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Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation v/vicedirektør Søren Reeberg Nielsen
2. Baggrund og formål med informationsmøde og markedsdialog v/kontorchef
Morten Hvidberg
3. Status på projektet og gennemførte aktiviteter/analyser v/kontorchef Morten Hvidberg
4. Mål med og indhold af projektet v/kontorchef Morten Hvidberg
5. Temaer til belysning i markedsdialog v/projektleder Anders Raahauge
6. Dialogmøder – videre forløb v/projektleder Anders Raahauge

Opsamling:
SDFE gennemgik præsentation til Informationsmøde. Præsentationen er efter mødet udsendt til deltagerne.
Der var følgende spørgsmål fra de deltagende virksomheder:

Hvad er baggrunden for ikke at lade den nuværende Datafordeler blive hos
den eksisterende leverandør og lade den nye leverandør fokusere på en ny
datafordeler?

Der er behov for indgåelse af ny aftale om drift, vedligeholdelse og support af den nuværende Datafordeler efter nuværende kontrakts udløb senest medio 2022. Dette skal som udgangspunkt ske ved gennemførelse
af et udbud. SDFE har for nærværende valgt, at disse ydelser anskaffes
sammen med udvikling af moderniseret Datafordeler hos kommende leverandør.


Kunne I overveje dialogbaseret udbud frem for forhandling, så både I og vi
ikke bliver låst så meget fast?

SDFE ønsker tæt dialog med tilbudsgiverne undervejs i udbudsprocessen, og vurderer for nærværende, at udbud med forhandling vil være den
bedst egnede udbudsform. SDFE vil dog gerne drøfte dette på kommende dialogmøder.



Hvornår og hvordan forventer SDFE at gennemføre Technical Due Dilligence i
forbindelse med at en anden leverandør skal overtage driften af den nuværende løsning?

SDFE vil gerne drøfte dette på kommende dialogmøder.



Kan SDFE sige noget om kildekode kan offentliggøres?

SDFE vil stille kildekode til kundespecifikt programmel inuværende Datafordeler til rådighed for tilbudsgiverne undervejs i udbudsprocessen (forventeligt efter prækvalifikation).
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Kunne man forestille sig, at den ny datafordeler kunne etableres med drift hos
Statens-IT?

SDFE vurderer for nærværende, at det ikke er relevant at etablere drift
hos Statens It.
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