
Svar på spørgsmål til vejledende forhåndsmeddelse 
 

I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til den vejledende forhåndsmeddelelse og svar 
herpå.  
 

Nr. Henvisning Spørgsmål Svar 

1 Markedsdialog Vi vil rigtig gerne tilmeldes til jeres 

markedsdialog. Hvordan får vi vores 

ønske opfyldt? 

 

 

 

Som beskrevet i forhåndsmeddelel-

sen, bedes I sammen med anmodnin-

gen om at deltage i markedsafklarin-

gen sende en kortfattet redegørelse 

(maks. 1 A4- side) for jeres virksom-

hed samt erfaringer på området.  

Som supplement til din mail neden-

for, vil vi gerne bede jer sende os 

denne redegørelse. 

Såfremt der er mange interesserede, 

udvælger vi et antal relevante virk-

somheder, som enten har de bedste 

erfaringer, eller som giver det fagligt 

set bredeste felt af deltagere.  

Deadline for henvendelser er 11. juni. 

Snarest herefter kontakter vi de virk-

somheder, vi gerne vil i dialog med, 

og hvert af disse inviteres til et dialog-

møde i uge 25. 

2 Markedsdialog Vi vil gerne bede om en nærmere 

konkretisering af hvad den kortfat-

tede redegørelse (maks. 1 A4-side) 

forventes af indeholde, tak. 

3 Markedsdialog Hvordan har I udvalgt de firmaer, der 

er inviteret? 

Da vi desværre ikke har mulighed for 

at have alle interesserede med i 

denne del af processen, har vi valgt et 

repræsentativt udsnit af markedet i 

kredsen af interesserede, baseret på 

det materiale, virksomhederne har 

udarbejdet og sendt, som svar på for-

håndsmeddelelsen 

4 Markedsdialog Kan man gå i dialog med jer på et se-

nere tidspunkt, selvom man ikke er 

udvalgt til at deltage i dialogmø-

derne? 

Det er vores forventning, at opgaven 

senere vil komme i udbud, hvor vi na-

turligvis håber, at I vil deltage i pro-

cessen på ny 

 



5 Dialogmøder Bør vi til dialogmødet vise en demo af 

vores eksisterende løsning?  

Ikke nødvendigvis, da formålet med 

dialogen er at diskutere, hvordan der 

kan designes en ny, samlet planlæg-

ningsløsning til Aarhus Kommune.  

Den ønskede løsning skal indeholde 

data om børnenes fremmøde, ma-

chine learning-algoritmer m.v., hvilket 

betyder, at der ikke nødvendigvis kan 

bygges ovenpå en eksisterende løs-

ning.  

6 Dialogmøder Hvad er dagsorden for dialogmødet? Se gerne invitationen til mødet (mail), 
hvor nogle af de relevante emner, vi 
gerne vil omkring på mødet, er be-
skrevet; herunder markedets prisni-
veau, udbudsstrategiske forhold, kon-
traktformer, mindstekrav o.lign. 

7 Løsningen Hvor mange ansatte forventer I skal 

være omfattet af løsningen? 

I Aarhus Kommunes dagtilbud er der i 
alt ca. 4200 medarbejdere  

 
 

 
 

 


