
 

 

Tilbagemelding til markedet efter markedsdialogen i 

foråret 2017. 
 

På baggrund af den offentliggjorte forhåndsmeddelelse 2017/S 101-201329 opfordrede 

ImplementeringsCenter Told (ICT) potentielle leverandører, til at besvare et offentliggjort 

spørgeskema. Besvarelsen af spørgeskemaet dannede grundlag for ICT´s udvælgelse af op 

til fem leverandører, som blev inviteret til at indgå i yderlige dialog. 

 

ICT modtog besvarelser på det udsendte spørgeskema, fra følgende ti leverandører: 

 ATOS 

 CGI 

 Cybernetica 

 European Dynamics 

 IBM 

 KMD 

 Latona 

 Netcompany 

 NNIT 

 SAS 

 

På baggrund af relevansen af besvarelserne inviterede ICT følgende fem leverandører til 

at deltage i en tættere dialog i uge 27: 

 

 ATOS 

 CGI 

 European Dynamics 

 IBM 

 Netcompany 

 

Hver leverandør blev inviteret til at deltage i et heldagsmøde med ICT. ICT udarbejdede 

enslydende agendaer for de enkelte dage, og ICT præsenterede samme slides for de en-

kelte leverandører (vedlagt). 

 

Opsamling på de fem dage: 

 På baggrund af tilbagemeldinger fra leverandørerne vil ICT forsat fokusere på at im-

plementere import og Manifest processerne inden udgangen af 2020. Der er dog dia-

log med EU om at rykke denne deadline til 2021. 
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Side 2 af  2 

 

 ICT forventer en løsning der bygger videre på den kernefunktionalitet, som leveran-

dørerne allerede har udviklet til andre EU medlemsstater, som ifølge leverandørerne 

vil være EUTK-compliant. Det er dog forventningen at der vil være brug for yderli-

gere løsningskomponenter. 

 

 ICT orienterede om, at det var forventningen at kunne benytte de fleksible udbudsfor-

mer; konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling. Der var enighed blandt leveran-

dørerne om, at de fleksible udbudsformer giver bedre tilbud, der var enkelte leveran-

dører der bemærkede at konkurrencepræget dialog er en meget ressourcetung og tidskræ-

vende proces. 

 

 ICT vil som udgangspunkt arbejde agilt, hvor det er hensigtsmæssigt, og leverandø-

rerne opfordrede ICT til at udarbejde kontrakter, der reelt set afspejler den agile ar-

bejdsform. 

 

 ICT forventer pt. at første store udbud vil omfatte både teknologianskaffelse og im-

plementering af en eller flere releases. 

 

 ICT har noteret sig, at markedet generelt betragter analytics/bi-komponenterne som 

noget, der kan betragtes som særskilt, hvilket kan tale for en særskilt anskaffelse. 

 

ICT vil på baggrund at tilbagemeldingerne fra markedet gennemføre yderligere analyser i 

efteråret 2017 med henblik på konkretisering af mulige udbudsscenarier. 

 

ICT forventer at kunne afholde informationsmøde for leverandørerne primo 2018. 

 

Et informationsmøde for ICT vil blive annonceret i TED og på SKAT/ Skatteministeri-

ets hjemmeside.  

 

En absolut tentativ tidsplan frem mod sommerferien 2018 er vedlagt. 

 


