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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. 

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på følgende: 

• Såfremt Leverandørens løsningsdesign anvender tredjeparts produkter, er det alene 

Leverandørens ansvar, at disse tredjeparts produkter lever op til KOMBITs krav, og eventuelle 

økonomiske krav vedrørende tredjeparts produktet er KOMBIT uvedkommende. 

• Priser vedrørende Driftskontrakten skal fremgå af bilag 7.2 (Priser og betalingsplan). 

 

• Den samlede evalueringstekniske pris for hele Bilag 5 som angivet i Dokument 3.1 må maksimalt 

udgøre DKK xx.000.000 

 

Det bemærkes, at Tilbudsgiver ikke kan tage forbehold for bilaget, og bilaget er dermed at betragte som 

minimumskrav.  

 

Om betydningen og vurderingen af Tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til bilaget 

henvises til udbudsbetingelserne, samt til Dokument 3 og Dokument 3.1. 

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. 

 

Nærværende bilag indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Kontraktens ydelser. 

Bilaget er opdelt i kapitler startende efter dette indledende afsnit. 

Herefter følger Kapitel I, der beskriver vederlaget for Basisløsningen og uddannelse, implementering og 

udrulning 

KAPITEL II, der indeholder timepris samt vederlagsmodeller for timebaserede ressourcer. 

Kapitel II, der beskriver betalingsplan og fakturering.  
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 KONTRAKTSUM 

2 KONTRAKTSUMMEN FOR BASISLØSNINGEN 
 

De enkelte Ydelser omfattet af Kontrakten og priserne herfor, fremgår af punkt 2 nedenfor.  

Den nærmere specifikation af, hvad ydelserne specifikt indeholder, fremgår af Kontrakten med tilhørende 

bilag, herunder særligt bilag 2.1 med tilhørende underbilag.  

Leverandørens vederlag for Basisløsningen er et fast vederlag. Vederlaget udgør derfor det samlede beløb, 

KOMBIT skal betale for Basisløsningen, herunder enhver konsulentydelse, leverance, engagnsbetalinger til 

Programmel, Dokumentation, licens mv., der er nødvendig til at opfylde Leverancebeskrivelsen og 

Kontrakten i øvrigt. 

 

I Tabel 1 har Leverandøren angivet Kontraktsummen for Basisløsningen opdelt på vederlag for udvikling af 

Basisløsningen samt vederlag for uddannelse, udrulning og implementering. Dette skal ikke udspecificeres 

på enkelte Implementeringspakker.   

Som en del af Basisløsningen skal Leverandøren gennemføre uddannelse, udrulning og implmentering 

som beskrevet i bilag 12 og 13. 

 

[Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive Kontraktsummen for Basisløsningen] 

[Det er et minimumskrav, at summen af Tabel 1 og ??? maksimalt må udgøre DKK xx.000.000] 

Kontraktsum  Vederlag 

Basisløsningen  DKK [pris] 

Uddannelse, udrulning og implementering jf. bilag 12 og 13 DKK [pris] 

Kontraktsum i alt DKK [sum af ovenstående] 

Tabel 1: Kontraktsum for Basisløningen 

 

2.1 Vederlag for Ændringsanmodninger 

Skulle KOMBIT have ændringsønsker under udvikling af Basisløsningen finder timeprisen samt de 

dertilhørende bestemmelser som angivet i KAPITEL II anvendelse. 
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2.2 Vederlag for kommunespecifikke tilkøb af uddannelse 

Udover det angivne vederlag i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. kan en Kommune eller en 

gruppe af Kommuner tilkøbe Uddannelse som beskrevet i Bilag 13.  Vederlag for dette er  angiveti dette 

afsnit. 

Uddannelse, udrulning og implementering i Implementeringspakker efter Basisløsningen, inkluderes i 

prissætningen for de relevante Implementeringspakker. 

 

Eventuel transport, lokaleleje og forplejning afregnes særskilt, hvorfor dette ikke skal medregnes i 

vederlagene i dette afsnit.  

 

[Tilbudsgiver skal i tabellen nedenfor indsætte pris for tilkøb af uddannelse af en ny Superbruger eller 

økonomimedarbejder. Prisen skal angives pr. person.] 

Tilkøb – ekstra undervisning af brugere Vederlag (pr. person) 

Ekstra undervisning af Superbrugere eller økonomimedarbejdere DKK [pris] 

Tabel 2: Tilkøb af undervisning af Superbrugere eller økonomimedarbejdere 

 

[Tilbudsgiver skal nedenfor indsætte pris for tilkøb af en ekstra Undervisningsdag. Prisen skal angives pr. 

Undervisningsdag] 

Tilkøb – ekstra undervisningsdag Vederlag 

Ekstra undervisningsdag DKK [pris] 

Tabel 3: Tilkøb af undervisningsdag 

 

 

 TIMEPRIS OG VEDERLAGSMODELLER 

3 VEDERLAG FOR TIMEBASEREDE 

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

 

Timeprisen i Tabel 4 finder anvendelse på tværs af alle medarbejderkategorier og for alle roller jf. bilag 8 for 

udførelse af ydelser udført efter medgået tid under Kontrakten. 
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[Tilbudsgiver skal i tabellen nedenfor indsætte timepris] 

 

Alle medarbejderkategorier Timepris 

Timepris for alle medarbejderkategorier DKK [pris] 

Tabel 4: Timepris 

 

4 VEDERLAGSMODELLER FOR TIMEBASEREDE 

RESSOURCER 
 

I forbindelse med Implementeringspakker, videreudviklingsopgaver, ændringsopgaver og konsulentydelser 

kan vederlaget opgøres efter en af følgende modeller jfr. Kontraktens punkt 26:  

 

1. Timebaseret ydelse 

2. Fastpris 

3. Målpris 

 

KOMBIT skal ved bestillingen af en ændringsopgave eller konsulentydelse angive, hvilken vederlagsmodel 

der ønskes anvendt. Leverandøren kan komme med forslag, men det er KOMBIT der beslutter hvilken 

model der anvendes. Bestillingen sker i henhold til Kontrakten og processen for ændringshåndtering jfr. 

Bilag 3.  

 

4.1 Timebaseret ydelse 

Bestilles en opgave som en timebaseret ydelse, skal Leverandøren ved bestilling estimere ydelsens 

størrelse, medmindre andet aftales mellem Parterne i henhold til Kontraktens punkt 24.3. Estimatet skal 

være baseret på timeprisen, angivet i Tabel 4. 

Leverandøren skal i forbindelse med levering af timebaserede ydelser følge Kontraktens bestemmelser, 

herunder særligt Kontraktens punkt 24.3. 

 

4.2 Fast pris 

 

Ved en Implementeringspakke, ændringsopgave eller konsulentydelse efter en Kontraktsum, angives en 

Kontraktsum for udførsel af den konkrete ændringsopgave eller konsulentydelse i henhold til bilag 3. 

Kontraktsummen udgør det samlede beløb, som KOMBIT skal betale for gennemførelse af 
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ændringsopgaven, herunder enhver konsulentydelse, leverance, Programmel, Dokumentation, licens mv., 

der er nødvendig til at opfylde ændringsopgaven og Kontrakten i øvrigt. 

 

Kontraktsummen angives på baggrund af timeprisen angivet i Tabel 4, samt en eventuel pris for 

Programmel, Dokumentation, licens mv., der er nødvendig til at opfylde ændringsopgaven og Kontrakten i 

øvrigt.  

 

4.3 Målpris 

Udføres en opgave ved Målpris gælder nedenstående bestemmelser i dette afsnit i forhold til opgørelse af 

Bod og Bonus. Metoden er gældende ved ydelser, der afregnes efter medgået tid, og hvor der benyttes 

Målpris. Det vil blandt andet sige Implementeringspakker og eventuelt andre ændringsanmodninger. 

 

 Timeforbrug under Målpris 
Gennemføres udviklingen af en Implementeringspakke eller en opgave ved brug af færre timer end den 

angivne Målpris, opnår Leverandøren en bonus i overensstemmelse med følgende retningslinjer: 

 

Timeforbrug i forhold til Målpris Leverandørens bonus 

Samlet antal forbrugte timer udgør mellem  

80 % og 100 % af Målprisen. 

Leverandøren opnår ingen bonus.  

Der afregnes til KOMBIT efter medgået tid. 

Samlet antal forbrugte timer udgør mellem  

60 % og 79,99 % af Målprisen. 

Leverandøren opnår bonus.  

Bonus beregnes som halvdelen af differencen mellem 

Målpris og faktisk tidsforbrug:  

(Målpris – samlet timeforbrug)/2 = bonus 

Samlet antal forbrugte timer udgør mindre end 60 % af 

Målprisen. 

Leverandøren opnår bonus  

Bonus beregnes som 20 % af Målpris: 

Målpris x 20 % = bonus 

Tabel 5: Leverandørens Bonus 
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Bonus opgøres af Leverandøren i forbindelse med Leverandørens meddelelse om, at Leverandøren har 

faktureret KOMBIT for sidste ydelse udført i forbindelse med en Implementeringspakke. KOMBIT skal 

fremkomme med eventuelle indsigelser mod Leverandørens opgørelse af bonus senest 20 Arbejdsdage 

efter modtagelsen af Leverandørens opgørelse. Modtager Leverandøren ikke indsigelser fra KOMBIT inden 

for den nævnte frist, er Leverandøren berettiget til at fakturere KOMBIT bonus i overensstemmelse med 

punkt 1.  

 

 Overskridelse af Målpris 

Leverandøren skal løbende afstemme sit samlede forbrug af timebaserede ydelser og underrette KOMBIT, 

hvis Leverandøren vurderer, at det samlede forbrug af timer for en opgave vil overskride det samlede 

estimat for denne. 

 

Hvis Leverandøren overskrider den samlede estimerede pris på en opgave, skal de timebaserede ydelser, 

der herefter leveres for denne Implementeringspakke, afregnes til reducerede timepriser i 

overensstemmelse med Tabel 6 nedenfor. 

  

Timeforbrug i forhold til Målpris Reduktion i timepriser, jf. Tabel 4 

Overskridelse op til 20 % i forhold til Målpris Leverandørens timepriser reduceres ikke 

Eksempel 1: 

Målprisen er DKK 1.000.000   

Den samlede pris er DKK 850.000, svarende til 85 % af Målprisen.  

Leverandøren opnår ingen bonus.  

 

Eksempel 2: 

Målprisen er DKK 1.000.000 

Den samlede pris er DKK 650.000, svarende til 65 % af Målprisen. 

Leverandøren opnår følgende bonus: 

• (DKK 1.000.000 – DKK 650.000) / 2 = DKK 175.000 

 

Eksempel 3: 

Målprisen er DKK 1.000.000 

Den samlede pris er DKK 550.000, svarende til 55 % af Målprisen. 

Leverandøren opnår følgende bonus: 

• DKK 1.000.000 x 20 % = DKK 200.000 
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Overskridelse på 20,01 % - 30 % i forhold til 

Målpris 

Leverandørens timepriser reduceres med 30 % 

Overskridelse på 30,01 % - 40 % i forhold til 

Målpris 

Leverandørens timepriser reduceres med 40 % 

Overskridelse på 40,01 % - 50 % i forhold til 

Målpris 

Leverandørens timepriser reduceres med 50 % 

Overskridelse på mere end 50 % i forhold til 

Målpris 

Leverandørens timepriser reduceres med 100 %. 

Leverandøren modtager således ikke betaling for de 

timebaserede ydelser.  

Tabel 6: Reduktion i Leverandørens timepriser 

 

Reduktionen i timesatsen gælder for al faktureret timebaseret arbejde fra det tidspunkt, hvor Målprisen 

overskrides.  

Har KOMBIT fejlagtigt betalt en for høj timesats, er KOMBIT berettiget til at kræve det for meget betalte 

tilbagebetalt via en kreditnota og/eller at foretage modregning i fremtidige betalinger af enhver art til 

Leverandøren. 

 

Principperne for reduktionen i Leverandørens timebaserede ydelser er illustreret i følgende eksempel.  
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Eksempel: 

 

Der er i Målprisen samlet estimeret en pris på DKK 100.000 for timebaserede ydelser i forbindelse med leveringen 

af en Implementeringspakke: 

• Leverandøren har faktureret KOMBIT DKK 80.000 for timebaserede ydelser udført i forbindelse med 
leveringen af Implementeringspakken til og med december 2023. 

• Leverandøren udfører i januar 2024 timebaserede ydelser for en samlet pris af DKK 40.000 i forbindelse 
med Implementeringspakken. 

 

KOMBIT kan herefter faktureres DKK 40.000, idet den samlede Målpris (DKK 100.000) på dette tidspunkt er 

oversteget med 20 % (DKK 120.000). Der skal således ikke ske en reduktion af Leverandørens timepriser.  

• Leverandøren udfører herefter i februar 2024 timebaserede ydelser for en samlet pris af DKK 10.000 i 
forbindelse med leveringen af Implementeringspakken. 

 

KOMBIT kan herefter kun faktureres yderligere DKK 7.000, idet den samlede Målpris (DKK 100.000) på dette 

tidspunkt nu er oversteget med 30 % (DKK 130.000). Der skal således ske en reduktion på 30 % af 

Leverandørens timepriser for de ydelser, der overstiger estimatet mellem 20,01 % og 30 % (DKK 10.000 x 30% = 

DKK 3.000). 
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 BETALINGSPLAN OG FAKTURERING 

5 BETALINGSPLAN 
 

Kontraktsummen som angivet i punkt 2 udbetales i henhold til nedenstående betalingsplan i Tabel 7. 

  
Leverance 
 

Betaling 

Godkendelse af POC2 10 % 

Betaling pr. Implementeringspakke  40 % 

Leveranceprøve på sidste Implementeringspakke 15% 

Overtagelsesprøve på sidste Implementeringspakke 15 % 

Driftsprøve på sidste Implementeringspakke 20 % 

Tabel 7: Udbetaling af Kontraktsum 

Efter godkendelse af POC2 skal Leverandøren levere et antal Implementeringspakker. Antallet specificeres 

af Leverandøren. Ved godkendelse af den enkelte implementeringspakke modtager Leverandøren en 

forholdsmæssig betaling. 

 

 

 

6 FAKTURERING 
 

Faktureringsgrundlaget dokumenteres i Excel-fil eller tilsvarende, hvori det tydeligt skal fremgå, hvordan det 

fakturerede beløb er fremkommet. Her skal således fremgå de afregningsenheder og de priser, der er lagt 

til grund for faktureringen, samt hvornår de fakturerede timer er lagt.  

Eksempel: Eksempel: 

 

Leverandøren har opdelt leverancen af Basisløsningen i 10 Implementeringspakker. 

Ved godkendelse af driftsprøven på en enkelt Implementeringspakke er Leverandøren berretiget til at 

fakturere:  

40 % / 10 = 4% af Kontraktsummen 
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Opgørelsen leveres specificeret på de typer af ydelser, som er omfattet af Kontrakten, og indbefatter alle 

pris-/afregningselementer nævnt i nærværende prisbilag.  

KOMBIT har til hver en tid ret til at stille rimelige krav om ændringer af faktureringsgrundlaget. 

 

6.1 Fakturering af timebaserede ydelser 

1. Ved timebaserede Ydelser skal Leverandøren yderligere angive navn på udførende medarbejder 

hos Leverandøren, dennes rolle, Ydelsens art og omfang samt dato for udførelse af Ydelsen. 

 

2. Leverandøren skal ved fakturering af timebaserede Ydelser opgøre ydelserne i henhold til det 

stykke arbejde, som den pågældende har udført. Dette kan eksempelvis være i relation til et 

specifikt incident, en Implementeringspakke eller tilsvarende.  

 

3. Leverandøren skal føre særskilt løbende regnskab over tidsforbruget og deklarere på månedlig 

basis.  

 

 


