Opsigelsen
får virkning fra REGION HOVEDSTADENs opsigelse til IBM.

17.3

I de i punkt 17.1 og 17.2 anførte situationer kan der ikke rejses økonomiske
krav mod den part, der indstiller sin deltagelse i OPI-projektet henholdsvis opsiger aftalen.

17.4

Hvis aftalen ophæves, jf. punkt 15.4 på grund af en parts væsentlige misligholdelse, kan de tilbageværende parter forlange godtgørelse af omkostningerne
ved afvikling af de forpligtelser, som de har påtaget sig som led i OPI-projektet,
og som har været påregnelige for den misligholdende part, samt alle udestående betalinger for ikke misligholdte ydelser. Hvis aftalen ophæves på grund af
IBM’s væsentlige misligholdelse, jf. punkt 15.4, er REGION HOVEDSTADEN herunder berettiget til at forlange tilbagebetaling af de beløb, som REGION HOVEDSTADEN har betalt til pågældende inden for den fase, som OPI-projektet
var i på det tidspunkt, hvor den pågældende indstillede sit bidrag til OPI-projektet. Betalinger for ydelser vedrørende forudgående faser, som ikke er berørt
af misligholdelsen, og som angår ydelser leveret i overensstemmelse med Aftalen, tilbagebetales ikke.

17.5

Hvis aftalen ophæves på grund af IBM’s væsentlige misligholdelse, jf. punkt
15.4, kan REGION HOVEDSTADEN beslutte at indstille OPI-projektet eller at videreføre dette på grundlag af et nyt budget og/eller med nye projektdeltagere.
REGION HOVEDSTADEN har i tilfælde af ophævelse på grund af IBM’s væsentlige misligholdelse tilsvarende rettigheder, som beskrevet i punkt 11 samt i Bilag 3 punkt 6 alt efter i hvilken fase af OPI-projektet, ophævelsen sker.

17.6

REGION HOVEDSTADEN er berettiget til at opsige Aftalen for fase 1, 2 eller 3
helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud i forbindelse med en afgørelse om uden virkning.
Aftalen ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet med
virkning fra påbuddets virkningstidspunkt.

17.7

Såfremt der i det påbud, der udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller
krav, er REGION HOVEDSTADEN berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen overfor IBM under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og IBM skal i så fald efterleve disse.
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17.8

IBM’s eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge
af, at Aftalen erklæres uden virkning, påbud om ophør – f.eks. for omkostninger
ved at efterkomme yderligere betingelser og krav, som REGION HOVEDSTADEN
har videreført i opsigelsen – skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets
almindelige regler. Dog har parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, ligesom erstatningen er maksimeret, jf. punkt 15.8. Endvidere skal Aftalens øvrige
bestemmelser om opsigelse i tages i betragtning ved opgørelsen af IBM’s eventuelle tab.

17.9

Såfremt IBM på tidspunktet for aftaleindgåelsen havde eller burde have haft
kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Aftalen erklæres uden virkning, kan IBM ikke overfor REGION HOVEDSTADEN rejse
krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at
Aftalen erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for
omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som REGION
HOVEDSTADEN har videreført i opsigelsen.

17.10

Ovenstående udgør en selvstændig aftale mellem parterne, som er gældende,
uanset om Aftalen i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning.

18.

TVISTER

18.1

Aftalen er undergivet dansk ret.

18.2

Tvister mellem parterne, der udspringer af OPI-projektet, aftalen eller parternes samarbejde herom, skal søges bilagt af parterne i mindelighed. Kan der
ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole
med værneting i REGION HOVEDSTADENs 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.

18.3

Punkt 18.2 er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler
om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler.

18.4

Denne Aftale foreligger både i en dansk og engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, har den danske version forrang.

19.

UNDERSKRIFTER

19.1

Aftalen underskrives i [3] originaleksemplarer, ét til hver af parterne.
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[Sted], den [dato]:

[Sted], den [dato]:

For REGION HOVEDSTADEN:

For IBM Danmark ApS:

[Navn og Titel]

[Navn og Titel]
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