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INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER 

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:   

 Prisfastsætte alle poster enkeltvis. 

 I Tabel 1 specificere Kontraktsummen ved udfyldelse af de enkelte poster, idet der skal tilføjes 
yderligere rækker under de enkelte poster, såfremt posterne består af flere delposter. Der skal 
ikke tages højde for eventuelle rabatter, jf. afsnit 6. 

 I Tabel 2 angive prisen for de anførte Optioner og standardydelser. 

 I Tabel 3 angive prisen for de anførte Integrationer og udspecificere den i Tabel 4 og 5. 

 I Tabel 7 angive timeprisen for alle medarbejderkategorier. 

 I Tabel 8 angive det procentmæssige nedslag i timeprisen ved timebaserede leverancer. 

 I Tabel 9 angive prisen for udskydelsesvederlag. 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på følgende: 

 Såfremt Leverandørens løsningsdesign anvender tredjeparts produkter, er det alene Leveran-
dørens ansvar, at disse tredjeparts produkter lever op til KOMBITs krav, og eventuelle økono-
miske krav vedrørende tredjeparts produktet er KOMBIT uvedkommende. 

 Priser vedrørende Driftskontrakten skal fremgå af bilag 7.2.B (Priser og betalingsplan), bilag 
7.3.B (Priser og betalingsplan) og bilag 7.4.B (Priser og betalingsplan). 

Det bemærkes, at Tilbudsgiver ikke kan tage forbehold for bilaget, og bilaget er dermed at betragte som 
minimumskrav. Det er desuden et minimumskrav, at: 

 Den evalueringstekniske pris ”Total cost of ownership” i Dokument 3.1 ikke må overstige kr. 
XXX.000.000,-. Tilbud, hvor den angivne ”Total cost of ownership” overstiger dette beløb, vil 
ikke blive taget i betragtning. 

Bilaget indeholder endvidere konkrete minimumskrav til Tilbudsgivers pris i følgende afsnit: 

 Afsnit 2 (Den samlede Kontraktsum) 

 Afsnit 7 (Udskydelsesvederlag) 

Om betydningen og vurderingen af Tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til 
bilaget henvises til udbudsbetingelserne, samt Dokument 3 (Vejledning til Dokument 3.1) og Dokument 
3.1 (Stipulering af priser). 

Ved besvarelsen skal Tilbudsgiver huske at anvende definitionerne i bilag 0 og undgå at indføre egne 
begreber. Definitionerne i bilag 0 skal anføres med stort begyndelsesbogstav. 
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1 Indledning 
Nærværende bilag indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Kontraktens Ydelser. 

Bilaget er opdelt i kapitler startende efter dette indledende afsnit. 

Herefter følger Kapitel I, der beskriver den samlede Kontraktsum. 

Kapitel II, der beskriver Kontraktens Optioner. 

Kapitel III, der beskriver betalingsplan, timepriser og rabatter. 
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KAPITEL I KONTRAKTSUM 

2 Den samlede Kontraktsum 
De enkelte ydelser omfattet af Kontraktsummen og priserne herfor fremgår af Tabel 1 nedenfor. Den 
nærmere specifikation af, hvad ydelserne specifikt indeholder, fremgår af Kontrakten med bilag herun-
der særligt bilag 2.1 med tilhørende underbilag.  

Vederlag under Driftskontrakten angives i bilag 7.2.B. Løbende omkostninger til licenser vedr. drift og 
miljøer skal inkluderes i Driftskontraktens vederlag. 

[Tilbudsgiver skal i Tabel 1 indsætte omkostningselementer i Kontraktsummen samt angive den sam-
lede Kontraktsum. 

Hvert omkostningselement skal yderligere specificeres således, at den timebaserede omkostning frem-
går, ligesom det tilhørende antal timer, der ligger til grund for den timebaserede omkostning, angives. 

Det er et minimumskrav, at summen af Kontraktsummen i Tabel 1 og Engangsvederlaget for Infrastruk-
turdrift i Bilag 7.2.B i Tabel 1 og Engangsvederlaget for Applikationsdrift i Bilag 7.2.B i Tabel 6 maksimalt 
må udgøre XXX.000.000 DKK. 

Tilbudsgiver kan efter behov sætte yderligere linjer ind i tabellen]. 

 

Pris  
(DKK, ekskl. 
moms) 

Heraf timebase-
rede omkost-
ninger  

(DKK, ekskl. 
moms) Antal timer 

Engangsomkostninger for Standardprogrammel   

[Indsæt betegnelse, som skal være identisk 
med den betegnelse, der er angivet i bilag 10 
for det pågældende Standardprogrammel] 

[pris] [pris] [timer]

[Indsæt betegnelse, som skal være identisk 
med den betegnelse, der er angivet i bilag 10 
for det pågældende Standardprogrammel] 

[pris] [pris] [timer]

Samlede engangsomkostninger for Stan-
dardprogrammel1 

[pris] [pris] [timer]

Transition, konfiguration mv. 

Softwareudvikling  [pris] [pris] [timer]

Øvrige videreudviklingsomkostninger [pris] [pris] [timer]

Samlet pris for transition, konfiguration mv. [pris] [pris] [timer]

                                                      
1 Løbende licensbetalinger skal været indeholdt i vederlag angivet i bilag 7.2.B (Priser og betalingsplan). 
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Pris  
(DKK, ekskl. 
moms) 

Heraf timebase-
rede omkost-
ninger  

(DKK, ekskl. 
moms) Antal timer 

Dokumentation (bilag 4) 

Brugerdokumentation [pris] [pris] [timer]

Systemdokumentation [pris] [pris] [timer]

Dokumentation af Interne Test og Prøver [pris] [pris] [timer]

Installationsdokumentation [pris] [pris] [timer]

Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation [pris] [pris] [timer]

Samlet pris for Dokumentation  [pris] [pris] [timer]

Interne Test og Prøver (bilag 6)  

Interne Test [pris] [pris] [timer]

Integrationsprøve [pris] [pris] [timer]

Systemprøve [pris] [pris] [timer]

Overtagelsesprøve  [pris] [pris] [timer]

Driftsprøve  [pris] [pris] [timer]

Samlet pris for afprøvning og test  [pris] [pris] [timer]

Kontraktsum i alt [pris] [pris] [timer]

Tabel 1: Kontraktsum 
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KAPITEL II PRIS FOR OPTIONER 

3 Optioner og standardydelser 
Med mindre andet fremgår af bilag 11 (Optioner), kan de tilbudte Optioner og standardydelser udnyttes 
i hele Kontraktens løbetid. Tabel 2 angiver vederlag for Optioner. Optioner relateret til bilag 7 er prissat 
i bilag 7.2.B. 

3.1 Pris for Optioner  

Vederlag for levering af Optionerne specificeret i Bilag 2.1 angives i Tabel 2, idet vederlaget er opgjort 
som et engangsvederlag for leveringen og brugen af Optionen som en del af Systemet i overensstem-
melse med Kontraktens vilkår. 

Vederlaget for Option 1, 2, 3 og 4 ydes hver gang, den pågældende Option etableres og leveres. 

[Tilbudsgiver skal i Tabel 2 indsætte vederlag for Optioner]  

Ydelse EJ FÆRDIGT 

Engangsvederlag 

Pris  
(DKK, ekskl. 

moms 

Heraf timebase-
rede omkostnin-
ger  

(DKK, ekskl. 
moms) 

Antal timer 

Option 1: Nyt Nøgletal - ny type DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] 

Option 2: Nyt Nøgletal - eksisterende type DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] 

Option 3: Udlæsning af data fra EDW DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] 

Option 4: Udlæsning af kuber DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] 

Option 5: Direkte adgang til data som sup-
plement til ftp  

DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] 

Tabel 2: Optioner 

 

3.2 Priser for standardydelser 

Engangsvederlag for levering af Integrationer fremgår af Tabel 3, i det de pågældende Type 1, Type 2, 
og Type 3 Integrationer er specificeret i bilag 2.1.  

Vederlaget for en Integration afhænger således af integrationstypen samt antallet af felter den indehol-
der, idet vederlaget afhænger af den trinmæssige indplacering.  

Der ydes kun ét vederlag pr. bestilt Integration.  

Eksempel: 

Har Integrationen eksempelvis 1650 felter, ydes et engangsvederlag svarende til Trin 9. Har den i stedet 
2001 felter, modtages engangsvederlag i henhold til Trin 10 samt et tillæg pr. påbegyndt 100 felter 
herudover. Var den på 2100 felter, ville engangsvederlagets størrelse være præcis det samme. 
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 Integrationstype 

 
Type 1 

Full Load 

Type 2 

Delta Load 

Type 3 

Semi Full Load 

Trin 1: 0-200 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 2: 201-400 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 3: 401-600 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 4: 601-800 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 5: 801-1000 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 6: 1001-1200 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 7: 1201-1400 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 8: 1401-1600 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 9: 1601-1800 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 10: 1801-2000 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Tabel 3: Engangsvederlag for nye integrationer 

Der ydes ikke yderligere vederlag herfor, ud over de afledte effekter de måtte medføre i henhold til bilag 
7.2.B. 

I Tabel 4 specificeres den timebaserede andel af prisen, mens der i Tabel 5 anføres det antal timer, der 
har været lagt til grund for estimatet i Tabel 4.  

 Integrationstype 

 
Type 1 

Full Load 

Type 2 

Delta Load 

Type 3 

Semi Full Load 

Trin 1: 0-200 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 2: 201-400 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 3: 401-600 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 4: 601-800 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 5: 801-1000 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 6: 1001-1200 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 7: 1201-1400 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 8: 1401-1600 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 9: 1601-1800 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Trin 10: 1801-2000 felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 
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 Integrationstype 

 
Type 1 

Full Load 

Type 2 

Delta Load 

Type 3 

Semi Full Load 

Tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] 

Tabel 4: Timebaserede omkostninger 

 Integrationstype 

 
Type 1 

Full Load 

Type 2 

Delta Load 

Type 3 

Semi Full Load 

Trin 1: 0-200 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 2: 201-400 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 3: 401-600 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 4: 601-800 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 5: 801-1000 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 6: 1001-1200 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 7: 1201-1400 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 8: 1401-1600 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 9: 1601-1800 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Trin 10: 1801-2000 felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] 

Tabel 5: Antal timer 

 

Prisen for udnyttede Optioner og standardydelser tælles med ved opgørelsen af den samlede Kontrakt-
sum i relation til beregning af bod samt bods- og erstatningsmaksimum m.v. i Kontrakten. 

Optioner, der udnyttes før Overtagelsesdagen, betales i henhold til betalingsplanen, jf. Tabel 6. Hvis 
nogle betalingsmilepæle allerede er betalt, når en Option udnyttes, betales vederlaget for Optionen 
alene forholdsmæssigt på de endnu ikke betalte betalingsmilepæle. 
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KAPITEL III BETALINGSPLAN, TIMEPRISER OG RABATTER 

4 Betalingsplan for Kontraktsummen  
Leverandøren er berettiget til at fakturere KOMBIT Kontraktsummen i overensstemmelse med neden-
nævnte og Kontraktens kapitel VII (Priser og betalingsbetingelser). 

Betalingsplanen i Tabel 6 relaterer sig til den i bilag 1 (Tidsplan) illustrerede etapeopdeling. Fakturerin-
gen forudsætter at prøverne knyttet til de respektive etaper og delleverancer kan godkendes. 

Faktureringstidspunkt  Kontraktsum 

Leverance 1:   

Etape 1 – afklaring – tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 20% af Kontraktsum (tabel 1) 

Leverance 2:    

Delleveranceprøve 1 – tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 15% af Kontraktsum (tabel 1) 

Delleveranceprøve 2 – tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 15% af Kontraktsum (tabel 1) 

Delleveranceprøve 3 – tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 25% af Kontraktsum (tabel 1) 

Leverance 3:  

Etape 3 - Afslutning og godkendelse – tidspunktet for KOMBITs god-
kendelse heraf 

25% af Kontraktsum (tabel 1) 

Tabel 6: Betalingsplan for Kontraktsummen 

 

5 Timepriser 
Den anførte timepris i Tabel 4 er fast i hele Kontraktens løbetid. 

I forbindelse med KOMBITs eventuelle aktivering af en Option på forlængelse af Kontrakten kan Leve-
randøren eller KOMBIT foretage indeksregulering af timepriserne angivet i afsnit 5. Priserne indekseres 
i forhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (pris 13, hovedtal). Ved et fald i opgørelsen 
af udviklingen i det pågældende indeks skal priserne reduceres tilsvarende.  

Indeksering foretages på basis af udviklingen i de pågældende indeks fra 3. kvartal til 3. kvartal af de 
to seneste offentliggjorte indekser på tidspunktet for Optionens aktivering. Indekseringen har virkning 
fra den Dag, Optionen på forlængelse træder i kraft, og gælder for hele den pågældende Options va-
righed. 

Timeprisen i Tabel 4 finder anvendelse på tværs af alle medarbejderkategorier for udførelse af Ydelser 
udført efter medgået tid under Kontrakten.  

[Tilbudsgiver skal i Tabel 7 indsætte timepris. 

Det er et minimumskrav, at timeprisen i Tabel 7 maksimalt er 20% højere end den gennemsnitlige 
timepris, der fremkommer ved at dividere den timebaserede andel af kontraktsum i Tabel 1 med antallet 
af timer i Tabel 1] 
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Medarbejderkategori  Timepris (DKK, ekskl. moms) 

Alle medarbejderkategorier [pris]

Tabel 7: Timepris 

6 Rabat 
Samtlige timebaserede ydelser/Ydelser, som Leverandøren leverer uden for den samlede Kontraktsum, 
jf. Tabel 1, og fastprisydelser i medfør af bilag 7 (Driftskontrakten), opgøres månedligt bagud.  

Afhængigt af KOMBITs samlede forbrug af timebaserede Ydelser, beregnes en rabat i henhold til ne-
denstående skalering. Timer anvendt på opgaver registreres, og timeprisen justeres i henhold til ne-
denstående skalering. Rabatten løber i hele Kontraktens løbetid (inklusiv løbetiden for Driftskontrakten 
og opgøres således ikke ved årsskiftet). Rabatten tilskrives således løbende i henhold til timeforbruget. 

Alle timer, Leverandøren fakturerer uden for Kontraktsummen, indgår i volumengrundlaget for rabatgiv-
ningen, dvs. alle vederlag under Kontrakten beregnes på baggrund af de i Tabel 4 angivne timepriser. 

[Tilbudsgiver skal i Tabel 8 indsætte Tilbudsgivers procentvise nedslag i timepriserne angivet i afsnit 5 
(Timepriser)] 

Timebaserede ressourcer (rabat) 

Samlet forbrug af timer under Kontrakten 
samt Driftskontrakten  Rabatsats i procent 

0 - 3.000 timer Normal timepris 

3.001 - 10.000 timer [procent] % rabat normal timepris 

10.001 - 15.000 timer [procent] % rabat normal timepris 

15.001 timer eller flere [procent] % rabat normal timepris 

Tabel 8: Rabat 

7 Udskydelsesvederlag 
I henhold til Kontraktens punkt 15.3 er Leverandøren i visse tilfælde berettiget til vederlag ved KOMBITs 
udskydelse af Projektet. I disse tilfælde kan Leverandøren betinge sig, at KOMBIT betaler den i Tabel 
6 angivne dagspris for udskydelsen. 

Et eksempel: 

Leverandøren har i Tabel 1 angivet en timebaseret omkostning på DKK 3.490.000 og 
antallet af timer til 5.434.  

DKK 3.490.000 / 5.434 timer = DKK 642,25 pr. time 

Leverandørens vederlag for timebaserede ydelser må i eksemplet maksimalt udgøre 
DKK 642,25 x 1,20 = DKK 770,70. 
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[Tilbudsgiver skal i Tabel 9 indsætte dagspris for udskydelse af Projektet, jf. Kontraktens pkt. 15.3. 

Det er et minimumskrav, at vederlaget pr. Arbejdsdag i Tabel 9 maksimalt andrager DKK 20.000.] 

Udskydelsesvederlag  
Dagspris 
(DKK, ekskl. moms) 

Vederlag for udskydelse iht. Kontraktens punkt 15 
pr. Arbejdsdag  

[pris, må maksimalt andrage DKK 20.000]

Tabel 9:Udskydelsesvederlag 

8 Fakturering og dokumentation 
Faktureringsgrundlaget dokumenteres i CSV fil, idet det skal fremgå, hvorledes de fakturerede beløb 
er fremkommet. Her skal således fremgå de afregningsenheder og de priser, der er lagt til grund for 
faktureringen samt forbrugstidspunktet. Opgørelsen leveres specificeret på de typer af Ydelser, som er 
omfattet af Kontrakten, og indbefatter alle pris-/afregningselementer nævnt i nærværende prisbilag. På 
faktura skal angives sagsnummer og navn på den person hos KOMBIT, som har bestilt Ydelsen. 

Ved timebaserede Ydelser skal Leverandøren yderligere angive navn på udførende medarbejder hos 
Leverandøren, Ydelsens art og omfang samt dato for udførelse af Ydelsen. 


