
 

 

Vejledende forhåndsmeddelse  11. december 2019 

  

  

Høring af foreløbigt udbudsmateriale 

Baggrund 

Moderniseringsstyrelsen står overfor en anskaffelse af et nyt tilskudsadministrativt 

system. I den forbindelse ønsker Moderniseringsstyrelsen at skabe åbenhed 

omkring udbudsmaterialet, og sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af 

uhensigtsmæssige krav, hvorfor Moderniseringsstyrelsen opfordrer leverandører i 

markedet til at indgå i en skriftlig dialog omkring udbudsmaterialet. 

Udbudsmaterialet 

Moderniseringsstyrelsen har sammen med dette brev offentliggjort flere bilag (se 

nedenstående bilagsoversigt). Udbudsmaterialet er ikke komplet og foreligger ikke 

i endelig form. Det er således alene et udkast, hvorfor materialet vil blive tilpasset 

inden udbuddet bliver offentliggjort. 

 

Oversigt over udbudsmateriale 

• Kontrakt 

• Bilag 0 Kontraktens omfang 

• Bilag 1 Tidsplan 

• Bilag 03.1 Kravspecifikation 

• Underbilag 03.1.02 Kapabilitetskort og procesdiagrammer 

• Underbilag 03.1.03 Begrebs- og informationsmodel 

• Underbilag 03.1.04 Brugerroller og –rettigheder 

• Underbilag 03.1.05 Skabeloner (fx brevskabeloner) 

• Underbilag 03.1.06 Proceskrav 

• Underbilag 03.1.08 Brugerhistorier 

• Underbilag 03.1.09 Forhold omkring EU-ordninger 

• Underbilag 03.1.11 Tilskudsøkonomi og betalinger 

• Bilag 5 Vedligeholdelse og support 

• Bilag 6 Drift 

• Bilag 7 Servicemål, bod og incitament 

• Underbilag 7.1 Svartider 

• Bilag 10 Samarbejdsorganisation og rapportering 

• Bilag 11 Vederlag  

• Underbilag 11.1 Specifikation af priser 

• Bilag 12 Prøver 



  Side 2 af 2 

• Bilag 13 Licensbetingelser 

Moderniseringsstyrelsen vil specielt gerne have en tilbagemelding på, om der er 

uhensigtsmæssigheder i:  

• Bilag 1: Tidsplan 

• Bilag 03.1: Kravspecifikation 

• Bilag 7: Servicemål, bod og incitament 

• Bilag 11: Vederlag  

I Bilag A: Vejledning og skabelon til høring er der angivet en oversigt over emner 

i bilagene som Moderniseringsstyrelsen ønsker tilbagemeldinger til.  

Proces 

Der vil blive afholdt et informationsmøde forud for tidsfristen for de skriftlige 

bemærkninger. Dialogen vil ikke være bindende i forhold til udarbejdelse af det 

endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det 

endelige materiale. Bemærk, at dette brev ikke er en anmodning om tilbud, men 

en anmodning om bemærkninger til udbudsmaterialet. 

Informationsmødet afholdes d. 19. december klokken 14.00-15.30 hos 

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, København K. Tilmeld mødet (max. 2 pr. 

leverandør) ved at skrive til Mette Pfeiffer Jørgensen til mepjo@modst.dk senest 

mandag d. 16. december 2019 klokken 13.00.  

Skriftlige bemærkninger udfyldt i Bilag A skal sendes til kahob@modst.dk. I bedes 

sende skriftlige bemærkninger til udbudsmaterialet senest mandag d. 13. januar 

2020 kl. 13.00.  

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for 

aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får 

ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt 

høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i 

tilbudsperioden.  

Hvis det vurderes nødvendigt, forbeholder Moderniseringsstyrelsen sig retten til at 

afholde opfølgende møder med udvalgte leverandører. I givet fald vil 

Moderniseringsstyrelsen sikre, at de udvalgte leverandører udgør et repræsentativt 

udsnit af markedet.  

På forhånd tak for jeres deltagelse. 

mailto:mepjo@modst.dk

