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Svarskabelon til fortsat markedshøring vedr. Ram-
meaftale om levering af kompenserende software 
(Forhandleraftale) 

Introduktion til svarskabelon 

Markedsaktøren bedes udfylde denne svarskabelon og medsende den i 

det skriftlige svar, som skal være STUK i hænde senest d. 7. januar 2022. 

Oplysninger til brug for udfyldelsen findes i medsendte notat om mulige 

indkøbsmodeller.  

 

Markedsaktøren bedes sikre, at alle felter i skabelonen er udfyldt. Tekst 

skrevet med fed og kursiv markerer en overskrift, mens tekst i kursiv 

markerer punkter, som er udfyldt af STUK. Her skal markedsaktøren 

ikke angive et svar. Markedsaktøren bedes tage stilling til og udfylde alle 

punkter skrevet med almindelig skrift. Konkret pris kan udfyldes efter 

ønske. STUK skal her bemærke, at markedsaktøren efterfølgende vil 

være frit stillet i relation til angivelse af priser i et tilbud. Henset til mar-

kedshøringens formål er det dog væsentligt, at oplysningerne er så retvi-

sende som muligt. 

 

Hvis markedsaktøren har øvrige bemærkninger eller forslag til modeller, 

bedes disse anført under den dertilhørende overskrift sidst i skabelonen.  
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Svarskabelon 

Stamdata 

Markedsaktør: 

 

Model 1 – baseline-model 

Prismæssig baseline = 100 % 

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 2 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 3 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 4 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 5 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 6 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 
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Model 7 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 8 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Model 9 

Procentvis prisændring ift. baseline-model:  

 

Pris (udfyldes efter ønske): 

 

Sprog 

Til alle modeller er der som udgangspunkt tilknyttet en baseline-sprogpakke bestående 

af dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, svensk og norsk = 100 %. STUK forud-

sætter, at den estimerede procentvise prisændring vil være den samme for alle modeller. 

Er dette ikke tilfældet, bedes markedsaktøren oplyse, hvilken estimeret procentvis æn-

dring der er forbundet med den enkelte model.  

 

Angiv estimeret procentvis prisændring ift. baseline-sprogpakken ved 

følgende to alternative sprogpakker: 

 

1. Sprogpakke bestående af baseline-sprogpakken samt til pc, Mac 

og Chromebook italiensk, russisk og kinesisk.  

 

Procentvis prisændring ift. baseline-model: 

 

2. Sprogpakke bestående af baseline-sprogpakken samt alle andre 

hos markedsaktøren tilgængelige sprog. 

 

Procentvis prisændring ift. baseline-model: 

 

Platformsuafhængigt abonnement 

Alle modeller indeholdende et platformsuafhængigt abonnement skal som udgangs-

punkt give adgang til kompenserende software på pc, Mac, Chromebook, iPhone, 

iPad, Android smartphone og Android Tablet. Denne type platformsuafhængigt 

abonnement er fastsat som baseline = 100 %. Ved en ændring i adgange til plat-

forme forudsætter STUK, at den estimerede procentvise prisændring vil være den 
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samme for alle modeller. Er dette ikke tilfældet, bedes markedsaktøren oplyse, hvil-

ken estimeret procentvis ændring der er forbundet med den enkelte model.  

 

Angiv estimeret procentvis prisændring ift. baseline for platformsuaf-

hængigt abonnement med adgang til kompenserende software på pc, 

Mac og Chromebook:  

 

Markedsaktørens øvrige bemærkninger 


