LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Annoncering
Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

1. Baggrund
Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i
hverdagen. Dette skal både gøre det lettere at dokumentere hverdagen og nedbringe mængden
af mails og opslag i institutionen.
Kommunens brugertilfredsundersøgelse fra 2009 viser, at over hver tredje forælder mener at
omfanget af elektronisk kommunikation er for lille. Rambøll, som har lavet rapporten, anbefaler indsatsområder på baggrund af besvarelserne og beskriver, at der bl.a. er forbedringspotentiale på 2 punkter:
- Information om hverdagen i dagsinstitutionen
- Information om barnets generelle udvikling
Kommunen ønsker samtidig at levere en mere tidssvarende service til borgerne.
På den baggrund ønsker kommunen at etablere en intranet-løsning til daginstitutionsområdet,
hvilket således udbydes i henhold til lov nr. 1410 af 7. december 2007om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven).
Det kan i relation hertil oplyses, at Lyngby-Taarbæk kommune har ca. 52.000 indbyggere og
47 daginstitutioner som passer ca. 3100 børn.
2. Specifikation
Et kommende intranet til institutionerne skal som minimum opfylde følgende krav. (Bemærk,
at manglende opfyldelse af nedenstående krav medfører, at tilbudsgivers tilbud er ukonditionsmæssigt og vil blive afvist.)
1. Intranettet skal fungere som kommunikationskanaler via mail mellem institutionforældre, forældre-forældre og medarbejdere-medarbejdere.
2. En hjemmeside med sikker log-on, så billeder og informationer kan lægges på siden
uden at de bliver offentligt tilgængelige.
3. Integration til KMD og Kommunernes CPR eller andet, således at der kan trækkes oplysninger om barnets personlige data (fødselsdato, adresse, forældre, tlf.nr.)
4. En hjemmeside, som kan præsentere den enkelte daginstitution og den enkelte institutions dokumenter og billeder.
Hjemmesiden skal bestå af 2 lag:
- et ”ydre lag” som kan præsentere institutionen med billeder og skrift, og hvorfra interesseret kan downloade dokumenter (læreplaner, virksomhedsplaner mv.)
- et ”indre lag” med sikker log on, hvor medarbejdere og forældre kan logge ind
til det egentlige intranet.
5. Løsningen skal være internetbaseret.
6. Sammenlægning eller opdeling af institutioner skal kunne ske uden tab af data.
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7. Sikring af data: Såfremt systemet indeholder primærdata, skal det beskrives, hvordan
disse sikres. Herudover skal systemet kunne genrejses efter nedbrud uden datatab.
Det er et ønske, at løsningen samtidig kan løse mere administrative opgaver:
1. Oprettelse af div. lister (bl.a. men ikke udtømmende oplistet: komme/gålister, fødselsdagslister, adresselister, tilmeldingslister og ferielister) Kilden til disse lister er beskrevet i pkt. 3. under minimumskravene, samt fra forældrenes tilmeldinger.
2. Tilmelding til arrangementer i institutionen.
3. Barnets data skal kunne opdateres af forældrene. Her tænkes der på ændring af mobiltelefonnummer, ekstra (mail)adresser, fototilladelser osv.
Leverandøren bedes beskrive i hvilket omfang systemet kan forventes at være oppe (Service
Level Agreement).
Hvis der er elementer, der er en forudsætning for den tilbudte løsning, men som ikke er omfattet af tilbuddet, skal dette tydeligt oplyses i tilbuddet, herunder med angivelse af pris. Her
tænkes f.eks. på krav til kommunens it-installation, snitflader, der ikke er indregnet i den tilbudte pris, osv.
Det skal ligeledes oplyses tydeligt, hvis der er krav til det miljø systemet skal køre i, f.eks.
krav til browser og lignende.
Forventet tidsplan for implementeringen:
- Løsningen implementeres i 5 pilotinstitutioner. Disse skal være klar til idriftsættelse
pr. 15. oktober.
- I perioden frem til 15. december 2012 testes løsningen og erfaringer og evt. fejl opsamles.
- Den rettede løsning implementeres i resten af institutionerne til idriftsættelse pr. 1. januar 2013.
3. Tilbuddet
Tilbuddets priser, der skal afgives i DKK, skal opdeles i følgende delpriser og præsenteres på
en gennemskuelig måde:
•
•
•
•

Etableringsvederlag
Uddannelsesomkostninger ved etablering (inkl. beskrivelse af det forventede omfang
af kursus- og mødeaktiviteter i forbindelse med etableringen)
Konsulentydelser i forbindelse med implementeringen (angivet med beløb i kr. og
pris)
Løbende driftsomkostninger angivet pr. år

Ydermere ønskes oplyst:
• Pris for opfølgningskurser
• Om der er udgifter, der ikke er taget højde for i udbudsmaterialet.
Hvis systemet leveres i både en hosted og ikke-hosted version, opgives priser for begge løsninger.
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Sammen med tilbuddet skal følgende fremsendes.
- Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed og ejerforhold.
- Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige der overstiger 100.000 kr. (Bilag 1).
Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal beskrivelsen samt udfyldt og underskrevet
bilag 1 vedlægges for hvert enkelt af konsortiets medlemmer.
4. Tildeling
Som grundlag for tildelingen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud. På baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver, der skal tilbydes kontrakten.
Kriteriet for tildeling af kontrakten er det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Hvert tilbud vil blive vurderet uafhængigt af de øvrige indkomne tilbud for så vidt angår alle
andre tildelingskriterier end tilbudspris.
Bemærk: Tilbudsgiverne vil få lejlighed til at fremvise deres løsninger og svare på afklarende
spørgsmål inden kommunen træffer beslutning om valg af tilbud.
5. Spørgsmål
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder afklaret ved at stille spørgsmål.
Spørgsmål skal sendes skriftligt til kontaktpersonen senest d. 4. september 2012. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Kontaktperson:
Pædagogisk konsulent Sanne Clement
Dagtilbud og Børnesundhed
Telefon 4597 3910
E-mail sacl@ltk.dk
I mailens emnefelt skal der fremgå: ”Spørgsmål til annoncering – etablering af intranet til
daginstitutionerne”.
6. Tilbudsfrist og formkrav
Tilbuddet skal være kommunen i hænde inden fredag den 14. september 2012 kl. 12.00.
Tilbuddet sendes til:
Børne- og Fritidsforvaltningen
Dagtilbud og Børnesundhed
Att.: Pædagogisk konsulent Sanne Clement
Toftebæksvej 12,
2800 Kgs. Lyngby
Tilbuddets emballering skal være mærket: ”Tilbud på etablering af intranet til daginstitutionerne – må ikke åbnes”.
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Tilbud modtaget efter ovenstående tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet
vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet og vil derfor blive afvist.
Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i A4 ringbind i 1 eksemplar, samt et USB-stik/en
cd-rom, der skal indeholde alt materiale i elektronisk form.
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Bilag 1 Tro og love erklæring om forfalden ubetalt gæld
til det offentlige

TRO- OG LOVE ERKLÆRING
om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer under-tegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige
overstigende 100.000 kr.

Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr.:

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt
forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.

Virksomhedens/selskabets navn:

_______________________________________

CVR. nr.:

_______________________________________

Dato:

Stempel og underskrift af tegningsberettiget:

_________________________

_______________________________
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