
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

Sæt kryds ved ’Vis’ 

NemLog-in driftsudbud
Informationsmøde den 17. november 2017
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DAGSORDEN

1. Formål og baggrund for udbuddet

2. Beskrivelse af ydelsen

3. Det digitale udbudssystem og ESPD

4. Forhandlingsforløbet

5. Spørgsmål

6. Tak for i dag
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1. FORMÅL OG BAGGRUND
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FORMÅL OG BAGGRUND

• Rammer for mødet

• Baggrund

o Eksisterende kontrakt ophører – genudbud

o Videreføre den eksisterende løsning – udbud af drift

o Videreudvikle og forvalte løsning – udbud af udvikling og forvaltning 

(forhåndsmeddelelse er sendt ud)

• Hvorfor videreføre?
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FORMÅL OG BAGGRUND

• NemLog-in er samfundskritisk infrastruktur

• Anvendes af alle offentlige tjenesteudbydere

• Fremover også af private tjenesteudbydere

• Kvaliteten af driftsydelserne har afgørende betydning

• Sikkerhedskravene til løsningen er høje, og vi leder efter en professionel 

leverandør, der kan håndtere dette
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2. BESKRIVELSE AF YDELSEN
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FORRETNINGSBEHOV

Effektiv og velgennemført transition uden ’bump’

• Leveringssikkerhed

• Minimere påvirkning af tjenesteudbydere og brugere

• Succesfuld overdragelse og lukning af eksisterende kontrakt

Sikker og robust drift

• Samfundskritisk infrastruktur

Understøtte (agil) videreudvikling

• Fokus på samarbejde, værktøjer, automatiserede processer

Skalérbarhed

• Private tjenester, øget digitalisering, nye applikationer
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STJERNEKORT
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TRANSITION

• Der ønskes gennemført en transition, der påvirker NemLog-ins

tjenesteudbydere så lidt som muligt.

• Transitionsplanen bør være robust og mitigere risici i forbindelse med 

transitionen. Skal tage højde for NemLog-in løsningen.
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BEHOV FOR SKALERBARHED

• Digitaliseringsstyrelsen imødeser et stort behov for at kunne opskalere

forbrugsforudsætninger i kontraktens løbetid

• Der er gode erfaringer med skalering af den nuværende løsning

• Kunden ønsker en forretningsorienteret metrik for måling og afregning af 

forbrug. En applikationskomponent skaleres enten efter:

o Transaktioner per sekund, eller

o Antal samtidige brugere

• For at holde modellen simpel, opereres med samme pris per tps hhv. bruger, 

uanset hvilken applikationskomponent der er tale om

• Udvidelser kan enten tilkøbes midlertidigt eller permanent (op til 2 x 14 dage)
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FORBRUGSFORUDSÆTNING
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AGIL UDVIKLING OG SAMARBEJDE

• Der er behov for at understøtte en agil udvikling med hyppige idriftsættelser, 

herunder med automatisering og værktøjsunderstøttelse af de relevante 

delprocesser i forhold til test, build, deploy, konfigurationsstyring mv. med 

inspiration fra ’Continuous Delivery’ og DevOps

• Der er brug for en samarbejdsorganisation, der er gearet til et agilt 

udviklingsprojekt, herunder dedikerede, navngivne og erfarne projektledere og 

arkitekter til opgaven, som har kompetencer til og erfaring med at indgå i en 

SCRUM proces mv.

• Der er behov for at værktøjsunderstøtte samarbejdsprocesserne på en måde, 

hvor viden smidigt deles med kunde og udviklingsleverandører, så alle har indsigt i 

status på incidents, problems, changes, releases, service requests og generel 

driftsstatus
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SUPPORTMODEL
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SUPPORTHENVENDELSER:

• Slutbrugere

SERVICEDESK (FOS)

1. linje support

DRIFTSLEVERANDØR

• 2. linje support for Infrastrukturen

TICKETSYSTEM

TILSLUTNINGSHENVENDELSER

• Tjenesteudbydere

SYB

UDVIKLINGSLEVERANDØR

• 2. linje support for Applikationen



SIKKERHED
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Sikkerhedskrav

Lovgivning 

(PDL, GDPR)

Forretningsbehov Risikovurdering & PIA

Best practice

(ITIL, ISO, NSIS)

Erfaringer fra 

NemLog-in2

Review

(CFCS, følgegruppe)



STRATEGISKE OVERVEJELSER

• Krav baseret på risikovurdering og PIA

• Samfundskritisk infrastruktur

• Oplagt mål for angreb (fremmede stater, hackere, aktivister etc.)

• Trusselsbilledet vil ændre sig over tid

• Ny regulering på vej

• Behov for vedholdende sikkerhedsoptimering og løbende risikovurdering

• Behov for moden leverandør med analytisk kapacitet
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FOKUSOMRÅDER FOR SIKKERHED

A: Kvaliteten af sikkerhedsovervågning

● Sikkerhedsovervågning og Security Analytics leveres i markedet med forskellige 

kompetencer, dækning og værktøjer. Eksempler på høj kvalitet kan være en 24/7-

bemandet, dedikeret SAC, som kan indsamle og korrelere sensorinformation fra alle steder 

i infrastrukturen i en samlet SIEM løsning

➢ Redegør gerne for jeres sikkerhedsovervågning i detaljer, herunder de informationer, der 

kan indsamles, deres muligheder for central analyse og sammenstilling af hændelser og 

kvaliteten/omfanget af deres analysekapacitet

B: Kvaliteten af DDOS beskyttelsen

● DDOS beskyttelse leveres i forskellige kvaliteter. Nogle leverandører tilbyder kun simple 

services via filtrering i deres firewalls, mens andre har aftaler med deres backbone ISP 

eller cloud leverandører om nullrouting af trafik

➢ Beskriv gerne jeres DDOS beskyttelse, herunder effektiviteten og kvaliteten i den tilbudte 

filtrering, hvor store trafikmængder der kan håndteres, hvor fleksibelt og intelligent 

filtreringen kan konfigureres, og i hvor høj grad man vurderer at kunne fortsætte driften 

under angreb
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FOKUSOMRÅDER FOR SIKKERHED

C: Kvaliteten af nøglehåndteringen

● Key management procedurer for kryptografiske nøgler er et særdeles kritisk område for 

NemLog-in. Derfor er der krav til procedurerne i sikkerhedsbilaget

➢ Redegør gerne for key management, herunder procedurernes komplethed og dybde, om 

der kan sikres funktionsadskillelse for kritiske nøgleoperationer, herunder at betroede 

enkeltpersoner ikke kan kompromittere sensitive nøgler

D: Håndtering af privilegerede brugere

● Håndtering af privilegerede brugere er vigtigt af hensyn til håndtering af insider angreb. 

Dette drejer sig eksempelvis om systemadministratorers muligheder for at omgå kontroller 

og logning (eksemplificeret ved ’Se og Hør’-sagen)

➢ Beskriv gerne håndtering af privilegerede brugere, herunder værktøjsunderstøttelse, at 

kritiske administrative operationer kan overvåges, og at konsekvenserne ved en 

kompromitteret administratorkonto kan inddæmmes
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3. DET DIGITALE UDBUDSSYSTEM OG ESPD
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DET DIGITALE UDBUDSSYSTEM
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VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ESPD

• Åbning af ESPD

• Trin-for-trin gennemgang af 

udfyldelse

• Afslutning af ESPD

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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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/de vindende tilbudsgivere, der skal 

fremsende for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Ordregiveren kan, 

fsva. den endelige dokumentation, 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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ÅBNING AF ESPD

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?la

ng=da

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”

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 

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


DEL I: OPLYSNINGER OM UDBUDSPROCEDUREN 
OG DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR

Trin-for-trin - eksempel

1. Grundlæggende oplysninger 

udfyldes

2. SME angives (statistisk formål)

3. Officielle lister over godkendte 

økonomiske aktører og certificering 

(se næste slide*)

4. Certificering vedrørende betalinger 

til social sikringsordning og skatter 

(se næste slide**)

5. Deltagelse sammen med andre 

(som sammenslutninger, f.eks. 

konsortium)

NB! Punkter vedrørende reserverede 

kontrakter og delkontrakter udfyldes ikke.
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR
*Officielle lister over godkendte økonomiske

aktører og certificering: Hvis virksomheden er optaget

på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører

eller har et tilsvarende certifikat, besvares spørgsmålet

med ”Ja”. Officielle lister er en mulighed, som

medlemsstaterne kan indføre for at give virksomhederne

en nemmere måde at dokumentere, at de lever op til

minimumskrav til egnethed. Erhvervs- og vækstministeren

har i § 156 i udbudsloven hjemmel til at fastsætte

nærmere regler herom, men har ikke udnyttet denne

hjemmel. Virksomheder, som er etableret i Danmark,

vil som udgangspunkt skulle svare ”Nej” på

spørgsmålet, da sådanne lister ikke er indført i

Danmark. Det kan dog ikke udelukkes, at en dansk

etableret virksomhed er optaget på en sådan liste i en

anden EU-medlemsstat, hvorefter virksomheden kan

vælge at anvende certifikatet herfra, hvis det er relevant.

**Certificering vedrørende betalinger til social

sikringsordning og skatter: Spørgsmål e) samt

spørgsmålet om, hvorvidt den relevante dokumentation er

tilgængelig i elektronisk form skal besvares med et ”Nej”,

hvis det ovenstående spørgsmål er besvaret med ”Nej”,

da disse spørgsmål hører sammen med det foregående

spørgsmål.
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

Deltagelsesformer:

1. Alene

2. Sammenslutning (f.eks. 

konsortium)

3. Alene, men baserer sig på andre 

enheder
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

A) Alene

1) ”Nej” angives ved om 

virksomheden deltager sammen med 

andre

2) ”Nej” angives ved om 

virksomheden baserer sig på andre 

enheders formåen
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

B) Sammenslutning (f.eks. 

konsortium)

1) ”Ja” angives, hvis virksomheden deltager 

sammen med andre og nye felter bliver herefter 

synlig. I disse felter angives virksomhedens rolle 

i sammenslutningen, navnene på de øvrige 

virksomheder, der deltager i sammenslutningen, 

og sammenslutningens navn, hvis de 

deltagende virksomheder har navngivet 

sammenslutningen.

2) 2) ”Ja” ELLER ”nej” angives ved om 

virksomheden baserer sig på andre enheders 

formåen. Hvis ”ja”, se også C) for så vidt angår 

betingelsen om særskilt ESPD.
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Angiv navne på alle medlemmer i sammenslutningen

2
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

B) Sammenslutning (f.eks. 

konsortium)

NB!

• Hver virksomhed i sammenslutningen skal 

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, jf. C).
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

C) Alene, men baserer sig på andre 

enheder

Virksomhedens eget ESPD

1. ”Nej” angives ved om 

virksomheden deltager sammen 

med andre

2. ”Ja” angives ved om 

virksomheden baserer sig på 

andre enheders formåen

Når man baserer sig på andre enheders 

kapacitet, er det den situation, hvor man som 

ansøger eller tilbudsgiver ikke selv vil være i 

stand til at opfylde de fastsatte kriterier. 
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

C) Alene, men baserer sig på andre 

enheder

Særskilt ESPD for hver enhed, som 

ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer 

sig på, dvs. den støttende enhed:

➢ 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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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT

C) Alene, men baserer sig på andre 

enheder

Særskilt ESPD for hver enhed, som 

ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer 

sig på, dvs. den støttende enhed -

fortsat

1. ”Nej” angives ved om virksomheden 

deltager sammen med andre

2. ”Nej” angives ved om virksomheden 

baserer sig på andre enheders 

formåen
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DEL II: OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE 
AKTØR - FORTSAT
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DEL III: UDELUKKELSESGRUNDE

Under ”Del III Udelukkelsesgrunde” 

skal man oplyse, om man er omfattet af 

udbudslovens obligatoriske 

udelukkelsesgrunde. Fanebladet er 

opdelt i tre dele, 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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DEL III: UDELUKKELSESGRUNDE – FORTSAT

Del A: Grunde vedrørende 

straffedomme

• Del A udgør de udelukkelsesgrunde, der i 

udbudsdirektivet er obligatoriske, og som 

derfor skal udfyldes i hver enkelt ESPD. 

• Man er omfattet af udelukkelsesgrundene i 

del A, hvis virksomheden eller et medlem af 

virksomhedens bestyrelse, direktion eller 

tilsynsråd, ved endelig dom er dømt eller har 

vedtaget bødeforlæg for en af de handlinger, 

der er nævnt i de obligatoriske 

udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1, nr. 1-6. 
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DEL III: UDELUKKELSESGRUNDE – FORTSAT

Del A:
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DEL III: UDELUKKELSESGRUNDE – FORTSAT

Del B: Grunde vedrørende betaling

af skatter og afgifter eller bidrag til

sociale sikringsordninger

• Del B vedrører ubetalt forfalden gæld til 

offentlige myndigheder vedrørende 

skatter, afgifter eller bidrag til sociale 

sikringsordninger, og omfatter i 

nærværende tilfælde kun obligatoriske 

udelukkelsesgrunde. 

• Det er obligatorisk at udelukke en 

virksomhed, hvis den har sådan ubetalt og 

forfalden gæld til offentlige myndigheder 

på 100.000 kr. eller derover, jf. 

udbudslovens § 135, stk. 3.  
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DEL III: UDELUKKELSESGRUNDE – FORTSAT

Del C: Grunde, der vedrører 

insolvens, interessekonflikter eller 

forsømmelse i forbindelse med 

udøvelsen af erhvervet

• Del C vedrører i nærværende 

tilfælde kun de udelukkelsesgrunde, 

der i udbudsdirektivet er 

obligatoriske. 

• Det drejer sig om de 

udelukkelsesgrunde, som er oplistet 

i udbudslovens § 136, nr. 1-3.
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DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER
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Mindstekrav:

1.

2.

- Økonomisk og finansiel kapacitet
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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 virksomhedens 

navn/enhedens navn



DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER

Tidsmæssige krav

Indholdsmæssige krav

Formkrav
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- Teknisk og faglig kapacitet



DEL IV: UDVÆLGELSESKRITERIER

Udvælgelsen:
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- Teknisk og faglig kapacitet



DEL V: BEGRÆNSNING AF ANTALLET AF 
KVALIFICEREDE ANSØGERE

46

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. 



DEL VI: AFSLUTTENDE ERKLÆRINGER

1. Indtast dato

2. Indtast sted

3. Underskrift

4. Tryk på ”Oversigt”

5. Et nyt vindue åbner. Rul ned i 

bunden og tryk ”Download i”
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AFSLUTNING AF ESPD

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:

5. december 2017, kl. 10.00 (bemærk kl. 10.00)

• Ansøgningen kan alene indgives på dansk
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FRIST FOR ANSØGNING 



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 det 

være synligt ved at trykke på

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

➢ Såfremt der opleves 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. FORHANDLINGSFORLØBET
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FORHANDLINGSFASEN

➢ Forhandlingsfasen løber fra modtagelse af ordregivers opfordring til at deltage i 

forhandlingerne og frem til opfordring til at afgive endelige tilbud.

➢ Tilbudsgiver skal afgive ét indledende tilbud. Ordregiver kan dog i forhandlingsfasen bede 

tilbudsgiver afgive nye eller reviderede tilbud på baggrund af forhandlingerne. Tilbudsgiver kan 

kun afgive ét endeligt tilbud. 

➢ Såfremt tilbudsgiver identificerer forhold i udbudsmaterialet, som tilbudsgiveren finder 

uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at anvende skemaet i bilag D til 

udbudsbetingelserne og indlevere det sammen med det indledende tilbud og eventuelle 

efterfølgende indledende tilbud. 

➢ Tilbud skal afgives på dansk. 
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INDLEDENDE TILBUD

➢ Ordregiver har forbeholdt sig retten til at 

tildele kontrakten på baggrund af det 

indledende tilbud. Fristen for afgivelse af 

indledende tilbud er den 7. februar 2018, 

kl. 12.

➢ Ordregiver har som udgangspunkt 

planlagt én forhandlingsrunde, men 

forbeholder sig ret til at gennemføre en 

yderligere forhandlingsrunder.

➢ Forhandlingsrækkefølgen tilbudsgiverne 

imellem fastlægges ved lodtrækning og 

angives i opfordringen til at deltage i 

udbudsprocessen.
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➢ Ordregiver har efter afslutningen af en 

forhandlingsrunde mulighed for at foretage 

ændringer eller tilpasninger i udbudsmaterialet i 

overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

➢ Tilbud skal afgives via Kammeradvokatens 

elektroniske udbudssystem, som tilgås via 

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=KA.

➢ I kan læse mere om udbudsprocessen generelt i 

udbudsbetingelserne, herunder bl.a. om afgivelse af 

indledende og endelige tilbud samt om 

forhandlingsfasen.

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=KA


PLANLAGTE FORHANDLINGSMØDER

Der er planlagt ét forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver:

Varighed 09:00-17:00

Indhold:

• Tema 1: Løsning af opgaven på drift, continuous delivery og leveringssikkerhed, herunder 

infrastruktur/system, sikkerhed, skalerbarhed, leveringssikkerhed, test, samarbejde med 

forvaltnings- og udviklingsleverandør

• Tema 2: Økonomi, herunder pris og udgiftsdrivende elementer

• Tema 3: Tilbudsgivers eventuelle kommentarer til kontrakten, jf. bilag D samt eventuelle 

forhold vedrørende konditionsmæssighed

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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FORHANDLINGSFORLØBET 
FORVENTET TIDSPLAN

Udsendelse af mødeoplæg sker på følgende datoer: 

Mandag 5. marts 2018 Udsendelse af mødeoplæg til Tilbudsgiver 1

Tirsdag 6. marts 2018 Udsendelse af mødeoplæg til Tilbudsgiver 2

Torsdag 8. marts 2018 Udsendelse af mødeoplæg til Tilbudsgiver 3

Fredag 9. marts 2018 Udsendelse af mødeoplæg til Tilbudsgiver 4

Forhandlingsmøder afholdes på følgende datoer: 

Mandag 12. marts 2018 Forhandlingsmøde Tilbudsgiver 1

Tirsdag 13. marts 2018 Forhandlingsmøde Tilbudsgiver 2

Torsdag 15. marts 2018 Forhandlingsmøde Tilbudsgiver 3

Fredag 16. marts 2018 Forhandlingsmøde Tilbudsgiver 4
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FORELØBIG TIDSPLAN FOR UDBUDDET
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FORELØBIG TIDSPLAN FOR UDBUDDET
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Milepæle:

Dato: 7. 

februar 

2018, kl. 

12

7. nov. 

2017

31. 

januar 

2018, kl. 

10

Medio 

maj

12-16 

Marts 

2018

5. 

Decembe

r 2017, kl. 

10

29 

novembe

r 2017, 

kl. 9



5. SPØRGSMÅL
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GODE RÅD

1. Forbered dig og sæt dig ind i udbudsreglerne

2. Gør dig umage – du er én blandt mange

3. Sørg for, at du har kompetencerne og tiden til at deltage i et udbud

4. Vær klar til at levere det, du har forpligtet dig til i udbuddet

5. Hav dokumentationen i orden

6. Hav tålmodighed – offentligt udbud tager tid
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Tak for i dag


