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Dagsorden
Velkommen og kort præsentationsrunde

1. Gennemgang af bilag 

o Bilag 7 – Driftskontrakt  

o Bilag 1, 8 og 9 – Planer, samarbejde mv.

o Bilag 2 – Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

o Bilag 5 og 7.2.B – Priser 

2: Miljøudvidelsen – ved MST

3: Proces & deadlines

4: Udbudsramme, jura og OBS-punkter 

o Forhandlingsmøde

o Evaluering af tilbud

o Tilbudsskrivning

o Udbudsmaterialet og spørgsmål/svar

o OBS punkter i udbudsmaterialet

5: Afrunding og tak for i dag 



BILAG 7



Driftskontrakten – Bilag 7

• Det gode driftstilbud er bygget op om en organisation, der 
• Har velbeskrevne processer, der understøtter krav om høj 

driftsstabilitet og 

• Efterlever ITIL version 3

• Fremstår som en enhed fra udvikling til drift og support

• Agerer proaktivt både internt og eksternt

• Er selvkørende

• Forstår løsningens vigtighed for kommuner og borgere

• KOMBIT læser besvarelsen i detaljen, så
• Undlad standard-tekst og standard-svar

• Udfyld bilag med HVORDAN I vil gøre, ikke OM I er stand til det



Driftskontrakten – fokuspunkter – Bilag 7

Fokus på:

• Integrationer
• Hastighed og konstant optimering af løsningen

• Overholdelse af servicemål på 99 procent oppetid (98 aften og nat)

• Revisionserklæringer – obs på nye personbeskyttelsesregler

• Revision i henhold til KOMBITs ISAE 3000 revisionsinstruks



BILAG 1, 8 OG 9



Bilag 1 Tidsplan



Tilbudsgiver skal besvare:

- Bilag 1, i forhold til udarbejdelse af tidsplaner samt 

forventninger til KOMBITs medvirken. Rammen for KOMBITs 

medvirken og tredjepart er beskrevet i bilag 9. Tilbudsgiver 

skal være realistisk i forhold til ressourcetræk af KOMBIT 

medarbejdere. 

I bilag 1 er der referencer til bilag 4, der beskriver krav til 

dokumentation samt til bilag 6, der beskriver krav til test og 

prøver. 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på bodsmilepæle.

Bilag 1, Bilag 8 og Bilag 9 (2)



Tilbudsgiver skal besvare:

- Bilag 8, i forhold til angivelse af Tilbudsgivers nøglepersoner i 

styregruppen samt projektgruppen 

- Bilag 8.1, med et overblik over Tilbudsgivers nøglepersoner 

samt deres kompetencer

- Bilag 8.1, i forhold til at beskrive Tilbudsgivers valgte 

udviklingsmetode samt konkrete erfaring med denne. Husk de 

20 sider vedr. længde.

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering



Bilag 9 KOMBITs medvirken

KOMBITs projektleder og øvrige deltageres (rollers) medvirken

KOMBITs projektleder forventes at anvende 50% af 

fuldtidsallokering og KOMBITs kravansvarlige forventes at 

anvende 50% af fuldtidsallokering i alle tre Etaper. 



BILAG 2



BILAG 2

Bilag 2.0 Leverancebeskrivelse
Udfyldes af 

tilbudsgiver

Bilag 2.1 Kravspecifikation

Bilag 2.2 Løsningsbeskrivelse

Bilag 2.2.A Kravbesvarelse X

Bilag 2.2.B Kravskema X

Bilag 2.3 Eksisterende dokumentation

Bilag 2.4 Mulige videreudviklingsopgaver

Bilag 2.5 Sweco integration



Bilag 2.1

Den eksisterende funktionalitet skal bevares. Derfor er den 

funktionelle del af Kravspecifikationen kun overordnet 

beskrevet.

De fleste nonfunktionelle krav er allerede opfyldt i den 

nuværende løsning, nye krav er opmærket med ”NY”.

Eventuelle ændringer er primært beskrevet i bilag 11.01, 

Optioner og bilag 2.4, Mulige videreudviklingsopgaver.



Bilag 2.2.A og 2.2.B

Leverandøren skal udfylde bilag 2.2.A samt bilag 2.2.B.

Bilag 2.2.A: Indeholder Tilbudsgivers kravbesvarelse af bilag 2.1.

Der vurderes på følgende tre områder:

• Viden om forretningsområdet

• Sikker transition

• Afvikling på mobile enheder

Bilag 2.2.B: Kravskema, indeholder Tilbudsgiver opfyldelse af 

krav. Minimumskrav skal opfyldes. 



Bilag 2.3 og 2.4 

Bilag 2.3 Eksisterende systemdokumentation:

• I forhold til transition af det eksisterende system er der 

vedlagt oversigt over den tilhørende dokumentation, der kan 

bistå Tilbudsgiveren. 

Systemdokumentationen fremgår af bilag 2.3.A.   

• Systemdokumentation for nyeste release 2.5 er netop lagt i 

EUSupply.

• Der forventes tre yderligere releases inden 

kontraktunderskrift.

Bilag 2.4 Mulige videreudviklingsopgaver:

• Generelle videreudviklingsopgaver

• Videreudvikling af Miljøudvidelsen



Bilag 2.5

Bilag 2.5 Løsningsbeskrivelse for SWECO integration

Som information har vi vedlagte bilag 2.5 som indeholder 

løsningsbeskrivelsen for en kommende integration mellem Byg 

og Miljø og SWECO – integration vil være etableret på 

overtagelsestidspunktet. 



BILAG 5 OG 7.2.B



Stipuleringsarket

• Husk at læse vejledningen til arket

• Indeholder priserne fra:

• Bilag 5

• Bilag 7.2.B

Husk at stipuleringsarket ikke er en betalingsplan:

• Når betalingen falder over tid skyldes det også, at de 

første år i perioden vægter mest, da der her ikke er 

mulighed for genudbud.

• Bemærk, at den stipulerede TCO er vægtet og dermed 

lavere end faktisk TCO. 



Stipuleringsarket, maksimale timepriser

Bilag 5:

• De timebaserede omkostningers andel af kontraktsummen 

skal deklareres.

• Timeprisen i tabel 5 må maksimalt være 20% højere end den 

gennemsnitlige timepris i anvendt i kontraktsummen 



Miljøudvidelsen

Informationsmøde prækval leverandører

Karin Dahlgren MST



Miljøudvidelsen
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Miljøudvidelse (1/1-2016)

• Samtidig sagsbehandling af miljøgodkendelsen, VVM anmeldelsen og spildevandstilladelse, 

integration til Miljøstyrelsens DMA platform

Ønsker til videreudvikling

Integration til listepunkt service 

• Indlæse listepunkter (aktiviteter) fra DMA platform

Dokumentationskrav og udfyldelse af dokumentation

• Hente/kopiere oplysninger fra andre it-systemer, drop down i tabeller, opret ekstra rækker i 

tabeller dynamisk, eksport-import fra excel mv., dynamisk gentagelse af formularfelter

Udbygning af regelmatricen med flere aktiviteter, sagstyper mm. Simple og avancerede vilkår 

• Eksisterende funktionalitet udbygges med indhentning af vilkår på baggrund af flere data, og 

mulighed for at kalde en foruddefineret beregning på baggrund af de oplyste værdier i BoM. 

Diverse

• Udpegning på kort, myndigheders kommentering af ansøgninger på dokumentationselement 



3: Proces og tidsplan
Oprindelig dato Ny dato Aktivitet

Tirsdag d. 6. december Annoncering af prækvalificerede leverandører

Onsdag d. 4. januar 

kl. 13-16

Informationsmøde for prækvalificerede leverandører: 

KOMBIT gennemgår hovedelementerne i Kontrakterne 

med tilhørende bilag

Onsdag d. 8. februar kl. 12.00 7. marts kl.12.00 Frist for fremsendelse af skriftlige spørgsmål via EU-

Supply. 

KOMBIT vil løbende besvare spørgsmål

Midt januar Medium februar Release 2.6 – indeholdende udvikling og fejlrettelser. 

Mandag d. 27. februar kl. 12.00 Onsdag 22. marts 

kl.12.00

Frist for modtagelse af tilbud i EU-Supply

Onsdag d. 12. april

(Vejledende)

Torsdag 11. maj Valg af leverandør og fremsendelse af underretning til 

samtlige Tilbudsgivere

Uge 15 – 17 

(vejledende) 

Torsdag 11. maj –

Mandag 22. maj

Stand-still periode

Mandag d. 3. april FORBLIVER Release 2.7 – indeholdende udvikling for 

Miljøstyrelsen

Mandag d. 24. april 

(vejledende) 

Tirsdag 23.maj Kontraktunderskrivelse

Mandag d. 1. maj 

(vejledende) 

Onsdag 24. maj Forventet projektopstart

Mandag d. 1. maj FORBLIVER Release 2.8 – indeholdende snitflade til SWECO



EVALUERING AF TILBUD



Drejebog

• Forud for tilbudsevaluering udarbejdes en drejebog

• Drejebogen indeholder den præcise proces for, hvordan 

evalueringen foretages

• Drejebogen udarbejdes for at sikre, at tilbudsevalueringen 

sker ensartet af alle der evaluerer

• Før påbegyndelsen af evalueringen afholdes et opstartsmøde, 

hvor drejebogen præsenteres og processen gennemgås 



Evalueringen

• Tilbuddene bliver evalueringsmæssigt opdelt i forskellige 

fagområder, fx drift og løsningsbeskrivelse

• De, som evaluerer det enkelte område, vil have en stærk 

faglig kompetence på området og vil i udgangspunktet være 

de personer, som har skrevet udbudsmaterialet på det 

pågældende område

• For at sikre en objektiv vurdering vil der minimum være to 

evaluatorer på hvert område

• Herudover vil der i de enkelte evalueringsmøder deltage en 

jurist, der sikrer, at proces samt evaluering foretages i 

henhold til udbudsbetingelserne og de ”gule” felter  



Resultat af evalueringen

• Tilbudsgiverne vil modtage en detaljeret tilbagemelding af 

resultatet

• Tilbagemeldingen vil være på områder, der fremgår af 

udbudsbetingelserne og ikke helt ned til hver enkelt ”gult” 

felt.

• Der vil ligeledes være mulighed for et møde, hvor resultatet 

gennemgås yderligere



TILBUDSSKRIVNING



De juridiske spilleregler

Læs udbudsbetingelserne!

• Fastsætter krav til tilbuddets indhold og opbygning

• Indeholder vejledning om udbudsmaterialets forskellige 

kravtyper

• Fastlægger rammer for tilbudsevaluering og tildeling af 

kontrakten

• Indeholder oversigt over udbudsmaterialet



Tildelingskriterium

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Systemets kvalitet 35 %

Driftsydelsernes kvalitet 25 %

Tidsplan og leverancesikkerhed 30 %

Pris 10 %



Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Instrukser og ”gul tekst” i bilag giver tilbudsgiver vejledning 

samt vished om, hvilke forhold KOMBIT lægger vægt på 

ved vurdering af tilbuddet i forhold til et konkret punkt.



Tilbudsevaluering – Tilbudsgivers 
løsningsbeskrivelse 

KOMBIT har struktureret tilbudsgivers løsningsbeskrivelse for at 

sikre:

• Sammenligneligheden af tilbuddene

• At krav og andre forhold bliver behandlet af tilbudsgiveren

• At KOMBIT læser ALT det relevante i forhold til et givent 

punkt i tilbuddet

• At KOMBIT har mulighed for at tilrettelægge evalueringen 

således, at specialister fokuserer på tilbudsvurderingen inden 

for eget fagområde – men ikke nødvendigvis det fulde tilbud

• Ligebehandling og gennemsigtighed



Overordnet om kravtyper

Minimumskrav (MK) – SKAL opfyldes

• Manglende opfyldelse medfører ukonditionsmæssighed

Krav (K) – KAN opfyldes. 

• Indgår i den kvalitative vurdering af tilbuddet

”Vilkår”/anden tekst – Mulighed for at tage forbehold

Option (O) – SKAL tilbydes



Lidt om forbehold (1)

Der kan tages forbehold over for visse dele af udbudsmaterialet i 

henhold til beskrivelsen i udbudsbetingelserne samt beskrivelser 

i de enkelte bilag. 

KOMBIT kapitaliserer forbehold.

Forbehold skal angives i Dokument 4 til udbudsbetingelserne. 



Lidt om forbehold (2)

• Husk at forbehold over for grundlæggende elementer i 

udbudsmaterialet kan afstedkomme ukonditionsmæssighed.

• Husk tillige, at der er en nær sammenhæng mellem bilag og 

hhv. kontrakten og driftskontrakterne – et (i øvrigt tilladt) 

forbehold over for et bilag kan utilsigtet blive et forbehold 

over for kontrakten.

• Det er altid tilbudsgivers risiko at tage forbehold. 



Henvisninger

• Der er ikke noget til hinder for, at der foretages henvisninger 

til andre bilag for at undgå gentagelser. Vær dog opmærksom 

på at det er forskellige teams, der evaluerer de forskellige 

bilag

• Henvisningerne skal være tydelige og ikke skabe tvivl hos 

læser

• Svar specifikt på det der bliver efterspurgt ved de ”gule 

felter”

• Svar med fokus på et sammenhængende tilbud 



UDBUDSMATERIALET OG 

SPØRGSMÅL/SVAR



EU-Supply – struktur og udbudsdokumenter



Bilagsstruktur i Kontrakten

Kontrakten: 

Dokumentet ”Kontrakten”, herunder

Bilag 0,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 med yderligere bilag

- Driftskontrakten (bilag 7) er også en del af ”Kontrakten”

Bilag 2 samlet = Leverancebeskrivelse

2.1 = KOMBITs Kravspecifikation 

2.2.A+ 2.2.B = Leverandørens Løsningsbeskrivelse



Driftskontrakten
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Ydelsesområder Model 1 Model 2 Model 3

Applikationsvedligehold X X X

Applikationsdrift X X

Infrastrukturdrift X

Kontraktbilag 7.2 7.3 7.4

• Består af Bilag 7.2 - 7.4 

• Kontrakt med 3-deling - kan skifte fra venstre mod højre



Spørgsmål/svar

Hellere et spørgsmål for meget end et for lidt

Stil spørgsmålene i starten

• Det øger muligheden for at justere eventuelle 

uhensigtsmæssigheder

• Stil spørgsmålene i EU-Supply

• KOMBIT vil besvare spørgsmålene hurtigst muligt

• Spørgsmål vil blive besvaret i EU-Supply 



OBS-PUNKTER



OBS-punkter

Ny CSR-politik i Kontrakten

Krigsreglen

- Angående ”krigsreglens” mulige bortfald i forbindelse med 

persondataforordningen indførsel

Bemærk tidsmæssige minimumskrav i bilag 1 

Bemærk økonomiske mindstekrav

KOMBITs sikkerhedspolitik



Følgende ændringer er foretaget 

Udbudsbetingelser: Ændret til offentligt udbud 

Dokument 2: Dokumentoversigt 

• Oversigten er udvidet med bilag 2.5 

Dokument 3: Vejledning til dokument 3.1 

• TCO’en er opdateret 

Dokument 3.1: Vurdering af underkriteriet Pris 

• TCO’en er opdateret 

Bilag 2.1: Kravspecifikation - To ting er opdateret: 

• Ekstra kapitel vedrørende SWECO Integration er indsat 

• Opdateret med releasenummer i kapitel 5 

Bilag 2.5: SWECO Integration 

• Nyt bilag

Bilag 5: Priser og betalingsplan 

• TCO’en er opdateret 

Bilag 7.2.B: Priser og betalingsplan 

• TCO’en er opdateret 



AFRUNDING



Afrunding –hvad sker der herefter?

• Præsentation offentliggøres efterfølgende via EU Supply

• Alle spørgsmål og svar offentliggøres efterfølgende 

via EU Supply

Hvis der opleves en forskel på KOMBITs mundtlige 

besvarelser af spørgsmål på mødet og den efterfølgende 

skriftlige offentliggørelse, er det den skriftlige variant, 

der gælder



TAK FOR I DAG


