30. september 2013
JSI + KLN

NOTAT

Udvælgelseskriterier og prækvalifikation
KOMBIT har udarbejdet nærværende notat om hvilke kriterier der vil blive lagt vægt på
ved udvælgelse af leverandører i forbindelse med prækvalifikation på Kommunernes
Sygedagpenge (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY).
Notatet offentliggøres for at sikre åbenhed i processen og derigennem øge antallet af
kvalificerede ansøgninger om deltagelse. Det er KOMBIT’s håb, at potentielle leverandører på baggrund af disse oplysninger så tidligt som muligt kan indlede forhandlinger
med samarbejdspartnere, således at KOMBIT får ansøgninger om deltagelse i udbuddene fra de bedst mulige konsortier.
Det skal understreges, at dette notat ikke træder i stedet for en udbudsbekendtgørelse i
EU Tidende, og at udbudsbekendtgørelsen derfor kan være justeret i forhold til de oplysninger, der offentliggøres i nærværende notat.
Selve fristen for indgivelse af ansøgninger om deltagelse i udbuddene vil være tilstrækkelig lang til, at virksomheder der ikke er bekendt med dette notat, kan nå at udarbejde
en ansøgning om deltagelse og finde relevante samarbejdspartnere.

1. Økonomi & forsikring
På baggrund af projekternes størrelse og kompleksitet vurderes potentielle tilbudsgivere at skulle have en vis størrelse og økonomisk ballast.
KOMBIT stiller følgende krav:
• Omsætning
- Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har haft en samlet omsætning inden
for de seneste 3 regnskabsår på i gennemsnit mindst 100 mio. kr.
• Resultat af primær drift
- Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har haft et resultat af primær drift inden for de seneste 3 regnskabsår på i gennemsnit mindst 15 mio. kr.
• Resultat før skat
- Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har haft et resultat før skat inden for
de seneste 3 regnskabsår på i gennemsnit mindst 5 mio. kr.
• Egenkapital:
- Som mindstekrav kræves, at ansøgerens egenkapital i de seneste 3 regnskabsår i gennemsnit har udgjort mindst 50 mio. kr.
Ansøgere skal udfylde disse oplysninger i et skema i eu-supply (KOMBIT’s udbudssystem), hvortil der også er knyttet skemaer til anvendelse for hhv. underleverandører og
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konsortier. Der kræves ikke yderligere oplysninger/dokumentation for økonomisk kapacitet. Der vil blive stillet krav om dokumentation i form af en revisorerklæring.
Udover ovenstående krav vil der være krav om erhvervsansvarsforsikring:
• Forsikring:
- Den valgte leverandør skal have en gældende erhvervsansvarsforsikring på
mindst 10. mio. kr. Dette vil ligeledes fremgå af udbudsbekendtgørelsen, men
skal først dokumenteres i forbindelse med kontraktunderskrift.

2. Referencer
Udvælgelse af de prækvalificerede vil ske ud fra ansøgernes anførte referencer. KOMBIT giver mulighed for, at ansøgerne hver især angiver op til fem referencer.
Referencerne vil blive vurderet ud fra følgende parametre:
• Tidligere leverede lignende løsninger
- Størrelse (udviklingstimer)
- Løsning indeholdende et komplekst beregningselement
- Et komplekst integrationsbehov
- Forretningskritisk løsning
• Tidligere leveret til lignende kunder
- Offentlig/politisk styret (eller tilsvarende) kunde
- Udrulning til offentlige (eller tilsvarende) kunder
- Udrulning i den relevante skala (et stort antal institutioner)
• Erfaring med drift af lignende forretningskritiske løsninger
- Erfaring med driftsafvikling af forretningskritiske systemer for udbetaling eller
lignende.
- Størrelse (antal brugere).
• Vedligehold af lov-/regelbaserede systemer
- Erfaring med løsninger, der vedligeholdes på baggrund af lov-, regel- og/eller
praksisændringer.
Det vil blive vurderet positivt, såfremt alle ovenstående elementer er indeholdt i samme
reference.
Ansøgerne skal for hver reference beskrive disse emner i skemaform i eu-supply. For
hver reference skal ansøgeren angive kunde og kundens kontaktperson. Dette vil være
beskrevet i udbudsbekendtgørelsen.
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