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Nummer  Spørgsmål  Svar  
1 Er udbuddet annonceret via TED? Nej, udbuddet er kun annonceret via udbud.dk 

og Svendborg.dk, idet vi forventer, at prisen 
holdes under tærskelværdien.  

2 Der refereres til bilag 13 på side 17 
og side 47 i bilag 1-13, men der er 
intet bilag 13. 

Bilag 13 er fjernet, idet vi alligevel ikke ønsker 
optioner. Der skal derfor ses bort fra 
referencerne til bilag 13.  

3 Hvad menes der med 
ydelseskategori i bilag F? 

Angivelse af ydelseskategori kan ske ved 
henvisning til de kommunale hoved-
opgaveområder, som defineret i FORM-online 
Opgavenøgle v.2.5 – se http://www.form-
online.dk/concept+scheme/Myndigheder/ 

4 Hvad menes med enkelt leverance 
eller løbende leverancer i bilag F? 
Er en 4 årig kontrakt med en 
kommune en enkelt eller løbende 
leverance? 

En flerårig aftale eller kontrakt med en kommune 
om levering og drift/support af en IT-løsning 
defineres som en løbende ydelse. 

5 Vedr. bilag 2, krav 3.2., 3.3 og 3.4.  
Kan Svendborg Kommune 
bekræfte, at disse krav skal forstås 
således: den tilbudte løsning skal 
være webbaseret og kunne tilgås 
via en browser fra  iOS online; og 
at apps, som stilles til rådighed på 
specifikke arbejdsområder, skal 
kunne tilgås offline 

Det skal angives om systemet er webbaseret, og 
om det kan køre via iOS. Det skal ligeledes 
besvares om systemet kan tilgås via mobile 
enheder, og om tilgangen sker via app eller/og 
webadgang.  
Afslutningsvis skal det angives om data kan 
tilgås offline enten via app og/eller weadgang. 

6 Vedr. bilag 2, mindstekrav 3.5  
Såfremt den tilbudte løsnings 
primære brugergrænseflade 
leveres på dansk, kan Svendborg 
Kommune så acceptere, at der 
f.eks. i enkelte tilfælde kan 
forekomme pop-op bokse med 
engelsk tekst, eksempelvis fra 
underliggende Microsoft 
programmel? 
 

Svendborg Kommune fastholder minimumskrav 
omkring dansksproget programmel.  

7 Vedr. bilag 2, krav 7.3 
Svendborg Kommune bedes 
uddybe, hvorledes 
budgetproceduren foregår i dag. Er 
der i kommunens budget et samlet 
budget for vedligeholdelse af 
ejendomme, som efterfølgende 
specificeres ud. Eller skal der 
importeres udspecificerede 
budgettal fra kommunens budget 
og ind i FM systemet? 

Svendborg Kommunes budgetter til vedligehold 
er ikke placeret i én central pulje, men er delt ud 
i flere.  
Til det indvendige vedligehold er budgetterne i 
langt overvejende grad placeret på den enkelte 
bygning. 
Til det udvendige vedligehold er budgetterne pt. 
placeret i puljer for hhv. skoler, dagtilbud, 
ældreområdet osv. Der er dog bygninger, der 
har eget budget til udvendig vedligehold 
(takstinstitutioner og udlejningsboliger).  



Det vil således være forskelligt fra område til 
områder og fra bygning til bygning.  
 
Eksempel på budgetstyring: 
Der er et regneark pr. pulje for udvendig 
vedligehold. Der er et samleark forrest og et ark 
pr. bygning, der skal have del i puljen. Heri 
indtastes forbrug og budgetteret forbrug for 
bygningen. I samlearket følger vi puljens forbrug. 
  
Da CETS stadig er en ny afdeling, arbejdes der 
naturligvis hele tiden med at gøre arbejdsgange 
og strategier bedre. Samtidig sker der udvikling i 
vores økonomisystem. Således kan arbejdet 
omkring vores budgetter ændres over tid.  

8 Kan afleveringsfristen flyttes til 25. 
marts? 

Nej, tidsplanen fastholdes. 

9 Kan Svendborg Kommune oplyse, 
hvordan kommunen agter at 
sammenligne tilbud på henholdsvis 
hostede og in-house løsninger ud 
fra kriteriet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. I forlængelse 
heraf hvordan kommunen i forhold 
til in-house løsninger vil medtage 
omkostninger til anskaffelse af 
hardware, software, installation af 
denne samt omkostninger til drift, 
vedligeholdelse, egen test og 
servicereleases? 

Svendborg kommune har i dag alle servere 
outsourcet, og har derfor præcis overblik over 
udgiften på drift og vedligehold af disse servere. 
Ved tilbud på en in-house løsning, vil økonomien 
i at have programmel på in-house servere, frem 
for ved leverandør blive sammenlignet. 
Tilbudsgiver stiller evt. software til rådighed og 
giver pris på denne. Installation af software, 
service releases, test og anden vedligehold, vil 
ske i et samarbejde med kommunens IT-
afdeling. 
Det bemærkes dog, at Svendborg Kommune har 
præference for en hosted løsning, således at 
evt. valg af en in- house-løsning forudsætter at 
denne er økonomisk mest fordelagtig for 
Svendborg Kommune. 

10 Udbudsmaterialet indeholder ikke 
umiddelbart plads til at indsætte 
engangsvederlag og løbende 
vederlag på hosting, såfremt 
tilbudsgiver byder med hosting. 

 

Kan Svendborg Kommune 
acceptere, at tilbudsgiver opretter 
et særligt afsnit i bilag 4 
vedrørende Hosting – 
engangsvederlag og løbende 
vederlag - eller ønsker Svendborg 
Kommune priser vedr. hosting 
indsat et andet sted i tilbuddet, og i 
så fald hvor? 

Svendborg Kommune accepterer, at tilbudsgiver 
indsætter særligt afsnit i bilag vedr. hosting – 
engangsvederlag og løbende vederlag. 

11 Bilag 2, krav 8.13 
Menes der BIM modeller?  

Ja 



 

12 Bilag 2, krav 4.10 
Er det meningen at der både skal 
importeres budgettal til brug ved 
opgaveplanlægning samt faktisk 
forbrug? 
 

Ja, det er ønskværdigt, at vi både kan få 
budgettal samt forbrugssaldo for den enkelte 
bygning. 

13 
 

Bilag 2, krav 3.4:   
Hvad forstås ved at man kan tilgå 
systemet offline? Gælder det for 
alle eller udvalgte data? 
 

Der menes alle data som udgangspunkt. 
Såfremt systemet ikke kan dette, skal 
leverandøren beskrive hvilke data der kan tilgås 
offline.  

14 Bilag 3:  
Det er angivet at prisen skal gives 
ud fra 50 brugere og 300 
ejendomme. Hvor mange m² 
dækker de 300 ejendomme? 
 

På nuværende tidspunkt har vi ca. 360.000 m2,  

15 Der er uoverensstemmelse mellem 
bilag 2 og bilag H. Hvilket er 
gældende? 

Bilag H er rettet til, således at der er 
overensstemmelse. 

16 Manglende oplysning om kravs-
kategori for punkt 4.17 i bilag 2 og 
H 

Dette er et info-krav 

 


