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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343267-2014:TEXT:DA:HTML

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2014/S 194-343267

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Økonomi og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
Att: Kontorchef Christian Vigh
1216 København K
DANMARK
Telefon:  +45 72282400
Mailadresse: valg@oim.dk
Fax:  +45 72282401
Internetadresse(r): 
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.oim.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

I.3) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse

II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Kontrakt om etablering, vedligeholdelse, support, videreudvikling og drift af løsning om digitalisering af
vælgererklæringer.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller
tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
Danmark.
NUTS-kode DK0

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
I. Baggrund:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343267-2014:TEXT:DA:HTML
mailto:valg@oim.dk
http://www.oim.dk
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Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at etablere en digital selvbetjeningsløsning til indsamling af
vælgererklæringer for nye partier. Formålet med løsningen er at digitalisere og derved effektivisere og
forenkle proceduren for indsamling af vælgererklæringer, så det bliver nemmere for nye partier at blive
opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.
Den hidtil gældende procedure for indsamling af vælgererklæringer samt formålet og kravene til en
fremtidig digital løsning fremgår af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg
af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling
af vælgererklæringer). Lovforslaget kan hentes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?
id=161523
På baggrund af den administrative og økonomiske lettelse, som den digitale løsning forventes at medføre
for partierne, estimerer ministeriet, at op imod 7-9 partier årligt vil indsamle hver op imod 10-12 000
vælgererklæringer (samlet ca. 90 000), og at de øvrige partier sammenlagt vil indsamle ca. 10 000
vælgererklæringer årligt. Sammenlagt forventes ca. 100 000 vælgererklæringer årligt.
Ved systemets idriftsætning forventes ca. 300 henvendelser til servicedesk per måned.
II. Udbudte ydelser:
1. Etablering af en webbaseret selvbetjeningsløsning, som skal kunne håndtere elektronisk indsamlede og
fysisk afgivne vælgererklæringer, herunder:
— Automatisk at afsende en standard e-mail til vælgeren hhv. et standard brev vedlagt en fysisk
vælgererklæring med fysisk post til vælgeren
— Verificere vælgerens identitet
— Modtage signatur/underskrift af vælgererklæringen
— Kontrollere vælgerens valgret i CPR registret og om vælgeren tidligere har afgivet en vælgererklæring for
samme eller et andet parti for samme valgtype
— Afsende kvittering samt andre standardmeddelelser gennem Digital Post og fysisk post
— Brugeradministration, hvor det bl.a. skal være muligt for Kunden at oprette administratorbruger hos det
enkelte parti.
2. Vedligeholdelsesydelser, som bl.a. omfatter rettelse af fejl, vedligehold af systemgrænseflader, levering
og implementering af nye versioner af programmel og af patches og releases til programmel og udførelse af
problem-, release- og changemanagement.

3. Supportydelser, som bl.a. omfatter 2nd level support til kunden og partierne, som vil blive beskrevet nærmere i
udbudsmaterialet.
4. Driftsydelser, som bl.a. består af drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, herunder netværket.
5. Videreudviklingsydelser, som bl.a. omfatter ændringer af løsningen som følge af ny eller ændret lovgivning
eller andre politiske tiltag på valgområdet, herunder ændring af integrationer og brugergrænseflade samt
udvikling af ny funktionalitet.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
72000000, 72261000, 72262000, 72263000, 72265000, 72267000, 72268000, 72310000, 72267100

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 7 418 333 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161523
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161523
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IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure
Begrænset

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Kvalitet. Vægtning 50
2. Pris. Vægtning 35
3. Leveringssikkerhed. Vægtning 15

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

Del V: Kontrakttildeling
Betegnelse: Kontrakt om etablering, vedligeholdelse, support, videreudvikling og drift af løsning om digitalisering af
vælgererklæringer
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

8.9.2014

V.2) Oplysninger om tilbud
Antal bud modtaget elektronisk: 4

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi: 
Værdi: 7 418 333 DKK

V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
Ad. punkt V.4) Den anførte pris er udtryk for en evalueringsteknisk pris.

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
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DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon:  +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): gælder følgende frister for
indgivelse af klage:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem
der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er
blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk
indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-
perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige
angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon:  +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax:  +45 41715100

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.10.2014
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