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Indledning

Nærværende konkurrencebetingelser gælder for KOMBIT A/S’ (herefter KOMBIT) frivillige
projektkonkurrence vedrørende ”Synlig kommunale Sundheds- og ældredata”.
Konkurrencebetingelserne (dette dokument) fastsætter de formelle rammer for gennemførelse af konkurrencen. Her beskrives bl.a. processen, kriterierne for udvælgelse af en vinder
af konkurrencen, krav til indhold af projekt etc.
Det er derfor vigtigt, at interesserede virksomheder sætter sig grundigt ind i disse betingelser, inden udarbejdelsen af projektet.
Projektkonkurrencen gennemføres som en frivillig konkurrence og er ikke omfattet af udbudsloven. I det omfang, KOMBIT har fundet det relevant og proportionalt, følger konkurrencen dog de processer og garantier, der gælder for projektkonkurrencer efter udbudsloven.
Efter konkurrencen vil KOMBIT tildele kontrakt(er) om udvikling og drift af løsningen på et
andet grundlag i overensstemmelse med udbudslovens regler for den pågældende kontrakttype, forventeligt via en eksisterende rammeaftale
KOMBIT er den ansvarlige for konkurrencens tilrettelæggelse og gennemførelse. KOMBIT er
ejet af Kommunernes Landsforening (KL). For yderligere information om KOMBIT henvises
til http://www.kombit.dk.

1.1 Ordliste
For virksomheder, der er vant til udbudsprocesser, har KOMBIT udarbejdet følgende vejledende ordliste i forhold til de begreber der anvendes i et udbud, hhv. projektkonkurrencen.
Listen har alene til formål at øge læsbarheden af disse betingelser, og er kun vejledende.
Begreb i nærværende
konkurrencebetingelser
Projektkonkurrencen eller
konkurrencen
Projektet
Deltager
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..svarer nogenlunde til i
udbudssammenhæng..
Udbuddet
Tilbuddet
Tilbudsgiver

Formål og baggrund for konkurrencen

Projekt 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' er initiativ 2 og 3 i Sundhedsdataprogrammet. Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udviklingen af en fælles it-infrastruktur inden for sundhedsdomænet og et øget samarbejde omkring brugen og delingen af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. En vision
i projektet er, at det nære sundhedsvæsen skal styrkes ved at øge synligheden og brugen af
data om kommunernes indsatser på området.
For at nå visionen skal der indkøbes en it-løsning, der er tilgængelig for alle relevante aktører, der bygger på åbne standarder og er uafhængig af bestemte leverandører. Denne it-løsning er benævnt ”Gatewayen” og forventes at omfatte et integreret kompleks af eksisterende og eventuelt nye it-systemer, integrationsservices mv.
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KOMBIT gennemfører derfor en frivillig mini-projektkonkurrence med henblik på at få ideer
til, hvordan løsningen skal opbygges/struktureres for at imødekomme tidsfristen, målgruppen for løsningen og de øvrige behov, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter.
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Overordnede vilkår for deltagelse i
konkurrencen

3.1 Hvem kan deltage?
Konkurrencen er åben for alle, der har lyst og mulighed for at indlevere et projekt inden for
indleveringsfristen, jf. tidsplanen i pkt. 4.
KOMBIT henstiller dog til, at alene professionelle virksomheder med solide kompetencer inden for og erfaring med lignende opgaver indleverer projekter.

3.2 Udelukkelse fra konkurrencen
KOMBIT forbeholder sig at udelukke deltagere, hvis det indsendte projekt ikke lever op til de
indholdskrav, der fremgår af pkt. 5.
Særligt såfremt projektet viser sig unødigt vanskeligt at anonymisere som følge af mange
henvisninger til deltageren selv enten direkte eller indirekte, forbeholder KOMBIT sig at udelukke projektet.
Endvidere vil et projekt blive udelukket fra konkurrencen, hvis det er åbenbart uegnet til at
løse opgaven, fx som følge af overskridelse af konkurrencebetingelserne.

3.3 Hvilke vilkår skal man acceptere som deltager?
3.3.1

Rettigheder

Ved indlevering af et projekt accepterer deltagerne, at KOMBIT modtager en tids- og på alle
andre måder ubegrænset brugsret til projektet.
Herved får KOMBIT bl.a. ret til
At anvende hele eller dele af projektet til at udvikle en løsning, nu eller senere
At dele projektet med andre, herunder myndigheder og it-leverandører.
3.3.2

Ikke kontrakttildeling

Kontrakt om udvikling og drift af løsningen kan ikke tildeles på baggrund af denne konkurrence, men forudsætter en efterfølgende tildelingsprocedure i henhold til punkt
3.3.3

Honorar

Deltagerne modtager ikke honorar for deres indlevering af et projekt. Der udbetales en præmie til det vindende tilbud jf. pkt. 8.
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Tidsplan

Nedenstående tidsplan beskriver forløbet omkring projektkonkurrencen og de væsentligste
milepæle. Tidsplanen er ikke endelig, og kan blive justeret undervejs, såfremt det skulle vise
sig nødvendigt. Ændringer og supplerende oplysninger vil i givet fald blive meddelt via KOMBIT’s hjemmeside.
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Krav til indhold af projekt

5.1 Indhold
Det indleverede projekt skal bestå af nedenstående elementer. KOMBIT ser gerne, at deltager afleverer projektet i både MS Word eller tilsvarende redigerbart format og et ikke-redigerbart format, såsom pdf-format eller tilsvarende. I tilfælde af uoverensstemmelser vil det
være den ikke-redigerbare version, der er gældende. Projektforslag indleveres via den på
KOMBITs hjemmeside angivne adresse: sund@KOMBIT.dk Henvisninger til eksterne dokumenter, videoer mv., f.eks. via links til hjemmesider, vil ikke indgå i bedømmelsen.
Element

Beskrivelse

Løsningsbeskrivelse

En løsningsbeskrivelse der følger den fremlagte POC

Krav til indhold og skabelon
Der er ingen formelle
krav til formen på løsningsbeskrivelsen

5.2 Anonymisering
Da alle projekter skal anonymiseres inden bedømmelsen, henstiller KOMBIT kraftigt til, at de
enkelte projektdokumenter forsynes med en forside med deltagerens navn, men at øvrige
sider ikke indeholder sådanne navne eller andre oplysninger, der identificerer deltageren direkte eller indirekte, hverken i brødtekst, logoer, sidehoveder og – fødder mv.

5.3 Sprog
Projektet skal være udarbejdet på dansk eller engelsk.
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Bedømmelse

Bedømmelsen af de indkomne projekter vil ske af en bedømmelseskomite umiddelbart efter
anonymisering. I tilfælde af, at der modtages særligt mange projekter, forbeholder KOMBIT
sig at foretage en indledende screening i henhold til punkt 6.3, således at bedømmelseskomiteen ikke præsenteres for mere end 5 projekter udfra kriterierne.
På baggrund af komiteens bedømmelse vil KOMBIT udvælge det vindende projekt.

6.1 Komite
De indkomne projekter vil blive bedømt i anonymiseret form af en komite bestående af:
•
Projektejer
•
Projektleder for KL
•
It-arkitekt
•
It-konsulent
•
Jurist

6.2 Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen vil ske ud fra følgende kriterier, der angivet i prioriteret rækkefølge:
1: Teknisk løsning - i hvilken grad kan løsningen bruges til at teste tre cases i nedenstående
målhierarki:
a) Aflevering af kommunale sundhedsdata til DHRD (RKKP), og modtagelse/adgang til data samme sted.
b) Kommunal adgang til at benchmarke sig baseret på FSIII-data fra
kommunernes EOJ (i Piloten vil dette kunne ske op mod fiktive data
fra en fiktiv kommune et 'dummy datasæt')

c)

Aflevering af kommunale sundheds- og ældredata (udvalgte FSIIIdata) til Sundhedsdatastyrelsen

2: Sikkerhed- At løsningen er bygget til at sikrer databeskyttelseskriterier på en enkel og
passende måde
3: Projektplan -at projektplanen fremstår realistisk og robust
4: Brugerfladen - Mest mulig funktionalitet i henhold til krav og forventninger i POC’en

6.3 Screenings-proces
I tilfælde af, at KOMBIT modtager mange projekter, vil KOMBIT iværksætte en indledende
screeningsproces, således at bedømmelseskomiteen maksimalt skal bedømme 5 projekter.
Baggrunden herfor er, at det er vigtigt, at tidsplanen for projektkonkurrencen, jf. pkt. 5,
overholdes således, at udviklingen af en løsning kan påbegyndes snarest. Bedømmelseskomiteen skal derfor have mulighed for at foretage en tilpas grundig bedømmelse inden for
tidsrammerne, hvilket ikke vil være muligt, hvis der er mange projekter.
Screeningsprocessen vil indebære, at KOMBITs projektgruppe efter en overordnet vurdering
af det modtagne udvælger de 5 umiddelbart bedste projekter ud fra en overordnet ramme
på baggrund af bedømmelseskriterierne.
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Præmier

Deltageren, der indleverer det vindende projekt, vil blive tildelt en præmie på kr. 75.000,-.
Præmien overføres af KOMBIT inden for 30 dage til en af deltagere udpeget bankkonto i et
anerkendt pengeinstitut.
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Det praktiske

8.1 Hvor
Den praktiske gennemførsel af konkurrencen sker via den på KOMBIT’s hjemmeside angivne
mailadresse sund@KOMBIT.dk hvor al materiale om konkurrencen findes, alle projekter skal
indsendes inden indleveringfristen.

8.2 Deltagers kontaktperson
KOMBIT vil stile eventuelle meddelelser vedrørende konkurrencen til den medarbejder hos en
deltager, som deltageren har anført i den mail der indeholder konkurrencesvaret. Det er muligt – og anbefales - at anføre flere kontaktpersoner.

8.3 Spørgsmål og henvendelser til KOMBIT
Alle henvendelser til KOMBIT vedrørende konkurrencen skal ske mailadressen sund@KOMBIT.dk.
Deltagerne opfordres til at udnytte adgangen til at stille spørgsmål, hvis materialet giver anledning til spørgsmål eller der er uklarheder.
KOMBIT vil bestræbe sig på at svare på alle spørgsmål hurtigst muligt, og, at spørgsmål, der
fremkommer inden fristen angivet i tidsplanen ovenfor, vil blive besvaret i passende tid inden indleveringsfristen.
KOMBIT forbeholder sig dog at undlade at svare på spørgsmål, hvis KOMBIT vurderer, at deltagerne ikke vil få tilstrækkelig mulighed for at forholde sig til svaret inden indleveringsfristen.
Spørgsmål og svar vil løbende blive gjort tilgængelige via hjemmesiden i anonymiseret form.

8.4 Spørgetime
Der vil blive afholdt tre spørgetimer for de interesserede. Udgangspunktet er at det er
samme information der bliver delt på de tre spørgetimer. Det er altså ikke nødvendigt, at
deltage i dem alle.
KOMBIT vil under spørgetimerne fremkomme med en overordnet redegørelse for baggrunden
og formålet med konkurrencen, samt en overordnet gennemgang af materialet. KOMBIT vil
desuden henlede deltagernes opmærksomhed på eventuelle særlige forhold.
Det vil være muligt for de fremmødte at stille spørgsmål, som enten kan besvares direkte
ved mødet eller ved senere skriftlig besvarelse.
Der gøres opmærksom på, at såfremt der opfattes en forskel på den mundtlige besvarelse og
det skriftlige svar, vil det være det skriftlige svar, som gælder.
Spørgsmål og svar vil løbende blive gjort tilgængelige via hjemmesiden i anonymiseret form.
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Alle informationsmøder foregår hos KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S
2019
Uge 3
Uge 3
Uge 4

Dato
16. januar 15.30-16.30
17. januar 15.30-16.30
21. januar 11.00-12.00

Indhold
Spørgetime
Spørgetime
Spørgetime

8.5 Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt
KOMBIT vil, så vidt muligt, sikre fortrolighed af oplysninger i Tilbudsgivers tilbud, som angår
Tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold.
Fortrolighedstilsagnet gælder dog ikke, såfremt lovgivningen forpligter KOMBIT til at videregive oplysninger til tredjemand.
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Konkurrencematerialet

Konkurrencematerialet indeholder nedenstående dokumenter:
Konkurrencebetingelser
POC

Side 8 af 8

