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Dagsorden for mødet var følgende: 

1. Formål og baggrund for udbuddet 

2. Beskrivelsen af ydelsen 

3. Det digitale udbudssystem og ESPD 

4. Forhandlingsforløbet 

5. Spørgsmål 

Der henvises desuden til Power Point præsentationen fra mødet, som offentliggø-

res via det digitale udbudssystem. 

Ad pkt. 1, Formål og baggrund for udbuddet 

Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) orienterede indledende om: 

Rammer for mødet: DIGST gennemgik overordnet rammerne for mødet. Det blev 

bemærket, at der skrives referat af mødet, som offentliggøres via det digitale ud-

budssystem.  

Videreførelse af driften af NemLog-in: Der blev givet en kort introduktion til udbuddet. 

Den eksisterende kontrakt ophører og derfor skal løsningen nu i genudbud. Den 

eksisterende løsning videreføres. Der er tale om samfundskritisk infrastruktur, 

som anvendes af alle offentlige tjenesteudbydere. Fremover vil private tjenesteud-

bydere også bruge denne løsning til opkobling. Der er høje sikkerhedskrav til løs-

ningen. Det er vigtigt, at der er tillid til den samlede offentlige infrastruktur. Sene-

re kommer udbuddet af udvikling og forvaltning af NemLog-in. 

Ad pkt. 2, Beskrivelse af ydelsen 

Kort orientering om ydelsen og de fire vigtigste forretningsbehov blev præsente-

ret.  

Der henvises til Power Point præsentation. 
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Ad pkt. 3, Det digitale udbudssystem og ESPD 

Orientering om det digitale udbudssystem og vejledning for udfyldelse af ESPD. 

Proceduren for spørgsmål og svar blev også gennemgået. Se Power Point præsen-

tation for skærmbilleder og guidelines.  

Tekniske problemer: Såfremt der er spørgsmål til funktionalitet eller tekniske pro-

blemer ift. det digitale udbudssystem henvises til EU-Supply. Mail: dksup-

port@eu-supply.com eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14. 

Kommunikation om udbuddet af NemLog-in drift: Al kommunikation om udbuddet 

foregår via det digitale udbudssystem. Der henvises til information i udbudsbe-

kendtgørelse og udbudsbetingelser. Se konkret om spørgsmål/svar nedenfor. 

Spørgsmål og svar i det digitale udbudssystem: Alle spørgsmål til udbuddet stilles i 

spørgsmål/svar modulet i det digitale udbudssystem. Disse stilles ikke i besked-

modulet. Når ordregiver har svaret på spørgsmålet, vil svaret være synligt i 

spørgsmål/svar modulet. Der er allerede tilgængelige spørgsmål/svar. 

Frist for ansøgning om prækvalifikation og upload af ESPD: Fristen for anmodning om 

prækvalifikation og upload af ESPD er: den 5. december 2017 kl. 10.00. Ansøg-

ningen skal indgives på dansk. 

Ad pkt. 4, Forhandlingsforløbet 

Orientering om forhandlingsfasen og foreløbig tidsplan for udbuddet.  

Forhandlingsfasen: Forhandlingsfasen løber fra modtagelse af ordregivers opfordring 

til at deltage i forhandlingerne og frem til opfordring til at give endeligt tilbud.  

DIGST har forbeholdt sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det indle-

dende tilbud. Der er i dette udbud lagt op til én forhandlingsrunde. Fristen for 

afgivelse af indledende tilbud er den 7. februar 2017 kl. 12.00 via det digitale ud-

budssystem. Der blev henvist til udbudsbetingelserne, som beskriver forhand-

lingsfasen og rammerne herfor. 

Ad pkt. 5, Spørgsmål 

Følgende spørgsmål blev stillet af tilbudsgivere under mødet: 

1) Under pkt. 3, ESPD og udvælgelseskriterier: 

a. Spørgsmål: Vi bliver bedt om at beskrive ophørsydelser– gælder 3 års 

reglen for referencer også her? 

b. Svar: Ja. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3) at 

”Ansøger skal indgive ESPD med følgende oplysninger: En liste over 

de fem betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.2.4), som 

ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. 

[…]” 
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2) Under pkt. 3, ESPD: 

a. Spørgsmål: Skal ESPD’et underskrives? 

b. Svar: Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt ESPD’et skal underskri-

ves, fremgår følgende af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejled-

ning om ESPD (juni 2017), s. 19:  

 

”Skal ESPD’et underskrives? Virksomhederne behøver hverken at underskrive 

eller datere ESPD’et, medmindre ordregiveren i udbudsmaterialet kræver det. I 

udgangspunktet vil ESPD’et således udgøre en del af det samlede tilbud eller an-

søgning, som i sig selv kan være underlagt et krav om underskrift fra ordregiveren.  

 

[…]"  

 

Digitaliseringsstyrelsen har ikke krævet en underskrift af ESPD’et i 

udbudsmaterialet og har heller ikke anført noget, der på anden måde 

måtte foranledige til at tro, at ESPD’et skal underskrives.  

 

I overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vej-

ledning er hverken ansøger eller den enhed, som ansøger eventuelt 

måtte basere sig på, forpligtet til at underskrive ESPD’et. 

 

3) Under pkt. 6, Spørgsmål:  

a. Spørgsmål: Er det muligt at få en specifikation af det hardware løsnin-

gen kører på i dag?  

b. Svar: DIGST svarede, at de prækvalificerede ansøgere vil få adgang til 

denne information via dokumentationen, som vil blive gjort tilgænge-

lig for de prækvalificerede ansøgere umiddelbart samtidig med medde-

lelse om, hvilke ansøgere der er blevet prækvalificeret.  

 

4) Under pkt. 6, Spørgsmål: 

a. Uddybning til spørgsmål til 3) ovenfor: Vi har ikke behov for at kende IP’er, 

men kapacitet. 

b. Svar: DIGST opfordrede til, at spørgsmålet stilles i mere konkret form 

i det digitale udbudssystem via spørgsmål/svar-modulet, således at 

DIGST kan give et præcist svar på, hvilken information der kan gives. 

Ovenstående spørgsmål og svar er endvidere indsat i spørgsmål/svar-modulet i 

det digitale udbudssystem.  

Gode råd og tak for i dag: DIGST afrundede mødet med at opfordre tilbudsgiverne 

til at stille spørgsmål til udbuddet så tidligt i fasen som muligt. Yderligere præsen-

terede DIGST gode råd til tilbudsgiverne. Der henvises til Power Point præsenta-

tionen. 

Mødet blev derefter afsluttet. 


