Invitation til markedsdialog 2

Markedsdialog om særligt område af foreløbigt udbudsmateriale
Baggrund

Økonomistyrelsen står overfor en anskaffelse af et nyt tilskudsadministrativt
system. I den forbindelse ønsker Økonomistyrelsen at skabe åbenhed omkring
udbudsmaterialet, og sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af
uhensigtsmæssige krav. Derfor opfordrer Økonomistyrelsen leverandører i
markedet til at deltage i en markedsdialog omkring det særlige funktionelle
kravområde modtagerregler i udbudsmaterialet.
Udbudsmaterialet

Økonomistyrelsen har sammen med dette brev offentliggjort fire dokumenter,
heraf tre dokumenter vedrørende udbudsmaterialet, som ikke tidligere har været
offentliggjort (se nedenstående dokumentoversigt). Udbudsmaterialet er ikke
komplet og foreligger ikke i endelig form. Det er således alene et udkast, hvorfor
materialet vil blive tilpasset, inden udbuddet bliver offentliggjort.
Oversigt over materiale til markedsdialog 2





Bilag A - Vejledning og skabelon til markedsdialog 2
Notat - Modtagerregler
Bilag 03.1.13 - Optioner (Uddrag - Modtagergrupper)
Supplement om modtageregler - Specifikation af udvalgte proceskrav i relation til modtagergrupper/modtagerregler

Økonomistyrelsen vil specielt gerne have en tilbagemelding på forholdene
omkring modtagerregler og Modtagergrupper i disse tre dokumenter.
I Bilag A: Vejledning og skabelon til markedsdialog 2 er der angivet en oversigt over
emner i bilagene, som Økonomistyrelsen ønsker tilbagemeldinger til.
Proces

Markedsdialogen vil forløbe således:
•

22. april: Økonomistyrelsen offentliggør udvalgte nye dele af
udbudsmaterialet, som vedrører krav til modtagerregler/modtagergrupper.
Materialet offentliggøres på Økonomistyrelsens hjemmeside.

21. april 2020
ØSY
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Find linket til materiale til Markedsdialog 2 nederst på siden her:
https://oes.dk/systemer/digitale-services-paa-vej/faellesstatsligttilskudssystem/udbudsprocessen/
•

28. april: Interesserede leverandører tilmelder sig markedsdialogen 28.
april kl. 12:00 (se herunder)

•

29. - 30. april: Økonomistyrelsen kontakter interesserede leverandører og
kalenderfastsætter markedsdialogmøder

•

Frem til 4. maj forbereder leverandøren et skriftligt dialogoplæg med
fokus på at minimere/imødegå risici ved systemunderstøttelse af
modtagerregler/modtagergrupper

•

4. maj senest kl. 16:00 fremsendes dialogoplægget til Økonomistyrelsen

•

5.- 7. maj afholdes et individuelt virtuelt markedsdialogmøde med hver
tilmeldt leverandør. Mødet forventes at vare 90 minutter

•

11. maj offentliggøres et sammenfattende og anonymiseret referat fra
dialogmøderne på Økonomistyrelsens hjemmeside af hensyn til ligestilling
i den efterfølgende EU-udbud

Tilmelding til markedsdialogmøder

Leverandører, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, bedes venligst
tilmelde sig med navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson senest den 28.
april 2020 klokken 13.00 til Anders Reinhard Kieler på denne mailadresse: anrki@oes.dk.
Fremsendelse af dialogoplæg

Leverandører bedes fremsende dialogoplæg til Anders Reinhard Kieler
(anrki@oes.dk) senest mandag d. 4. maj 2019 klokken 16:00.
Dialogoplæg behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for
aktindsigtsreglerne. Dialogoplæg vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.
Selve referatet fra markedsdialogmødet offentliggøres direkte på
Økonomistyrelsens hjemmeside i anonymiseret form.
Deltagere i markedsdialogen kan ikke påregne at få svar på evt. spørgsmål om
udbuddet eller udbudsmaterialet under dialogprocessen. Såfremt deltagere i
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markedsdialogen har spørgsmål til udbuddet, der ønskes besvaret, skal
spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.
På forhånd tak for jeres deltagelse.
Økonomistyrelsen

