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INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER 
 

Nærværende bilag 6.2 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.  

 

Ved besvarelsen skal Tilbudsgiver huske at anvende definitionerne i bilag 0 og undgå at indføre 
egne begreber. Definitionerne i bilag 0 skal anføres med stort begyndelsesbogstav.  

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at besvarelsen af bilag 6.2 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.  

 

Om betydningen og vurderingen af tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til 
bilaget henvises til udbudsbetingelserne. 

 

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 6.2 ikke udgør et forbehold overfor Kontrakten uden bilag og Driftskontraktens bilag 7.2, 
7.3 og 7.4. 
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1 Bilag 6.2. 

1.1 Bilag 6.2.1 Overordnede Drejebøger 

[Tilbudsgiver beskriver i nærværende bilag overordnede Drejebøger for samtlige Intern test og Prø-
ver i forbindelse med levering af Systemet. 

  

KOMBIT lægger vægt på, at Drejebøgerne baseres på strategien for Interne Test og Prøver, jf. bilag 

6.1, og viser, hvordan metoderne til afprøvning af Systemet, jf. bilag 6, afsnit Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet., finder anvendelse] 
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1.2 Bilag 6.2.2 Drejebog for Brugervenlighedstest 

[Tilbudsgiver beskriver i nærværende bilag Drejebog for samtlige Brugervenlighedstest og Prøver i 
forbindelse med levering af Systemet. 

  

KOMBIT lægger vægt på, at Drejebøgerne baseres på strategien for Interne Test og Prøver, jf. bilag 

6.1, og viser, hvordan metoderne til afprøvning af Systemet, jf. bilag 6, afsnit Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet..5 finder anvendelse] 

 


