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INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER 
 

Nærværende bilag 6.1 er et underbilag til bilag 6.  

 

Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med […].  

 

For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal:  

 

 udfylde punkt 1 ved at indsætte besvarelse af det pågældende afsnit.  

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at besvarelsen af bilag 6.1 ikke strider mod vilkårene i bilag 
6. Såfremt Tilbudsgiver ønsker at fravige de vilkår i bilag 6, skal dette ske ved, at Tilbudsgiver skriver 
fravigelserne/forbeholdene ind med track changes i bilag 6, samt anfører fravigelserne/forbeholdene 
i forbeholdslisten. 

 

Det bemærkes, at Kontrakten uden bilag og Driftskontraktens bilag 7.2, 7.3 og 7.4 er at betragte 
som minimumskrav, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal derfor sikre, at eventuelle forbehold 
til bilag 6.1 ikke udgør et forbehold overfor Kontrakten uden bilag og Driftskontraktens bilag 7.2, 
7.3 og 7.4. 
 

Om betydningen og vurderingen af tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til 
bilaget henvises til udbudsbetingelserne. 
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1 Strategi for Test og Prøver 

[Leverandøren skal i nærværende bilag beskrive udkast til Strategi for Test og Prøver, og i bilaget 
gøre rede for, hvorledes aktiviteterne i Intern Test og Prøver bedst påviser at kravene beskrevet i 
udbudsmaterialet bliver opfyldt].   

  

Strategien forTest og Prøver skal for gennemførelsen af Interne tests og Prøver omfatte følgende: 

 Formål med afprøvningen og dennes placering i forløbet  

 Ansvars- og rollefordeling  

 Principper for og overordnet tilgang til gennemførelsen 

 Dækningsgrad i forbindelse med afprøvning 

 Afgrænsninger og afhængigheder i afprøvningen 

 Metoder og teknikker, der anvendes i forbindelse med test og prøveaktiviteter 

 Afbrydnings- og genoptagelseskriterier for testen 

 Drejebøger og planer der forventes udarbejdet  

 Leverandørens tilgang til test data management 

 Allokerings- og træningsbehov 

 Eventuelle øvrige prøveaktiviteter i forbindelse med Prøver jf. bilag 6, afsnit 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 og 
8.4.  

Kort introduktion til test værktøjer inkluderes, dog forventes uddybende beskrivelse af af disse ud-
ført i bilag 6.4, 6.5 og 6.6.  

Beskrivelse af hvordan test af WCAG tilgængelighed udføres jf. bilag 6 afsnit 5.5.2.   

 

KOMBIT lægger i vurderingen af besvarelsen vægt på: 

 At strategien for Test og Prøver opfylder ovenstående, baseres på best practice og at Til-
budsgiver begrunder, hvorfor strategien for Prøver er relevant i forhold til Systemet. 

 At tilbudsgiver i strategien for Test og Prøver redegør for, hvorledes afprøvningen bedst 
imødegår opfyldelsen af kravene jf. 2.1 Kravspecifikation i forbindelse med Intern Test og 
Prøve. 

 

 


