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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Indbydelse til markedsdialog i Erhvervsstyrelsen 

 

Erhvervsstyrelsen forventer at igangsætte et EU-udbud med prækvalifikation (be-

grænset udbud) om en ny it-rammeaftale i slutningen af 2019.  

 

For at sikre en attraktiv rammeaftale indbydes alle interesserede leverandører til 

markedsdialog i Erhvervsstyrelsen, hvor der vil være mulighed for at give input til 

udbuddet samt at høre nærmere om det foreløbige udkast til ny rammeaftalestruk-

tur (Bilag 1), som Erhvervsstyrelsen arbejder med.  

 

Den nuværende it-rammeaftale udløber i maj 2020, og det er forventningen, at den 

nye it-rammeaftale skal træde i kraft med virkning i fire år fra medio 2020. 

 

Formål med den kommende it-rammeaftale 
Udbuddet af it-rammeaftalen har tre hovedformål, nemlig at sikre: 

1. Løbende fornyet konkurrenceudsættelse ved indkøb af større tjenesteydel-

ser i kontraktperioden 

2. Mulighed for hurtig og fleksibel tildeling af tjenesteydelser under ramme-

aftalen  

3. Høj kvalitet i leverancerne gennem videns- og kompetenceopbygning i et 

stabilt leverandørkorps i hele kontraktperioden 

 

Målet er at udbyde en rammeaftale, der vil skabe det bedst mulige grundlag for, at 

både Erhvervsstyrelsen og alle rammeaftaleleverandørerne kommer godt med fra 

starten af kontraktperioden. Rammeaftalen forventes blandt andet at omfatte it-ud-

vikling, vedligeholdelse og videreudvikling, konsulentydelser m.v. Disse ydelser 

tænkes udbudt på et antal særskilte delaftaler under rammeaftalen med en forskel-

ligartet leverandørsammensætning. Dette antages at kunne øge den indbyrdes kon-

kurrence mellem leverandørerne og øge antallet af leverandører, der vinder opga-

ver og derved opnår viden om styrelsens systemportefølje og arbejdsprocesser. 

 

Det er hensigten, at der i forbindelse med opstarten af den nye rammeaftaleperiode 

bliver gennemført en formidlings- og vejledningsindsats fra Erhvervsstyrelsens 

side med det formål at give rammeaftaleleverandørerne de bedst mulige betingelser 

for at kunne byde ind i forbindelse med konkurrenceudsættelse (miniudbud) af 

konkrete opgaver under den nye rammeaftale.   

 

Primære fokus for markedsdialogen 
Erhvervsstyrelsen er særligt interesseret i at høre markedets bemærkninger til den 

påtænkte opdeling i delaftaler: 

• Kan delaftale 1 og 2 med fordel sammenlægges, således at det samme le-

verandørfelt skal konkurrere om de heraf omfattede ydelser? 
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• Er fordelingen af ydelsesområder mellem delaftale 3 og 4 hensigtsmæssig? 

• Er volumen på delaftale 5 og 6 tilstrækkelig til, at det er attraktivt at byde 

ind på disse? 

 

Herudover ønsker Erhvervsstyrelsen at modtage markedets input til, hvordan der i 

hele kontraktperioden for den kommende it-rammeaftale opnås en effektiv konkur-

rence ved afholdelse af miniudbud 

 

Praktiske informationer 
Markedsdialogmøder vil blive gennemført ad flere omgange fordelt over tre dage. 

Dette med henblik på at dialogen kan målrettes de enkelte delaftaler. Interesserede 

er velkomne til at deltage i ét eller flere af møderne.  

 

Markedsdialogmøderne vil blive afholdt på følgende dage: 

Mandag den 20. maj 2019 kl. 12:30-13:45 Delaftale 3 

Mandag den 20. maj 2019 kl. 14:00-15:15 Delaftale 4 

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 10:00-10:55 Delaftale 5 

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 11:05-12:00 Delaftale 6 

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 13:00-15:00 Stormøde (delaftale 1 og 2) 

 

Alle møderne afholdes hos Erhvervsstyrelsen på adressen:  

Erhvervsstyrelsen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Der kan maksimalt tilmeldes to deltagere pr. virksomhed. Der opfordres til, at 

alene virksomheder, der har en reel interesse i at deltage i det kommende udbud, 

tilmelder sig møderne. 

 

Tilmelding bedes foretaget senest den 15. maj 2019 ved at udfylde tilmeldingsfor-

mulareni. Der er begrænsede pladser, og disse vil blive tildelt efter først-til-mølle-

princippet.  

 

Det vil både før og efter møderne være muligt at fremsende bemærkninger eller 

stille spørgsmål ved at rette henvendelse til undertegnede på ramme2020@erst.dk. 

 

Der vil løbende blive offentliggjort information om it-rammeudbuddet på Er-

hvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/it-rammeaftale-2020-

2024.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anita Smed 

Erhvervsstyrelsen 

 

 

Vedlagt 

Bilag 1 – Mulig delaftalestruktur 

i https://w2l.dk/Tilmelding-markedsdialogmoeder/0/199  
 

                                                      

https://w2l.dk/Tilmelding-markedsdialogmoeder/0/199
https://w2l.dk/Tilmelding-markedsdialogmoeder/0/199
mailto:ramme2020@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/it-rammeaftale-2020-2024
https://erhvervsstyrelsen.dk/it-rammeaftale-2020-2024
https://w2l.dk/Tilmelding-markedsdialogmoeder/0/199

