
 

 

Genudbud af Statens Lønløsning   4. april 2019 

LHS/PRH/TSC 

 
  

Høring vedr. udkast til udbudsmateriale 

Moderniseringsstyrelsen vil i 2019 gennemføre genudbud af Statens Lønløsning. 

Genudbuddet omfatter drift, vedligehold, udvikling og rådgivning ifm. udvikling. 

Jf. tidsplanen forventes det, at opgaven vil blive sendt i udbud omkring 1. juni 

2019. 

Som led i markedsdialogen forud for udbuddet gennemfører Moderniseringssty-

relsen hermed en høring, hvor potentielle tilbudsgivere inviteres til at fremkomme 

med kommentarer og forslag til det foreliggende udkast til udvalgte dele af ud-

budsmaterialet.  

Interesserede tilbudsgivere kan rekvirere materialet ved at fremsende underskrevet 

NDA til Kamilla Mygind Jensen på Genudbud_SL2019@modst.dk. Efter modta-

gelse af underskrevet NDA fremsender Moderniseringsstyrelsen materialet til til-

budsgiver. 

Ambitionen med markedsdialogen og med denne høring er at tilvejebringe grund-

laget for, at udbudsmaterialet samlet set understøtter de strategiske sigtepunkter 

bedst muligt. De strategiske sigtepunkter for det kommende genudbud og for 

opgaven, der sendes i udbud, kan sammenfattes i: 

- Fortsat sikker drift 

- Reel konkurrenceudsættelse 

- Reducere legacy 

Der henvises til tidligere offentliggjort materiale, der er anvendt ifm. den fælles 

markedsdialog den 11. februar 2019. 

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigts-

reglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på 

evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har 

spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden. 

Skriftlige kommentarer og forslag til udbudsmaterialet – gerne med eksplicit hen-

visning til specifikke formuleringer, krav mv. i materialet – sendes til: Kamilla 

Mygind Jensen på Genudbud_SL2019@modst.dk.   
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Høringen omfatter i alt tre pakker med følgende frister: 

Pakker 
Dato for hvornår materialet 

kan rekvireres 
Sidste frist for kommentering af 

høringssvar 

Pakke 1 4. april 2019 17. april 2019 

Pakke 2 8. april 2019 24. april 2019 

Pakke 3 12. april 2019 26. april 2019 

 

NDA: 

Interesserede tilbudsgivere skal underskrive en NDA ifm. rekvirering af materia-

let, som findes på modst.dk.  

For alle materialer, der sendes i høring, gælder følgende: 

”Nærværende dokument er et foreløbigt udkast til brug for Moderniseringsstyrelsens høring forud 

for det kommende udbud af Statens Lønløsning. Dokumentet er sendt i høring som led i den 

igangværende markedsdialog, der desuden omfatter fælles markedsdialogmøde (afholdt) og indivi-

duelle dialogmøder.  

Alene det endelige udbudsmateriale er bindende for Moderniseringsstyrelsen. Der kan ikke støt-

tes ret på nærværende dokument.” 

 

http://adm.modst.dk/media/32813/fortrolighedserklaering.doc

