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Sagsoverblik/partskontakt (SAPA)  
Om transparens i udbudsprocessen 
 

Kort om forprojektet 

Forprojektet sagsoverblik/partskontakt har til formål at undersøge behov og muligheder 
for at udvikle en løsning, der på sigt kan bane vejen for at kommuner får mulighed for at 
konkurrenceudsætte it-understøttelse af opgaverne relateret til sagsoverblik og partskon-
takt.  

Om og hvornår it-udviklingsprojektet sættes endeligt i gang afhænger af bred og solid 
kommunal opbakning, KOMBIT's bestyrelses godkendelse i efteråret 2011 samt den po-
litiske behandling af udbudsplanen i regi af KL. Forprojektet afsluttes ultimo 2011. 
 

Ligebehandling  

Projektet indebærer en anskaffelse af et it-system, som indkøbes via en EU-

udbudsproces. 

 

KOMBIT ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede 

leverandører.  Ifm. udbud er der altid en risiko for, at der sker et brud på ligebehand-

lingsprincippet, såfremt leverandører, der byder på opgaven har været involveret i øvrige 

tidligere aktiviteter hos kunden, der har bevirket, at leverandøren har fået et særligt 

kendskab til kundens behov, miljø eller andre forhold, der stiller denne leverandør mere 

fordelagtigt, end leverandører, der ikke har haft denne mulighed. Hermed opstår en risi-

ko for inhabilitet hos leverandører. 

 

Denne risiko for inhabilitet og brud på ligebehandlingsprincippet kan udmønte sig i, at le-

verandører forhindres i at give tilbud eller at udbuddet må gå om. Førstnævnte med ne-

gative konsekvenser for den samlede konkurrencesituation ifm. udbudet, sidsntnævnte 

med alvorlige økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for projektet, for KOMBIT og 

for kommunerne.  

 

KOMBIT tager risikoen for klagesager ifm. gennemførelse af udbudsprocessen meget 

alvorligt og iagttager et forsigtighedsprincip på området. Derfor er der udarbejdet følgen-

de notat, der beskriver hvilke tiltag, KOMBIT i regi af projektet vil gøre for at minimere ri-

sikoen for inhabilitet. 

 

Involvering af potentielle tilbudsgivere 

KOMBIT vil i projektet involvere potentielle tilbudsgivere til teknisk sparring og dialog. 

Referater fra disse møder offentliggøres på KOMBITs hjemmeside. KOMBIT vil afholde 

åbne informationsmøder til orientering om dels projektets indhold, dels udbudsproces-

sen. Referater fra disse møder offentliggøres på KOMBITs hjemmeside. 
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Der udleveres ikke særskilt materiale fra KOMBIT til potentielle tilbudsgivere. Al relevant 

materiale offentliggøres på KOMBITs hjemmeside. 

 

Involvering af ekstern teknisk rådgivning 

KOMBIT vil i projektet involvere eksterne konsulenter til teknisk rådgivning. Før indgåel-

se af aftaler orienteres virksomhederne om, at de med deres engagement i teknisk råd-

givning for projektet automatisk er diskvalificeret fra at deltage i udbuddet, herunder i 

selv at byde på opgaven eller assistere andre leverandører formelt eller uformelt med ak-

tiviteter i relation til udbuddet, herunder udarbejdelse af tilbudsmateriale. Alle rådgivere 

underskriver KOMBITs standardvilkår for fortrolighed. KOMBIT offentliggør på projektets 

hjemmeside, hvilke virksomheder, der giver konsulentbistand til projektet, og dette speci-

ficeres ligeledes i det endelige udbudsmateriale. 

 

Involvering af kommunale medarbejdere 

KOMBIT har i regi af projektet indledt samarbejde med en række kommuner. Enkelte 

kommuner har indstationeret navngivne personer i KOMBITs projektorganisation. Andre 

kommuner har allokeret medarbejdere til deltagelse i arbejdsgrupper. Med udgangspunkt 

i de pågældende personers erfaringer og kompetencer bidrager disse personer på for-

skellig vis til projektet, fx beskrivelse af kommunernes behov, specificering af krav, fast-

læggelse af it-arkitektur, udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af leverandørtil-

bud, dialog med valgt(e) leverandør(er), test og prøver samt udrulning i kommunerne. De 

indstationerede kommunale medarbejdere er underlagt tavshedspligt og har underskre-

vet en fortrolighedserklæring. I fortrolighedserklæringen er indskærpet at al dialog med 

leverandører om projektet varetages af KOMBITs projektledelse. 

 

Udbudsmaterialet 

Al viden om projektet vil blive offentliggjort i udbudsmaterialet. Det specificeres i ud-

budsmaterialet, hvilken konkret eksterne rådgivning, der er modtaget ifm. projektet. Al 

viden af relevans for projektet erhvervet i samarbejde mellem enkeltkommuner og deres 

eksisterende leverandører vil indgå i udbudsmaterialet. Nøgledokumenter udvekslet mel-

lem enkeltkommuner og deres eksisterende leverandører vil indgå som selvstændige bi-

lag i udbudsmaterialet. Møder mellem enkeltkommuner og deres eksisterende leveran-

dører vil blive dokumenteret med referater, der vil indgå som selvstændige bilag i ud-

budsmaterialet. 

 

Udbudsprocessen 

Tidsfristen for leverandørernes tilbudsafgivelse forlænges for at kompensere for evt. for-

dele som eksisterende leverandører på området måtte antages at have. Hvis der opstår 

begrundet tvivl om karakteren af samarbejdet mellem enkeltkommuner og eksisterende 

leverandører, vil de pågældende leverandørers habilitet med baggrund i et forsigtig-

hedsprincip blive vurderet. Leverandører kan på denne baggrund blive ekskluderet fra at 

afgive tilbud. På konkret opfordring fremlægges al skriftlig kommunikation mellem en-

keltkommuner og deres eksisterende leverandører. 
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