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I NSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER
Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet.

Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives ind med track
changes i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.
KOMBIT har i henhold til tabel 1 i bilag 1 (tidsplan) fastlagt tidspunkt for KOMBIT’s godkendelse af
Overtagelsesprøven for Systemet, som skal betragtes som et minimumskrav.

Et tilbud vil således blive anset som ukonditionsmæssigt, hvis de angivne datoen for afslutning af
Overtagelsesprøven, der er angivet i tabel 1, ændres i forbindelse med udarbejdelsen af tidsplanerne for Systemet. Tilbudsgiver må dog gerne levere tidligere end anført, men ikke senere.

Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer.
Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret
med […]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal:
Udfylde tabel 1, som angiver en detaljeret tidsplan for Projektet, herunder:
 Relevante aktiviteter for Projektet
 Start og sluttidspunkt for aktiviteter
 Forventet tidspunkter for Prøver.
Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i tabellerne ikke udgør en
egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov.
Hvor en aktivitet gennemføres over en periode (jf. ”[dato-dato]” i kolonne 2 i tabel 1)
anføres både periodens start og sluttidspunkt i kolonnen ”Dato” i tabel 1.
Tilbudsgiver skal som underbilag til nærværende bilag vedlægge en samlet grafisk illustration af den overordnede tidsplan for Projektet, herunder aktiviteternes varighed,
relationer og indhold jf. punkt 2.2.
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KAPITEL I I NDLEDNING
1

Indledning

Nærværende bilag indeholder en tidsplan for gennemførelse af Projektet, hvor samtlige
relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet.
Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende KAPITEL I.
Herefter følger KAPITEL II, der beskriver tidsplaner.
Endeligt i underbilag til nærværende bilag har Leverandøren angivet en grafisk oversigt
over tidsplanen.
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KAPITEL II TIDSPLAN
2

Tidsplan

Leverandøren har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en tidsplan for gennemførelse
af det samlede Projekt, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet,
jf. punkt 2.1.
Leverandørens tidsplan afspejler de krav til leverance- og udvilkingsmetode fastsat i
Kontrakten samt bilag 2 og bilag 8. Herunder at Projektet gennemføres i tre Etaper:
Etape I – Afklaring, Etape II – Analyse, design, udvikling og implementering og Etape
III – Afslutning og godkendelse.
De i tidsplanerne angivne aktiviteter iværksættes af den anførte ansvarlige. Hvis der er
angivet flere ansvarlige, er det den førstnævnte, der er den primært ansvarlige.
Leverandørens estimater vedrørende omfanget af KOMBITs deltagelse i forbindelse med
Kontraktens gennemførelse, fremgår af Kontraktens bilag 9 (KOMBITs medvirken).
2.1

Tidsplan for Projektet

Kontraktens kapitel IV beskriver de generelle principper for leverancens udførelse samt
formål og aktiviteter i de enkelte Etaper. Tidsplanen for Projektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af tabel 2.
[Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 2 angive en tidsplan for alle relevante aktiviteter i Projektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Opregningen nedenfor er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktivite ter. Tilbudsgiver kan derfor bytte rundt på aktiviteterne, dog i henhold til Kontrakten]
2.1.1

Etape I: Afklaring og design

Etape I

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

5. januar
2015

Kontraktens indgåelse

Leverandør/
KOMBIT

[Dag]

1. møde i Afklarings- Leverandør
etapen mellem Leverandør og KOMBIT

Leverandøren skal
mindst 5 Arbejdssdage forud for mødet fremsende
dagsorden samt
forventninger til
deltagere.

[Dag]

Evt. workshops med
KOMBIT og dennes
samarbejdspartnere

Workshopper kunne omhandle afklaringer om brugervenlighed, integrationer til andre systemer mv.

[Dag]

9. marts
2015 kl.

Leverandør

[Evt. yderligere akti- [Leveranviteter]
dør/
KOMBIT]
KOMBIT modtagelse
af forslag til revide-

Leverandør
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Dato

Aktivitet

Ansvarlig

13.00

ret Leverancebeskrivelse

Senest 27.
marts 2015

KOMBITs godkendelse af revideret Leverancebeskrivelse

KOMBIT

Senest
7. april
2015

KOMBITs sidste dag
for udtrædelse af
Kontrakten som helhed, jf. Kontraktens
punkt 15

KOMBIT

2.1.2

Bemærkninger

Bodsbelagt milepæl

X

Etape II: Analyse, design, udvikling og implementering

Dato

Senest
7. april 2015
[Dag]
[Dag] kl.
13.00
[Tidligst 10
Arbejdsdage
fra modtagelse af detailspecifikation]

Aktivitet

Ansvarlig

Leverandørens påbegyndelse af detailspecifikation jf. Kontraktens pkt 13.1.
[Evt. yderligere aktiviteter]
KOMBIT modtagelse
af forslag til detailspecifikation

Bemærkninger

Bodsbelagt milepæl

Leverandør
[Leverandør/
KOMBIT]
Leverandør

KOMBITs godkendelse
KOMBIT
af detailspecifikation

Etablering af UdvikLeverandøren
lingsmiljø, jf. bilag 7B.
Etablering af Internt
[Dag]
Leverandøren
Testmiljø, jf. bilag 7B.
Iteration 1
[Dag til Dag] [Evt. yderligere akti- [Leverandør/
viteter, herunder
KOMBIT]
udvikling, test og
dokumentation]
[senest 10
KOMBIT modtager
Arbejdsdage
Drejebog for BrugerLeverandøren
før KOMBITs
venlighedstest
godkendelse]
KOMBITs godkendelse
[Dag]
af Drejebog for BruKOMBIT
gervenlighedstest
[Dag til Dag]
Brugervenlighedstest
Leverandøren
[senest 10
KOMBITs modtagelse
Arbejdsdage
af rapport for Bruger- Leverandøren
før KOMBITs
venlighedstest
godkendelse]
KOMBITs godkendelse
[Dag]
af BrugervenlighedsKOMBIT
test
Senest 12.
Kontrolpunkt, InteLeverandør

Etape II

[Dag]
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Dato
juni 2015
[Mindst 3 Arbejdsdage efter Kontrolpunkt]
[Senest 5 Arbejdsdage efter observationer er
meddelt]

Aktivitet

Ansvarlig

Bemærkninger

Bodsbelagt milepæl

ration 1
KOMBITs Observationer skriftligt meddelt Leverandøren

KOMBIT

KOMBITs modtagelse
af opdateret plan for
Iteration 2

Leverandøren

KOMBITs Godkendelse
af opdateret plan for
KOMBIT
Iteration 2
Iteration 2
[Dag til Dag] [Evt. yderligere akti- [Leverandør/
viteter, herunder
KOMBIT]
udvikling, test og
dokumentation]
Senest 28.
Kontrolpunkt, IteraLeverandør
august 2015
tion 2
[Mindst 3 ArKOMBITs Observatibejdsdage efoner skriftligt medKOMBIT
ter Kontroldelt Leverandøren
punkt]
[Senest 5 Arbejdsdage ef- KOMBITs modtagelse
ter observaaf opdateret plan for
Leverandøren
tioner er
Iteration 3
meddelt]
KOMBITs Godkendelse
[Dag]
af opdateret plan for
KOMBIT
Iteration 3
Iteration 3
[Dag til Dag] [Evt. yderligere akti- [Leverandør/
viteter, herunder
KOMBIT]
udvikling, test og
dokumentation]
Senest 30.
Kontrolpunkt, IteraLeverandør
oktober 2015 tion 3
[Mindst 3 ArKOMBITs Observatibejdsdage efoner skriftligt medKOMBIT
ter Kontroldelt Leverandøren
punkt]
[Dag]
[Evt. yderligere akti- [Leverandør/
viteter, herunder
KOMBIT]
udvikling, test og
dokumentation]
Etablering af miljøer
Etablering af Præpro[Dag]
duktionsmiljø, jf. bilag Leverandøren
7B.
Etablering af Produk[Dag]
Leverandøren
tionsmiljø, jf. bilag 6.
[Dag]
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2.1.3

Etape III: Afslutning og godkendelse

Dato
[Dag]
[senest 10
Arbejdsdage
før KOMBITs
godkendelse]
[Dag]
[Dag til Dag]
[senest 10
Arbejdsdage
før KOMBITs
godkendelse]

Ansvarlig

KOMBIT modtager
Drejebog for Systemprøve

KOMBITs godkendelse
af Drejebog for SyKOMBIT
stemprøve
Systemprøve
Leverandøren
KOMBITs modtagelse
af rapport for Systemprøve

Leverandøren

[senest 10
Arbejdsdage
før KOMBITs
godkendelse]

KOMBIT modtager
Drejebog for Overtagelsesprøve

[Dag]
[Gennemføres
over mindst
20 Arbejdsdage ved aftalt
belastning jf.
bilag 14]
[senest 10
Arbejdsdage
før KOMBITs
godkendelse]
[Dag]

Bodsbelagt milepæl

Leverandøren

KOMBITs godkendelse
KOMBIT
af Systemprøve

[Dag til Dag]
[senest 10
Arbejdsdage
før KOMBITs
godkendelse]
Senest 18.
december
2015
[senest 10
Arbejdsdage
før KOMBITs
godkendelse]

Bemærkninger

Opstart af Etape III

[Dag]

[Dag]
Etape III

Aktivitet

X

Leverandøren

KOMBITs godkendelse
af Drejebog for Over- KOMBIT
tagelsesprøve
Overtagelsesprøve
Leverandøren
KOMBITs modtagelse
af rapport for Overtagelsesprøve

Leverandøren

KOMBITs godkendelse
KOMBIT
af Overtagelsesprøve
KOMBIT modtager
Drejebog for Driftsprøve

X

Leverandøren

KOMBITs godkendelse
af Drejebog for Drifts- KOMBIT
prøve

Driftsprøve

Leverandøren

KOMBITs modtagelse
af rapport for Driftsprøve

Leverandøren

KOMBITs godkendelse
KOMBIT
af Driftsprøve
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2.2

Grafisk illustration

Underbilag 1A indeholder en samlet grafisk illustration af projektet, jf. tabel 1, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold.
[Tilbudsgiver bedes vedlægge et underbilag 1A til nærværende bilag, der indeholder en
samlet grafisk illustration af aktiviteterne fra tabel 1, herunder aktiviteternes varighed,
relationer og indhold].
3

Skabelon

Leverandøren skal i samarbejde med KOMBIT udarbejde en detaljeret plan for hver
Etape, der følger efter Etape I, jf. Kontraktens punkt 17.2. Leverandøren skal i denne
forbindelse anvende nedenstående skabelon.

Etape [Indsæt relevant
Etape]

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvarlig

Bemærkninger

Dag 0
[Dag]
[Antal uger]

[Antal uger]/
[Dag]
[Dag]
[Dag]
Tabel [Indsæt relevant nummer]: Tidsplan for [Indsæt relevant Etape
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KAPITEL III VILKÅR FOR TIDSPLANEN
4

Ændring af tidsplanen

Ændring af tidsplaner i dette bilag kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens
punkt 17.3 og Kontraktens kapitel X.
Ved ændringer, som påvirker tidsplanen, opdaterer Leverandøren såvel tidsplanen som
relevante underbilag til dette bilag.
5

Rapportering

Kravene til rapportering vedrørende risiko for forsinkelser i tidsplanen mv., fremgår af
bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering).
6

Bodsbelagte milepæle

Såfremt fristen for beståelsen af en de i tabel 1-3 markeret aktiviteter, herunder Overtagelsesprøven og Driftsprøven, jf. tabel 1, overskrides som følge af Leverandørens
forhold, i falder der fra tidsfristens overskridelse en en bod i overensstemmelse med
Kontraktens punkt 46.2.
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