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Udbud, Smartphone applikation til formidling af naturområder –
Tilbudsfrist:16.06.2011

Beskrivelse af opgave
Region Midtjylland ønsker på vegne af Interreg IVA projektet VER-DI at indhente tilbud på
udviklingen af en smartphone applikation. Formålet med applikation er at formidle fire
naturområder i Danmark, Norge og Sverige og deres oplevelsesmuligheder bedst muligt.
Applikationen skal laves i fire versioneringer, der baseres på den samme opbygning og
identitet, men på hvert sit sprog og med hvert sit indhold.
Der skal laves to udgaver af hver af disse: Én udgave til iOS og én udgave til Android. Hver
version skal tilpasses platformen, således at den fremstår som native app til begge. Tilbuddet
skal indeholde en indholdsopdatering 6 måneder efter udgivelse af app’en, hvor alle fire
geografiske områder har mulighed for at lave indholdsmæssige ændringer og opdateringer i
app’en som efterfølgende udgives. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at de færdige app versioner
godkendes og udbydes på App Store og Android Market.
Det er en forudsætning, at partnerskabet bag VER-DI projektet får det fulde ejerskab til de
udviklede applikationer og alt indhold. Samt at kommenteret kode og alle rettigheder hertil
overdrages til partnerskabet bag VER-DI projektet, så videre udvikling på applikationerne
muliggøres efter VER-DI projektets ophør.
Baggrund
VER-DI projektet er et grænseoverskridende projekt, der har til formål at skabe lokal og
regional erhvervsudvikling i 5 nationalparkområder i Norge, Sverige og Danmark. Det drejer
sig om følgende 5 geografiske områder:
• Trillamarka-Rollagsfjell Naturreservat (Trillamarka) i Norge
• Hardangervidda Nasjonalpark i Norge
• Fegen i Sverige
• Nationalpark Mols Bjerge i Danmark
• Nationalpark Skjern Å i Danmark
Projektet gennemføres med finansiering fra EU’s Interreg IVA program, og er dermed
underlagt dette programs retningslinier for gennemførelse, afrapporteringer m.m. Projektet
gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem lokale, kommunale og regionale organisationer
i de 3 lande. Projektet er startet 1. august 2009 og afsluttes 31. juli 2012.

Plan for løsning af opgaven:
• Indgåelse af kontrakt
• Produktion
• Test af beta-version af projektpartnere
• Justeringer
• Deployment til App Store og Android Market
• Indholdsopdatering efter 6 måneder
• Deployment af opdateret version til App Store og Android Market
Tidsfristen for løsning af opgaven er, at første versioner af apps skal være tilgængelige på App
Store og Android Market senest december 2011. Opdatering og lancering af opdateret version
skal være afsluttet inden 30. juni 2012.
Samarbejde
Der skal afholdes 3 møder med en arbejdsgruppe nedsat af projektet undervejs. Indholdet der
skal formidles i applikationerne udarbejdes af partnere i de respektive geografiske områder, se
beskrivelse af indholdsleverandører i kravspecifikation. Dette indebærer, at der vil være en tæt
kontakt mellem 3 nationale indholdsredaktører og tilbudsgiver.
Kriterier for tildeling af opgaven:
Tilbuddet vurderes og vægtes ud fra følgende kriterier:
• Løsningsforslag 40%
• Kompetencer og kvalifikationer 30%
• Pris 30%
Region Midtjyllands standardbetingelser vil være gældende for kontrakten.
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på
tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.
Udformning af tilbud
Tilbuddet skal minimum indeholde:
• Forslag til opgaveløsning jævnfør opgavebeskrivelse og kravspecifikation
• Oplysninger om virksomhedens kompetencer, kvalifikationer og referencer samt
beskrivelser af underleverandører, hvis sådanne bruges til opgaveløsningen.
• Oplysninger om totale pris med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer
som beskrevet i kravspecifikation
• Tidsplan for opgaveløsning
• Kontaktperson og kontaktoplysninger vedrørende opgaven
Adresse for modtagelse af tilbud
Tilbud på denne opgave skal sendes til mail: op@ru.rm.dk, mrk. Applikation
Frist for modtagelse af tilbud
Tilbud skal være regionen i hænde senest d. 16. juni 2011 kl. 12.00.
Spørgsmål
Yderligere oplysninger vedr. udbuddet kan indhentes pr. mail senest d. 7. juni 2011 kl. 12.00
til Projektleder Thomas Olesen, Regional Udvikling, Region Midtjylland på mail:
thomas.olesen@ru.rm.dk .
Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på www.udbud.rm.dk senest 9. juni 2011.
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