
 

25. februar 2021 
 
Til Firma  
 
Kære NN   
 
Domstolsstyrelsen kan hermed meddele, at Firma er udvalgt til at deltage i den indledende 
dialog vedrørende drift af en række it-systemer i Domstolsstyrelsen, jf. Forhåndsmeddelelse 
2021/S 035-086324, offentliggjort i EU-Tidende den 19. februar 2021. 
 
Domstolsstyrelsen har inden for fristen for anmodning om deltagelse modtaget i alt 9 tilmeldinger. 
Efter en gennemgang af de modtagne tilmeldinger, sammenholdt med det forventede behov, har 
Domstolsstyrelsen på baggrund heraf foretaget en udvælgelse af et samlet set repræsentativt 
udsnit af markedet for de efterspurgte ydelser, jf. udvælgelseskriterierne anført i 
Forhåndsmeddelelsen. 
 
Virksomheder, der ikke er udvalgt til deltagelse i markedsdialogen, vil have mulighed for at afgive 
skriftlige bemærkninger til Domstolsstyrelsen. 
 
Formålet med de indledende dialogmøder er, at Domstolsstyrelsen får indsigt i de teknologiske 
muligheder på markedet samt udviklingen indenfor de i Forhåndsmeddelelsen anførte ydelser. 
Temaerne for den indledende dialog samt øvrigt relevant materiale vedhæftes denne mail. 
Domstolsstyrelsen ønsker med nærværende mail at henlede Firma’s opmærksomhed på, at der 
alene kan deltage 3-5 personer fra hver af de udvalgte virksomheder. Firma opfordres derfor til 
at deltage med repræsentanter, som har konkrete erfaringer med de omfattede temaer. 
Endvidere opfordres Firma til at medbringe specifikt og tilrettelagt materiale til dialogmødet, og 
ikke generelt materiale i form af salgspræsentationer eller andet generiske materiale.  
 
Domstolsstyrelsen ønsker endeligt at understrege, at en deltagelse i den indledende dialog ikke 
har betydning for muligheden for deltagelse i en eventuel yderligere efterfølgende dialog, som 
måtte blive afholdt senere, eller for efterfølgende at blive prækvalificeret til at byde på selve 
opgaven. En eventuel senere dialog samt prækvalifikationen gennemføres således helt 
uafhængigt af nærværende indledende dialog med markedet og på baggrund af andre 
udvælgelseskriterier, idet formålet med nærværende indledende dialog alene er at opnå øget 
viden om og indsigt i de specificerede områder fra et repræsentativt udsnit af markedet.  
 
Domstolsstyrelsen vil invitere Firma til et dialogmøde xxxdag, den xx. marts 2021, kl. xx:xx – 
11:00. Møderne vil blive afholdt virtuelt og mødeindkaldelse til mødet vil blive sendt af Mette 
Koldsø Krog, Senior It Legal Advisor and It Contract Manager hos Domstolsstyrelsen.  
 
Domstolsstyrelsen ser frem til et godt dialogmøde.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Koldsø Krog 
Domstolsstyrelsen  
 
 
 


