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1 Indledning 

Projekt ”Intelligent Flådestyring og Klimasmarte kørselsmønstre” er et samarbejdsprojekt mellem 5 

kommuner (Syddjurs, Sønderborg, Aarhus, Slagelse og Favrskov) med Syddjurs Kommune som 

projektleder. Projektet er et AI-signaturprojekt bevilget på finansloven fra Investeringsfonden for nye 

teknologier og digitale velfærdsløsninger, der administreres af Digitaliseringsstyrelsen, Danske 

Regioner og KL. Se mere om tildelingen af midler her - link - og se projektets website her – link. 

Projektet har til formål at optimere den kommunale kørsel og flådestyring gennem tilgængelige data 

og algoritmer og køres som et forløb i 2021-22, som vil være inspireret af agile principper. 

Projektgruppen er sammensat af deltagere fra de fem kommuner og yderligere deltager konsulenter, 

som er hyret ind til specifikke opgaver i projektet. 

Nærværende tilbudsindhentning vedrører 5 overordnede opgaver: 

I. Use case-udvikling og prioritering 

II. Udvikling af AI-komponenter 

III. Implementering af simuleringsværktøj 

IV. Input til sikring af informationssikkerhed 

V. Input til AI platform 

 

Tilbudsindhentningen sker som en frivillig annoncering i henhold til Udbudsloven § 193 (Lov nr. 1564 

af 15. december 2015), som vedrører offentlige indkøb under tærskelværdien og uden klar 

grænseoverskridende interesse. 

Tilbudsmaterialet består af betingelserne i dette dokument, samt følgende bilag: 

• Bilag A – Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere  

• Bilag B – Tro og loveerklæring 

• Bilag C – Skabelon til kontrakt vedrørende timer 

• Bilag D – Skabelon til Databehandleraftale 
• Bilag E – Arkitektur og funktionalitet på Dataplatform  

• Bilag F – Dataoverblik 
• Bilag G – Hypoteseoverblik og mulige løsninger til fase 2  

• Bilag H – Introduktion til dataoverblik  
• Bilag I – Løsningsbeskrivelse af simuleringsværktøj  

• Bilag J – Research fra tidligere studier og projekter  
 

Udbudsmaterialet er offentliggjort på/via udbudsværktøjet Mercell: https://www.mercell.dk ,og al 

kommunikation med ordregiver skal foregå herigennem. 

Ved tilbudsgivers login vælges ’My Mercell’ for at se/downloade alle informationer om opgaven. 

Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til support.dk@mercell.com eller stilles på 

telefon +45 6313 3700.  

Efter afholdt markedsanalyse er det af hensyn til konkurrencen besluttet at indbyde følgende 

leverandører til at afgive tilbud: 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6706848939942981632/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6706848939942981632%29
https://ifkk.syddjurs.dk/forside/
https://www.mercell.dk/
mailto:support.dk@mercell.com
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1) KMD 

2) Breakawai 

3) Droids Agency 

4) QAMPO 

5) 2021.ai 

6) Mjølner 

7) Deloitte 

8) Carve 

Opgaven har maksimalpris på kr. 1.300.000 eksklusiv moms. 

Kunden forudsætter at data behandles efter gældende EU-lov herunder med hensyntagen til 

Schrems II-dommen. Denne betyder bl.a., at personoplysninger ikke må overføres ud af EU/EØS til 

et land, der ikke er godkendt, som et sikkert tredjeland af EU-Kommissionen. 

 

2 Ordregiver 

Ordregiver er: 

Syddjurs Kommune, IT og Digitalisering 

Ordregivers kontaktperson er teamleder for Digitalisering og projektledelse Henrik Bojsen 

 

3 Projektet og opgavens omfang 

3.1 Projektets mål 

Projektet har til formål at optimere den kommunale kørsel og flådestyring gennem tilgængelige data 

og algoritmer. Gevinsterne er først og fremmest reduktion af klimabelastningen og økonomiske 

besparelser i form af både mindre arbejdstid til transport og færre kilometer. Projektet vil via 

anvendelsen af AI og avancerede statistiske metoder udvikle nye – og anvende eksisterende 

algoritmer på de deltagende kommuners data. Disse data gøres tilgængelige via en Cloud- og Open 

Source-baseret softwareplatform, og kommunernes eksisterende systemer til flådestyring, 

planlægning mv. skal kunne anvende algoritmerne. 

3.2 Projektets opdeling 

AI er nyt for kommunerne, som er gået sammen i dette projekt. Det er samtidig også er en relativt 

ny teknologi i markedet, så derfor deler projektet indkøb af konsulentassistance op. På den måde 

kan kommunerne høste erfaringer, skærpe deres indsigt og viden undervejs og bringe det i 

anvendelse i selve projektet. 

Konkret opdeles indkøbet af konsulentassistance i to faser: 

1) Dataanalyse og fremtidigt koncept samt AI – data og modellering 

2) AI-data og modellering og softwareudvikling med anvendelse af live data 

 

Fase 1 er gennemført og herunder beskrives leverancerne i fase 2.  
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3.3 Beskrivelse af opgaver og leverancer 

Projektet vægter en eksplorativ tilgang, hvor leverandørers bud på at løse opgaverne vil blive budt 

velkommen. Den eller de valgte leverandører må således være indstillet på at materiale, som 

udarbejdes i projektet aktivt bruges til tilbudsindhentning. Leverandører forventes derfor at forholde 

sig konstruktivt, innovativt og kritisk til det materiale, som her fremlægges fra kommunerne, for at 

der opnås den eller de løsninger, som kan hjælpe den grønne omstilling bedst mulig på vej.  

• Kommunerne har i samarbejde med en ekstern leverandør, opbygget en on-premise 

dataplatform til indsamling og processering af kommunale flådedata. Dataplatformen er 

hosted hos den eksterne leverandør og består af et PaaS Kubernetes cluster og et PaaS 

MySQL SQL-cluster. Kubernetes-clusteret trækker images fra et Azure Container Registry. 

Data fra SQL serveren vil kunne tilgås gennem en direkte SQL forbindelse eller et REST API. 

Yderligere kan der gives adgang til Kubernetes-clusteret. Dette skal dog koordineres med 

den eksterne leverandør. Syddjurs Kommune stiller deres github repository til rådighed til 

opbevaring og versionering af kildekode. Dataplatformen er beskrevet yderligere i Bilag E –

Arkitektur og funktionalitet på Dataplatform.   

• Kommunerne indsamler flådedata, der omfatter kørte ruter, møder, skader, ladestandere, 

leasing og generelle køretøjsdata. Alt data indsamlet af kommunerne vil ikke være 

tilgængeligt på dataplatformen ved projektstart, men vil kunne tilgængeliggøres på bestilling. 

Ansvaret for tilgængeliggørelse af data på platformen ligger hos en eksisterende ekstern 

leverandør. I bilag F – Dataoverblik, findes et mere detaljeret overblik over det kommunale 

flådedata, og i bilag H – Introduktion til dataoverblik beskrives det processerede data, der er 

tilgængeligt på dataplatformen. 

Nærværende tilbudsindhentning vedrører 5 overordnede opgaver og rammesætning af leverancer. 

De konkrete leverancer aftales i det agile setup mellem leverandøren og product owner i 

projektperioden. Herunder beskrives opgaver og leverancer uddybende. 

 

I. Use case-udvikling og prioritering 

Kommunerne har i løbet af projektet, sammen med en ekstern leverandør, arbejdet 

med og evalueret fire hypoteser, hvoraf tre er udvalgt til viderebearbejdelse. 

Hypoteserne er beskrevet i bilag G – Hypoteseoverblik og mulige løsninger til fase 2.  

Leverandøren forventes, i samarbejde med kommunerne, at videreudvikle hypoteserne, 

og identificere implementerbare datadrevne use cases. Udviklingen af use cases skal 

tage udgangspunkt i tilgængelige data, på dataplatformen, men det forventes også at 

leverandøren forholder sig til data indsamlet af kommunerne, som endnu ikke er 

tilgængeligt på dataplatformen. Det forventes at samtlige use-cases har en AI-

komponent, eksempelvis en machine learning model, der intelligent anvender 

kommunale flådedata til at assisterer den grønne omstilling. For at muliggøre 

prioritering af implementeringsopgaver inden for fase 2, forventes det at leverandøren, i 

forbindelse med use case udvikling, definerer et roadmap for teknisk implementering.  

Leverandøren forventes at definere processen for udvikling af use cases i samarbejde 

med kommunerne. Use cases prioriteres i forhold til det videre implementeringsarbejde 

og præsenteres for styregruppen mandag d. 11. oktober. Use cases skal blandt andet 

vurderes på baggrund af tilgængelighed af data, klimabesparelse, økonomi, AI-

egnethed og kompleksitet af teknisk og organisatorisk implementering. 

Prioriteringsarbejdet er et samarbejde mellem leverandøren og kommunerne, men 
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ansvaret for den endelige prioritering ligger hos Syddjurs Kommune som product 

owner. Leverandøren forventes i forbindelse med prioriteringsarbejdet at komme med 

inputs til potentielle gevinster, men det endelige ansvar for udpegning af gevinster og 

gevinstrealisering ligger hos kommunerne.  

I projektets fase 1 er der gennemført research på AI-løsninger indenfor flådestyring i 

kommuner og andre offentlige myndigheder i DK og udlandet. Denne research er 

tilgængelig i bilag J – Research fra tidligere studier og projekter.  

 

II. Udvikling af AI-komponenter 

På baggrund af de udvalgte use cases forventes det, at leverandøren udvikler én eller 

flere af de tilhørende AI-komponenter. Det forventes, at leverandøren vurderer 

kvaliteten af AI-komponenterne løbende i relation til den tilhørende use case. Det 

forventes yderligere, at leverandøren kommer med inputs til fremtidig drift af 

løsningerne i forhold til eksempelvis monitorering og gentræning. Organisatorisk 

implementering er uden for scopet for fase 2-leverancer, men det forventes, at 

minimum et af de prioriterede AI-komponenter er sat i teknisk produktion.  

Hvis datagrundlaget for implementeringen af AI-komponenterne ikke er tilgængeligt på 

dataplatformen for en eller flere af kommunerne, vil dette data på bestilling kunne blive 

tilgængeliggjort af eksisterende ekstern leverandør. 

 

III. Implementering af simuleringsværktøj 

I projektets fase 1 bliver der udviklet et simuleringsværktøj, til simulering af 

transportkapacitet i en køretøjsflåde givet et transportbehov. Simuleringsværktøjet er 

beskrevet yderligere i bilag I - Løsningsbeskrivelse af simuleringsværktøj.   

Leverandøren forventes at udvide simuleringsværktøjet med en prognoseberegnings 

komponent, der gør det muligt at simulere fremtidige kørselsbehov relativt til 

flådekapaciteten. Den nuværende løsningsbeskrivelse vil tjene som et udgangspunkt 

for implementeringen, og leverandøren forventes at komme med inputs til og innovere 

på løsningen løbende under implementeringen. 

 

IV. Input til sikring af informationssikkerhed 

Herudover medvirker og bidrager leverandøren relevant på 1-2 workshop, hvor 

emnerne er udarbejdelse af risikokatalog, konsekvensanalyse og kravkatalog med 

informationssikkerhed som tematisk overligger. Kunden tilrettelægger workshoppen 

med udgangspunkt i AI-værktøjskasse fra KL og Kammeradvokaten. 

 

V. Input til AI platform 

I løbet af projektets fase 1 bliver der henimod sommerferien udarbejdet en 

kravspecifikation til en AI-platform. Leverandørens input til den fremtidige AI-platform 

bydes velkommen, ligeledes forventes det at leverandøren verificerer 

kravspecifikationen med udgangspunkt i de løsninger, der udvikles i projektets fase 2 

samt potentielle fremtidige løsninger. 
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3.4 Projektets organisering 

Det løbende samarbejde mellem leverandør og kommunernes projektgruppe organiseres i 

agilt setup og afvikles virtuelt 2 gange om ugen til et stand-up møde af 15 min. varighed. 

Mødet vil blive faciliteret af Projektlederen eller Scrum Masteren. Projektlederen vil 

yderligere have rollen, som Product Owner. Projektlederen/Scrum Masteren vil yderligere 

facilitere en planning, et retrospektiv og en demo hver 3. uge. Længden af disse events 

tilpasses løbende til behovet. Projektets sprints vil i udgangspunktet være af 3 ugers 

varighed. Projektdeltagerne vil selv have til opgave at byde ind med ideer og nedbryde 

opgaverne i mindre tasks. Møderne afholdes på Teams og vil blive digitalt understøttet af 

værktøjet Jira eller lignende værktøj.  Værktøjet vil fungere, som den digitale tavle, der 

understøtter transparens i forhold til hvilke opgaver, der er i gang samt understøtte teamet 

i at kunne samarbejde virtuelt. Arbejdsformen kan ændres undervejs alt efter hvad Scrum 

Master og Projektlederen vurderer fungerer bedst. 

Projektet er organiseret med en projektgruppe på tværs af de 5 kommuner, et Syddjurs-

baseret Sekretariat, der varetager projektledelsen samt en 5 kommunes-styregruppe med 

deltagelse af KOMBIT: 

 

 

  Styregruppe: 

 

Projektejer, Chef for Teknik og Miljø (Syddjurs 

Kommune) 

Leder af It og Digitalisering (Syddjurs Kommune) 

Repræsentanter for de 4 kommuner 

KOMBIT 

 

    

  Sekretariat: 
 
Product Owner (Syddjurs Kommune) 
Koordinator (Syddjurs Kommune) 
Dataansvarlig (Syddjurs Kommune) 

 

    

  Projektgruppe: 

 
Product Owner (Syddjurs Kommune) 
Koordinator (Syddjurs Kommune) 
Dataansvarlig (Syddjurs Kommune) 
Projektleder og dataansvarlig for de øvrige 4 
kommuner 
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3.5 Foreløbig tidsplan for projektet 

Projektplanen foreslås udarbejdet i samarbejde med leverandøren. Tanken er, at der 

gennemføres et antal sprints af 3 ugers varighed. Ved første planning udarbejdes et fælles 

Roadmap med milepæle på leverancer, som de forventes fordelt ud over hele perioden, og 

overordnede leverancer formuleres, som overordnede userstories. Disse userstories fordeles 

over alle sprints. Herefter nedbrydes de userstories, som skal udføres i 1. sprints, hvorved 

backloggen er fyldt op med opgaver til sprint 1. De enkelte tasks tilknyttes en ansvarlig for 

løsning af opgaven og fremgår på Jira-boardet. Herved er planning for først sprint gennemført. 

På Stand up-møderne prioriteres opgaverne løbende, så alle hele tiden arbejder på det 

vigtigste først. I slutningen af 1. sprint, gennemføres en planning-session, hvor userstories fra 

roadmappet, som skal løses i 2. sprint nedbrydes, hvorved backloggen bliver fyldt op. Igen 

prioriteres opgaverne, så det sikres, at alle hele tiden arbejder på det vigtigste først. 

 

4 Tidsplan for tilbudsindhentning 

Gøres tilgængeligt i Mercell 
 

Onsdag d. 2. juni 2021 kl. 12 

Spørgefrist 
 

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 15 

Svarfrist 
 

Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 18 

Tilbudsfrist 
 

Mandag d. 21. juni 2021 kl. 9 

To til fire udvalgte leverandører modtager 
indkaldelse til præsentation 

Onsdag d. 23. juni 2021 

Præsentation af tilbud Mandag d. 28. juni 2021 

Resultat af tilbudsindhentning 
offentliggøres 
 

Mandag d. 28. juni 2021 

Kontraktstart 
 

Mandag d. 16. august 2021 

 

 

5 Spørgsmål og svar 

Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til at stille afklarende spørgsmål, hvis der er tvivl om forståelsen 

af krav i opgavebeskrivelsen, vilkår i kontrakten eller materialet i øvrigt. 
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Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt igennem Mercell Sourcing 

Service, jf. tidsplanen i pkt. 4. 

Spørgsmål stilles via ”My Mercell” under fanen ”Kommunikation”. Alle spørgsmål og svar vil i 

anonymiseret form være at finde på Mercell Sourcing Service under fanen ”Kommunikation”/Ekstra 

info”, efter Ordregiver har publiceret svar. 

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med opdateringer i Mercell Sourcing Service. 

Tilbudsgiver opfordres således til løbende at holde sig orienteret om opdateringer via Mercell 

Sourcing Service frem til tilbudsfristens udløb. 

 

6 Udelukkelse og egnethed 

6.1 Teknisk og/eller faglig formåen 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen. Her skal CV på den 

enkelte konsulent, som forventes at være med til at løse opgaven indgå. Yderligere stiller 

kommunerne som krav, at konsulenterne kan tale og forstå dansk. 

Som en del af udvælgelsesprocessen vil 2-4 leverandører blive inviteret til at præsentere deres 

tilbud. Det et vigtigt for os, at de personer, som fremlægger tilbuddet på præsentationsmødet, er de 

samme personer, som efterfølgende vil blive allokeret til projektet. 

Udvælgelsen af de 2-4 leverandører vil ske på basis af: 

• Pris 

• Tilbudsgivers udfoldelse af opgaveløsningen 

• Referencer/projektmedarbejderes kvalifikationer 

• Samarbejdsformer og metode 

 

6.2 Konsortier  

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet. 

Konsortiedeltagerne skal endvidere angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning kan 

føre afklarende drøftelser og indgå kontrakter med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i 

konsortiets ydelser/roller angives. 

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.  

7 Tildelingskriterium  

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsvurdering bedst lever op til de 

beskrevne krav i dette dokument. 

Som evalueringsparametre vil der blive kigget på: 

• Pris 

• Tilbudsgivers udfoldelse af opgaveløsningen 

• Referencer/projektmedarbejderes kvalifikationer 
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• Samarbejdsformer og metode 

 

8 Afgivelse af tilbud 

8.1 Tilbudsfrist 

Tilbudsbesvarelse skal ske via udbudssystemet Mercell inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.  

Tilbud modtaget på andre måder end gennem udbudssystemet vil ikke blive taget med i vurderingen. 

Afgivelse af tilbud er ensbetydende med accept af tilbudsbetingelser og kontraktvilkår. 

Det er vigtigt at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, da vurderingen vil blive 

foretaget på grundlag af disse.  

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt Udbudsbilag A - Erklæring om solidarisk 

hæftelse for konsortiedeltagere. Konsortiedeltagerne skal herved erklære, at de deltagende 

tilbudsgivere i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, samt at de påtager sig solidarisk ansvar 

og hæfter solidarisk overfor Syddjurs Kommune. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, med 

hvilken tilbudsgiver Syddjurs Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for 

konsortiets øvrige deltagere. 

8.2 Vedståelsesfrist 

Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver indtil 2 måneder efter udløb af tilbudsfristen. 

Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået kontrakten, dog senest indtil 

vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at 

tilbudsgiver allerede på orienteringstidspunktet er frigjort fra sit tilbud. 

9 Tilbuddets indhold 

9.1 Tilbuddets indhold 

Tilbuddet skal indeholde følgende:  

• Teknisk eller faglig formåen i form af CVer 

• Reference oplysninger 

• Eventuelt Bilag A – Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere 

• Underskrevet tro og loveerklæring (fortrykt formular er vedlagt som Bilag B og skal benyttes 
ved tilbudsafgivningen). Erklæringen vedrører udelukkelsesgrunde som angivet i 
udbudslovens § 135 samt § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6. Virksomheder, der er omfattet af en 
af de angivne udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i 
betragtning til den udbudte kontrakt 

• Pristilbud 

• Om muligt, virksomhedens ESG og CSR-politik 

Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. 

Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det 

fremsendte tilbud inkl. bilag. 
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Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise tilbuddet.  

9.2 Sprog 

Tilbuddet skal være på dansk. Det er et krav at konsulenterne kan tale dansk. 

9.3 Ejendomsret og betaling for tilbud 

Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der 

ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. 

 

10 Tilbudsevaluering 

Efter tilbudsfristens udløb undersøges det, om tilbuddene indeholder krævede oplysninger og 

dokumentation, jf. pkt 9.1. Konditionsmæssige tilbud evalueres herefter på følgende punkter: 

 

10.1 Tildelingskriterium og underkriterier 

Tilbuddene vurderes i deres helhed på baggrund af tildelingskriterierne, jf. pkt. 7, og på denne 

baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt. 

Vægtningen foretages af Sekretariatet, som deltager i præsentationsmøderne.  

 

11 Orientering om resultatet af tilbudsindhentningen 

Alle tilbudsgivere vil via udbudssystemet blive orienteret om resultatet af tilbudsindhentningen, samt 

en kortfattet motivering for valget af leverandør. Tilbudsindhentningen er ikke afsluttet, før kontrakten 

er underskrevet af begge parter. 

 

 



Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre, tilbudsindhentning | 2021                     

 

Side 12 af 12 

 

 


