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Materialet er udarbejdet til brug for markedsdialogen den 17. maj 2022.
Vordingborg Kommune tager forbehold for senere ændringer i relation til
materialets indhold. Materialet er uforpligtende overfor Vordingborg
Kommune.
Materialet vil blive offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside samt i
forbindelse med udbudsmaterialet, som et særskilt bilag vedrørende
markedsdialog.
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KONTRAKTENS GENSTAND
Udbuddet omfatter en kontrakt vedrørende levering af et låsesystem bestående af:





elektroniske låseenheder, der kan installeres i eksisterende væghængte nøglebokse,
der understøttes af et digitalt IT-system, herunder licens til et administrationssystem og
brugerlicenser til en adgangsgivende app,
hvor tilbudsgiver hoster IT-systemet og
vedligeholder software.

Vordingborg Kommune står selv for opsætning og nedtagning af låseenhederne i nøglebokse.
Låsesystemet skal give kommunens medarbejdere/brugere og samarbejdspartnere en let
arbejdsgang med oplåsning og låsning af låseenhederne i nøgleboksene, samt give kommunen en
fremtidssikring af adgangsmuligheden til nøgleboksenes indhold. Nøgleboksene er primært
installeret hjemme hos de borgere, som får bevilget ydelsen ”nøgleboks” fra kommunen.
Produktblade samt billeder af nøgleboksen er vedlagt materialesamlingen for markedsdialogen:
-

Bilag 1 Produktblad – nøgleboks (boks)
Bilag 2 Produktblad – nøgleboks (låge)
Bilag 3 Produktblad – nøgleboks (indmad)
Bilag 4 Billeder af nøgleboks
Bilag 5 Produktblad – cylinder
Bilag 6 Billeder af cylinder

KONTRAKTENS OMFANG
Kontakt omfatter levering af låsesystem til Vordingborg Kommune.
Omfanget afhænger af antallet af bevillinger på området, samt låseenhedernes holdbarhed.
Kunden estimerer en stigning af bevillinger på 25-50 % i løbet af kontraktperioden inkl. evt.
forlængelser. Der gives dog ingen garanti for rigtigheden af dette estimat og ethvert udsving som
følge af flere/færre bevillinger til borgerne skal tåles af leverandøren.
Forventet træk af låseenheder og adgangsenheder på kontrakten, herunder antal enheder i Tabel
1 Låseenheder - antal enhederog Tabel 2 Brugerlicenser - antal enheder, er inklusive den
estimerede stigning af bevillinger.
Vordingborg Kommune forventer at indkøbe 1200 stk. låseenheder og 600 stk. brugerlicenser i
kontraktperioden.

3

De 1200 låseenheder skal leveres i tempi á 300 stk. hver måned efter kontraktstart, dvs. i de første
4 måneder af kontraktperioden:
Tabel 1 Låseenheder - antal enheder

Kontraktmåned
1.
2.
3.
4.

Antal låseenheder (stk.)
300
300
300
300

Vordingborg Kommune forventer, at der med en forlængelse udover kontraktperioden på 48
måneder kan blive behov for yderligere 300 stk. låseenheder.
De 600 brugerlicenser skal leveres i tempi á 200 stk. den 1. kontraktmåned, 200 stk. den 2.
kontraktmåned og 200 stk. den 3. kontraktmåned efter kontraktstart:
Tabel 2 Brugerlicenser - antal enheder

Kontraktmåned
1.
2.
3.

Antal brugerlicenser (stk.)
200
200
200

Vordingborg Kommune forventer, at der med en forlængelse udover kontraktperioden på 48
måneder kan blive behov for yderligere 150 stk. brugerlicenser.
Ovenstående er Vordingborg Kommunes uforpligtende estimat over forventet forbrug i
kontraktperioden inkl. evt. forlængelser.
Vordingborg Kommunes forbrug er under forbehold af, at kommunen fortsat bevilger ydelsen til
borgerne eller betinget af, at der fortsat er en økonomisk bevilling til fagforvaltningen til den
pågældende ydelse i kontraktperioden inkl. evt. forlængelser.
Der tages desuden forbehold for politiske beslutninger, hvad enten disse er lokalt vedtagne eller
landsdækkende. Det er ikke muligt at estimere sandsynligheden for sådanne beslutninger.

VAREPRØVER OG IT-TESTMILJØ
Kontrakten forventes at blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige
tilbud ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Underkriteriet Kvalitet forventes evalueret i forhold til delkriterierne Funktionalitet for låseenhed og
Brugervenlighed af IT-system.
Til brug for vurdering af de kvalitative delkriterier, skal tilbudsgiver levere vareprøver og ITtestmiljø, herunder IT-system.
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