
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1. Højre klik på den aktuelle side og 

vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

 Februar 2015 

Udbud af  
Digital Post-løsningen 
Informationsmøde den 11. december 2017 
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1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

DAGSORDEN   
 

1. Formål og baggrund 

2. Beskrivelse af ydelsen 

 PAUSE 

3. Det digitale udbudssystem og ESPD 

4. Kravmetodik 

5. Plan for udbudsproces 

6. Spørgsmål 
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 Modernisere den samlede offentlige kommunikation 

 Sikre effektiv digital kommunikation for den offentlige sektor 
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 Obligatorisk for borgere over 15 år med et dansk CPR nummer at modtage 

Digital Post fra 1. november 2014 

 

 Obligatorisk for private virksomheder med et CVR nummer at modtage 

Digital Post fra 1. November 2013.  

 

 Fysiske og digitale breve har samme retsvirkning 

 

 Ikke obligatorisk for offentlige myndigheder at sende Digital Post. 
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• Sikre konkurrenceudsættelse, og 

udnyttelse af marked 

• Strategisk erhvervelse af 

rettigheder, bl.a. for videreførelse af 

løsning efter kontraktudløb 

• Fremtidssikret løsning, med øget 

fleksibilitet for bl.a. videreudvikling 

• Modulopdelt anskaffelse, med 

anvendelse / udstilling af 

fællesoffentlige komponenter 

FORMÅL OG BAGRUND 
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Drift

Udviklingskontrakt
Distribution/Opbevaring

Udviklingskontrakt Webløsning
(Borger.dk / virk.dk)

NgDP driftsaftale

Drift af visningsklienter
(Borger.dk / virk.dk)

Eksisterende Digital Post kontrakt ophører. Til erstatning ønskes løsning, 

med følgende anskaffelsesstrategiske målsætninger: 
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FORMÅL OG BAGGRUND 

• Digital Post udgør en væsentlig og bærende del af det offentliges 

kommunikation med borgere og virksomheder i Danmark 

• Digital Post vurderes som værende af særlig kritisk karakter for samfundet, 

hvorfor Løsningen af hensyn til statens sikkerhed skal drives i Danmark 

• Personfølsomme data og oplysninger må således ikke behandles, herunder 

opbevares, lagres og/eller tilgængeliggøres, uden for Danmark 

• Kvaliteten af ydelserne har afgørende betydning, herunder er 

sikkerhedskravene til løsningen er høje 
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VISION OG MÅLSÆTNINGER 
Vision 

Løsningen skal levere Danmarks enkle kommunikationsløsning, der kan 

bruges af alle til at distribuere og modtage vigtig information, herunder 

sikker og uafviselig post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. 

Visionen er øget effektivitet og forbedret oplevelse af Digital Post ved, at 
etablere en fremtidssikret og brugervenlig Løsning. 
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Forretningsmæssige målsætninger 

 Løsningen skal være brugervenlig og skal opleves som sikker, tryg og 

attraktiv af både afsendere og modtagere af Meddelelser 

 Løsningen skal gøre modtagerne af Meddelelser i stand til nemt og 

sømløst at agere på information 

 Løsningen skal sikre effektivt samspil mellem Løsningen og de øvrige 

fælles offentlige løsninger samt Myndigheders, Virksomheders og 

markedets øvrige it-løsninger, således at de mangeartede behov hos 

Brugerne samlet kan løftes 

 Løsningen skal udvikles og implementeres på en måde, hvor Brugerne 

i videst muligt omfang oplever mest mulig kontinuitet i overgangen 

 Løsningen skal være fremtidssikret og have de egenskaber, der 

kendetegner overdragelige og genanvendelige it-ydelser 

 Løsningen skal muliggøre, at tredjepartsleverandører kan etablere 

kommercielle visningsklienter, der kan vise Meddelelser 
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YDELSESOVERBLIK 

Den udbudte kontrakt omfatter: 

• udvikling, herunder konvertering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling  

Kontraktvarighed 60 md, med mulighed for tre gange 12 md forlængelse. 

 

Ydelsen omfatter: 

• Udvikling af løsningen med fokus på høj kvalitet og sikkerhed, samt kompleks 

proces- og projektstyring 

• Etablering af modulært opbygget infrastruktur, tæt integreret til en række eksterne 

systemer og komponenter, samt Digital Post brugergrænseflader 

• Gennemførelse af datakonvertering 

• Gennemførelse af udrulning, herunder tilslutning af myndigheder 

• Etablering af driftsmiljøer, samt drift, vedligeholdelse, support mv. 
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 4.4 millioner borgere modtager Digital Post fra offentlige myndigheder 

 Ca. 11% er fritaget fra Digital Post og modtager stadig fysiske breve 

 760.000 private virksomheder kan modtage Digital Post fra offentlige 

myndigheder 

 I 2016 sendte offentlige myndigheder 112,6 millioner Digital Post meddelelser  

 Ca. 500 myndigheder sender meddelelser via DP2-løsningen i 2017 

 

ANVENDELSE OG KAPACITET 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Delleverance- 

prøve 1 

L
ø

s
n
in

g
e
n
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Konvertering 
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Eksterne aktiviteter 
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PoC 

prøve  

Symbolforklaring: 

= Prøver = Betalingsmilepæl U = Udtrædelsesadgang 

= Hæveadgang 
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Etablering af  udviklings- og testmiljøer 

Drifts- 

prøve 

Nemlogin: udvikling af FBRS rettighedsregister 

Borger.dk og Virk.dk: udvikling af visningsklienter 

Udvikling af div midlertidige løsninger ifm. transition fra DP2 

Etablering af præ-produktion- og produktionsmiljøer 

H 

H H 

B = Bod 

B 

Forberedelse til pilotdrift 

B 

Pilotdrift, herunder drift, support og vedligehold for piloter 

Delleverance- 
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Forpligtigelser og 

rettigheder 
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Support, vedligeholdelse og drift 

September 2020 

DP2 ud af drift 

Tilslutning af 

Myndigheder 

Go-Live 
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= Løsningsvederlag 
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= Løbende ydelser 

Konvertering Kontaktregister 

Konvertering til Myndighedsregister mv. 

Prøvekonvertering meddelelser  i arkiv 
Konvertering meddelelser i arkiv 

Øvrig konvertering 
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Forberedelse af tilslutning samt support til myndigheder 
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Hypercare 
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BILAG 8. DATAKONVERTERING 
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5 Datagrupper (100 TB*, Underbilag 8.2) 

1. Postmeddelelser samt vedhæftede bilag (bilag 2) 

2. Borgere og virksomheders kontaktoplysninger, samtykke, tilmeldingsstatus 

3. Myndigheders profiloplysninger, kontakthierarkier og postkasser 

4. Opsætning af afsender- og modtagersystemer 

5. Postkassers mappestrukturer, metadata 

* modtage dataopbevares på NAS-boks eller tilsvarende medie 
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BILAG 13: SIKKERHED 
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2. Driftssikkerhed 

1. Sikkerheds-

governance 

3. Brugerstyring 

4. Persondata 
5. Sikkerhedskrav 

til Løsning 

6. Sikkerheds-

politik 

7. Audit og 

revision 

8. Test af 

sikkerhed 
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DATABESKYTTELSE 
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Digital Post 

Digital Post indeholder både almene personoplysninger samt følsomme 

personoplysninger 

Kontakt-

oplysninger 

Meddelelser 

Personfølsomme postmeddelelser  

Oplysninger vedr. en persons fysiske, fysiologiske, 

genetiske, kulturelle eller sociale identitet mm. i 

relation til sager, ydelser, afgørelser og frister fra hhv. 

Stat, Kommune eller Region  

Postmeddelelser med almene personoplysninger 

• Servicebeskeder og adviseringer 

• Post vedr. økonomiske- eller 

uddannelsesmæssige forhold 

• Indkaldelse til session 

Almene personoplysninger 

(Borger) som fx Navn, 

CPR-nummer 

Almene personoplysninger 

(Virksomhed) som fx Navn 

og CVR-nummer 
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DATABESKYTTELSE 
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Data om almene personoplysninger samt følsomme personoplysninger beskyttes 

efter samme høje niveau og gør sig gældende på tre områder 

Sikkerhed for at data kommer uændret frem fra A-Z uden at blive 

kompromitteret eller opsnappet af uvedkommende personer eller it-systemer 

 Beskyttet transport af data 

Sikkerhed for at data ligger arkiveret uden at kunne tilgås eller 

kompromitteres af uvedkommende personer eller it-systemer  

 Beskyttet opbevaring af data 

Sikkerhed for at troværdige personer eller it-systemer kan arbejde og dele 

data og informationer, uden at data kan misbruges af uvedkommende 

personer eller it-systemer   

 Beskyttet anvendelse af data 
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DRIFT 

Det er op til Leverandøren at tilbyde den bedste driftsløsning under 

følgende forudsætninger: 

• At Digital Post løsningen er placeret i Danmark  

• Driften er dynamisk skalerbar (op/ned) ifht transaktioner, forsendelser, 

logins, storage mm 

• Op- og nedskalering ikke påvirker aftalte servicemål 

• Data og programmer/software ikke er bundet til leverandørens hardware 

instanser 

• Infrastrukturen kan deles med andre kunder, såfremt der kan garanteres 

logisk adskillelse mellem systemer og data. 

• Leverandøren og evt. underleverandører underskriver en 

databehandleraftale 
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DRIFT 

Driftsydelsen dækker drift af den samlede løsning i fire miljøer: 

• Datakonvertering (midlertidigt) 

• Test (inkl. testdata og åbne grænseflader) 

• Præproduktion (inkl. åbne grænseflader) 

• Produktion 
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BILAG 7: SUPPORT 

• . 
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Support 
modtagere 

Brugere Supportansvar 

Gruppe 2 System til system Bruger: 

 system til system integrationer 

 Integrationer til Visningsklienter,  

 FOS  i tilknytning til Administrativ Adgang 

 Myndighed, Virksomhed eller tredjeparts 

Leverandør om tilslutning af afsender- og 

modtagersystem. 

 systemforvalter med behov for support i tilknytning 

til Løsningen 

Leverandøren  

(varetager 1st, 2nd, og 

3rd level support) 
  

Gruppe 1 Slutbrugere, der omfatter: 

 Borgere, Myndigheder og Virksomheder, der tilgår 

Løsningen via borger.dk og Virk 

Administrative brugere: 

 Administrative brugere med specialiserede roller 

og behov i der anvender Administrativ Adgang 

FOS (Fælles Offentlig 

Supporttilbud) 
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PAUSE 
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DET DIGITALE UDBUDSSYSTEM 
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EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT 
DOCUMENT (ESPD) 

 

ESPD oprettes af ordregiver og udfyldes af alle ansøgere som foreløbigt 

bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed 

og udvælgelse. 

Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver, der skal 

fremsende endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i 

ESPD’et.  

Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede 

ansøger eller tilbudsgiver om at indsende dele af eller hele 

dokumentationen, hvis det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af 

proceduren.  
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VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ESPD 

 

• For en trin-for-trin gennemgang 

af udfyldelse af ESPD, se 

KFST’s vejledning kapitel 3 

 

KFST har udarbejdet en vejledning til 

ESPD, som gennemgår 

opmærksomhedspunkter ved brugen af 

ESPD. Vejledningen kan findes på 

hjemmesiden via følgende link: 

https://www.kfst.dk/offentlig-

konkurrence/vejledninger-og-analyser/ 
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ÅBNING AF ESPD – DET DIGITALE 
UDBUDSSYSTEM 

XML-filen downloades inde i det 

digitale udbudssystem 

 

1) ”Eksportér” 

2) Gem XML filen lokalt 
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ÅBNING AF ESPD 

Trin-for-trin 

• Åben hjemmesiden: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=d

a 

1. Feltet ”Jeg er økonomisk aktør” 

afkrydses 

2. Feltet ”Importere ESPD” afkrydses 

3. XML-filen (”espd-request-ICI.xml”) 

oploades 

4. Angiv land 

5. Tryk ”næste” 

For yderligere oplysninger om udfyldelse 

af ESPD henvises til KFST’s vejledning
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ESPD, DEL II: OPLYSNINGER OM DEN 
ØKONOMISKE AKTØR 

 

Deltagelsesformer: 

 

1. Alene 

2. Sammenslutning (f.eks. 

konsortium) 

3. Alene, men baserer sig på 

andre enheder 
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ESPD, DEL II: OPLYSNINGER OM DEN 
ØKONOMISKE AKTØR - FORTSAT 

 

Deltagelsesformer: 

Ved sammenslutning (f.eks. 

konsortium) skal 

• hver virksomhed i 

sammenslutningen udfylde sit eget 

ESPD.  

• hver virksomhed i 

sammenslutningen skal udfylde 

ESPD’et i sin helhed (til forskel fra 

enheder, som en virksomhed 

baserer sig på, der kun skal udfylde 

det særskilte ESPD delvist). 
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ESPD, DEL II: OPLYSNINGER OM DEN 
ØKONOMISKE AKTØR - FORTSAT 

Deltagelsesformer: 

Alene, men baserer sig på andre 

enheder  

Der skal udfyldes et særskilt ESPD for hver 

enhed, som ansøgeren baserer sig på, dvs. 

den støttende enhed skal udfylde følgende 

dele af ESPD: 

 Del II, A (grundlæggende oplysninger) 

 Del II, B (repræsentant) 

 Del III (udelukkelsesgrunde) 

 Del IV (økonomisk og finansiel kapacitet), 

hvis virksomheden baserer sig på dette 

 Del IV (teknisk og faglig kapacitet), hvis 

virksomheden baserer sig på dette (anden 

enheds referencer) 
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ESPD, DEL III: UDELUKKELSESGRUNDE 

De obligatoriske udelukkelses-

grunde, jf. §§ 135-136  

De obligatoriske udelukkelsesgrunde 

indebærer, at ordregiveren har pligt til at 

udelukke virksomheder, der er omfattet 

heraf.  
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Under ”Del III Udelukkelsesgrunde”  

skal det oplyse, om man er omfattet af 

udbudslovens obligatoriske 

udelukkelsesgrunde. Fanebladet er 

opdelt i tre dele, hhv. del A-C.  

 

Teksten i ESPD-formularen vedrørende 

de enkelte udelukkelsesgrunde 

stammer fra udbudsdirektivet, og 

ordlyden er derfor lidt anderledes end i 

udbudslovens bestemmelser. 
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ESPD, DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER 
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Økonomisk og finansiel kapacitet Mindstekrav: 

1. Soliditetsgrad 

 

 

 

 

 

2. Samlet årsomsætning 
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ESPD, DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER 
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Teknisk og faglig kapacitet 

  

 

1) Beskrivelse af leverancen – 

ydelser og rolle  

2) Angivelse af økonomisk værdi 

(beløb) 

3) Angivelse af referencens 

datering 

4) Angivelse af modtagerens navn 
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ESPD, DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER 

 

 

Tidsmæssige krav: 

 

 

 

Indholdsmæssige krav: 

 

 

 

Formkrav: 
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Teknisk og faglig kapacitet 
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ESDP, DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER 

 

 

Udvælgelsen: 
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Teknisk og faglig kapacitet 
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ESPD, DEL V: BEGRÆNSNING AF ANTALLET AF 
KVALIFICEREDE ANSØGERE 
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Når ordregiver i udbudsmaterialet har angivet, at der sker 

udvælgelse på baggrund af ansøgerens referencer, kan 

ansøger indtaste ”Ja” og i beskrivelsesfeltet fx henvise til 

beskrivelsen af referencerne som er beskrevet i del IV, C.  
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AFSLUTNING AF ESPD – DET DIGITALE 
UDBUDSSYSTEM 

 

Upload af særskilt ESPD: 

1. Tryk på ”Importer” 

2. Tryk på ”Tilføj filer” 
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I forbindelse med anmodning om prækvalifikation skal man bl.a. være 

opmærksom på følgende: 

 

• Fristen for ansøgning om prækvalifikation (upload af ESPD) er: 

 

  3. januar 2018, kl. 10.00 

 

• Ansøgningen kan alene indgives på dansk 
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FRIST FOR ANSØGNING  
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SPØRGSMÅL OG SVAR I DET DIGITALE 
UDBUDSSYSTEM 
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SPØRGSMÅL SVAR 

Spørgsmål i forbindelse med 

udbudsprocessen skal stilles i det 

digitale udbudssystem 

 

1. Tryk ”Tilbudsgiver spørgsmål 

og svar” 

2. Tryk ”Stil spørgsmål” 

3. Når ordregiver har svaret, vil en  

overskrift være synlig, og ordregivers 

svar bliver synligt ved at trykke på 

overskriften for spørgsmålet 
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TEKNISKE SPØRGSMÅL TIL BRUG AF DET 
DIGITALE UDBUDSSYSTEM? 

 

 Såfremt der oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan der 

rettes henvendelse til teknisk support på enten mail dksupport@eu-

supply.com eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14. 
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4. KRAVMETODIK 
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KRAVMETODIK 

Tre typer krav, jf. udbudsbetingelsernes bilag B: 
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5. PLAN FOR UDBUDSPROCESSEN 
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Udbuds-

bekendtgørelse 

Udbudsproces 

Præ-

kvalifikation 
Tilbud Forhandling 

Endeligt 

tilbud 
Kontrakt 

November 2017 november 17 –  

januar 18 

 

januar 18 – 

marts 18 

 

april 18 – 

maj 18 

juni 18 –  

august 18 

oktober 18 

Udbud med forhandling 

 Prækvalifikation 

 Tilbudsudarbejdelse  

 Forhandlingsrunde  

 Endeligt tilbud 

 Evaluering og tildeling 
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PLANLAGTE FORHANDLINGSMØDER 
 
Der er planlagt en forhandlingsrunde pr. tilbudsgiver, samt en opsamlingsrunde: 

 

Indhold: 

Tema 1: Løsning og sikkerhed  

Tema 2: Tidsplan, afprøvning og drift 

Tema 3: Vederlag og jura 

 

Ordregiver kan i løbet af forhandlingsfasen tilføje eller ændre de temaer, som ønskes drøftet med 

tilbudsgiverne. Det kan f.eks. være, at de indledende tilbud giver anledning til at tilføje yderligere 

temaer til ovenstående.  

Derudover kan tilbudsgiverne ligeledes i Bilag D komme med forslag til temaer for forhandlingerne. 
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Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

TIDSPLAN FOR UDBUDDET 
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Aktiviteter: 

 

 

Dato: 2. mar 

2018 

kl. 12 

30. nov. 

2017 

19. feb 

2018 

kl. 12 

10. aug 

2018 

(estimeret) 

17. apr – 

16. maj 

2018 

3. jan 

2018  

kl. 10 

28. dec 

2017 

kl. 11 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

6. SPØRGSMÅL 
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Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 
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Tak for i dag 

 


