Uppdragsavtal avseende konsulttjänster
och programvara för framtagande av etjänster inom projekt Harriet
Konfidentiellt

Uppdragsavtal
Konfidentiellt
1

Förhandlande parter

1.1

Detta avtal (nedan kallad ”Avtal”) har ingåtts mellan
Logica Sverige AB

och

556337-2191
Augustendalsvägen 21
131 85 Stockholm
(nedan kallad ”Logica”)

Stockholms stad,
Socialförvaltningen
Tillståndsenheten
212000-0142
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
(nedan kallad ”Kunden”)

Dessa kallas nedan var för sig för ”Part” och tillsammans för ”Parterna”.
1.2

För uppdraget ska gälla:
Detta Avtal
Logicas anbud ”Nytt verksamhetssystem för handläggning av
serveringstillstånd”, 2008-08-21
Stockholms stads avropsförfrågan, 2008-06-27
Ramavtal mellan Stockholm stad och Logica, KOM/16/2004
Vervas avtal med Logica ”Informationsförsörjning 2005”
Avtal 90 – Allmänna bestämmelser
Avtal 90 med Statskontorets tillägg
Allmänna villkor – Konsulttjänster (AVK)
Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa avtalshandlingar gäller avtalen i nämnd ordning.

2

Uppdragsbeskrivning

2.1

Logica åtar sig att leverera konsulttjänster för framtagande av e-tjänster enligt
avropsförfrågan baserad på befintlig Microsoft MOSS 2007 plattform samt
införande av standardprogramvaran Public 360º som konfigureras till ett nytt
verksamhetssystem.
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Uppdraget sker enligt följande steg.
Steg 1
Genomföra en förstudie om ca 150 timmar för att tar reda på om Harrietprojektet kan levereras inom ramen för uppsatt fastpris om 3.5 MSEK
inklusive förstudie.
Områden som belyses i förstudien är:
E-tjänster för ”Krögarsidor”
o Del 1, fastställa grafisk formgivning, fastställa utformning
och innehåll i formulär på Krögarsidor, fastställa hur
integration/webservices gränssnitt till August-projektet
o Del 2, fastställa integration/webservices gränssnitt mellan
August-projektet samt befintlig integrationsplattform och
Nya verksamhetssystemet Public 360º
o Del 3, fastställa integration/webservices gränssnitt mellan
Navet-projektet och Nya verksamhetssystemet Public 360º
Konvertering och migrering av befintligt Alk-T system
o Bestämma hur pågående och avslutade ärenden skall
hanteras i Nya verksamhetssystemet Public 360º samt
fastställa på vilket sätt detta skall genomföras ur ett
verksamhets- och tekniskt perspektiv.
Genomgång av standardsystemet Public 360º
o Under en djup genomgång av standardfunktionaliteten i
Public 360º kommer funktioner i systemet och dess tänkta
användande föreslås som arbetssätt för Kunden.
Skillnader i detta som behöver ändras dokumenteras och
är underlag till Steg 2. Målet är att i en fas 1 ta
verksamhetssystemet i drift utan alla eventuella icke väl
definierade behov. Fasen kan liknas med att ha
funktionalitet för att utgöra stöd i likhet med dagens stöd.
Steg 2
Redovisning av förstudiens resultat för kunds beslutfattare.
Om resultatet visar att projektet kan genomföras inom ramen för fastpris
3.5 MSEK, utförs uppdraget i sin helhet av Logica.
Om resultatet visar att projektet behöver en större budget än 3,5 MSEK
för att leverera allt enligt förstudiens fördjupade kravanalys, presenterar
Logica vad som ryms inom fastpris på 3,5 MSEK och pris på det som då
ligger utanför den budgeten (så att kund och leverantör kan ta ställning till
och besluta om eventuell fortsättning av projektet med avgränsningar,
alternativt utökad budget).
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Steg 3
Beslut om start av Harriet-projekt

Steg 4
Projektinitiering och framtagande av projektdirektiv för uppstart av
införande av Nytt verksamhetssytem Public 360º för handläggning av
serveringstillstånd.
Steg 5
Efter avslutat och godkänt projektarbete övergår leveransen till förvaltning
inom bägge parter. Separat förvaltningsavtal på levererad lösning skall
tecknas mellan bägge parter.
Logica åtar sig att tillhandahålla projektledare Anna Rundqvist för steg 1
och 2. Beroende på utfall om kund väljer att gå vidare med steg 3, 4 och 5
föreslås Anna Rundqvist som projektledare för Logicas del.
3

Omfattning

3.1

Avtalet avser perioden 2008-09-17 -- 2009-03-30

3.2

Steg 1 och 2 Förstudieuppdrag samt redovisning är uppskattat till ca 150
timmar.

3.3

Steg 1,2,3,4 och 5 är satt till ett fastpris på 3.5 MSEK.

4

Konsulter och ersättning

4.1

Uppdraget utförs för steg 1 och 2 dvs förstudien till fastpris om 150 000 SEK.

4.2

Fastpris för projektgenomförande och förstudie är satt till 3.5 MSEK, varav
licenser för standardsystem Public 360 är fast till 500 000 SEK. Option på
licenser för nämndadministration, Rendition server och scanningsmodul
tillkommer enligt Vervas prislista.

4.3

Övriga konsulttjänster utförs på löpande räkning enligt nedanstående angivna
priser.

4.4

Priser gäller under 2008. Prisjustering sker enligt ramavtal.
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4.5

Fakturering av förstudie sker vid undertecknande av detta avtal, fakturering av
licenser sker vid leverans av CD-media och beslut om att starta projekt.
Konsulttjänster faktureras löpande månadsvis i efterskott upp till fastpris om
3.5 MSEK. Separat underhållsavtal på standardsystem Public 360º och
förvaltningsavtal på levererad lösning skall tecknas mellan bägge parter.

4.6

Restidsersättning utanför arbetstid debiteras med 50% av timpris, under
normal arbetstid debiteras 100% av timpris. Milersättning tillkommer med 37
SEK/mil från Logicas kontor i Nacka Strand till Kund.

4.7

Mervärdesskatt tillkommer.

4.8

Uppdraget omfattar följande konsult (ansvarig för förstudien)
Namn
Anna Rundqvist

Kompetensområde
SEK/timme
Projektledare, kompetensnivå 5 980

Logica ansvarar för att sätta upp en extern styrgrupp samt bemanna
projektet med konsulter för uppdraget.
5

Ombud och kontaktperson
Kunden

Logica

Kontaktperson
Ombud
Anders Häregård
08-508 25 055
076-12 25 055
anders.haregard@sot.stockholm.se
Stefan Larsson
011 – 23 18 07
0733-98 02 45
stefan.larsson@logica.com

Elisabet Grinde
0733-98 39 13
08-671 16 56
Elisabet.grinde@logica.com

5.1

Ombudet har rätten att företräda sin huvudman och besluta om frågor som
berör uppdraget. Ombudets beslut är bindande även för huvudmannen.

5.2

En Part har rätten att byta ut sitt ombud genom skriftligt meddelande där det
nya ombudet anges
_______________________
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Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit var
sitt.

Ort

Ort

Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Anders Häregård
Namnförtydligande

Fredrik Ring
Namnförtydligande

Bilaga
Bilaga 1 - Logicas anbud ”Nytt verksamhetssystem för handläggning av
serveringstillstånd”, 2008-08-21
Bilaga 2- Stockholms stads avropsförfrågan, 2008-06-27
Bilaga 3 - Ramavtal mellan Stockholm stad och Logica, KOM/16/2004
Bilaga 4 - Vervas avtal med Logica ”Informationsförsörjning 2005”
Bilaga 5 - Avtal 90 – Allmänna bestämmelser
Bilaga 6 - Avtal 90 med Statskontorets tillägg
Bilaga 7 - Allmänna villkor – Konsulttjänster (AVK)
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