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Afsender

• Løbende konkurrenceudsættelse af it-

relaterede ydelser med et fast leverandørkorps 

i rammeaftaleperioden

• Det skal være attraktivt for alle leverandører på 

aftalen at byde på opgaver

• Specialisering og udvidelse af eksisterende 

ydelsesportefølje gennem opdeling i delaftaler
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Erhvervsstyrelsens sigte med kommende 

rammeaftaleperiode (2020-24)
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Tentativ tidsplan for udbud af 

Erhvervsstyrelsens it-rammeaftale 2020-24
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Maj19-okt19

Udarbejde

udbuds-

materiale

Maj19-aug19

Markedsdialog

Medio jan20

Afgørelse af

prækvali-

fikation

25. Maj 2020

Ny it-ramme-

aftale 

træder i kraft

Primo nov19

Udsende

udbuds-

bekendt-

gørelse

Medio maj20

Kontrakt-

indgåelse

Primo jan20

Frist for 

ansøgning til 

prækvali-

fikation

Primo mar20

Frist for 

tilbuds-

afgivelse

Maj20-aug20

Formidling, 

vejledning og

transition
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Erhvervsstyrelsen 5

Delaftaler under it-rammeaftale 2020-24

Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale 4 Delaftale 5 Delaftale 6

It-udvikling og 

vedligehold

It-konsulent-

ydelser

Frontend/UX Backend/CMS Data Scientists Geo/GIS

Tildeling:

Miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud
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Afsender

• Miniudbud (Delaftale 1)

• 2-6 uger

• Leveranceforpligtelse

• Prismodel for agil udvikling

• Mini-miniudbud (Delaftale 2-6)

• 2-14 dage

• Indsatsforpligtelse

• Time/material (medgået tid)

Erhvervsstyrelsen 6

Tildelingsmodeller under ny 
rammeaftale
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Delaftale 6 – Geo/GIS                        1/5

Erhvervsstyrelsen 7

• Geografiske data/systemer

• Geospatiale databaser

• Kortvisning/udstilling

Ydelsestyper (eksempler)
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Delaftale 6 – Geo/GIS                        2/5
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• Geografiske Informations Systemer

• Service Orienteret Arkitektur

• GML

• GWMTS, WMS, WFS og Geoserver

Teknologi (eksempler)
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Delaftale 6 – Geo/GIS                        3/5
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• Geografisk udstilling af data

• Overblik over gængse GIS-formater inkl. GML

• Geografiske Informations Systemer

• Geospatiale databaser

• Geografisk datamodellering

• Fællesoffentlige standarder og krav til geodata

Kompetencer (eksempler)
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Delaftale 6 – Geo/GIS                        4/5
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”Mini-miniudbud” (tilbudsfrist 2-14 dage)

• Krav til tilbud

o CV’er

o Timepris(er) for den konkrete opgave 

o Evt. kort løsningsbeskrivelse (onepager)

o Evt. estimat af opgavens omfang (forventet timeforbrug)

Forventet tildelingsform
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Delaftale 6 – Geo/GIS                        5/5
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• T/M (medgået tid) baseret på konkret tilbudt(e) timepris(er)

• Enhedstimepris 

• Vurderet til ca. 10 mio. kr. over 4 år 

Forventet vederlagsmodel

Forventet værdi
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Kontakt
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Det gør I ved at kontakte Anita Smed fra Erhvervsstyrelsen pr. mail eller på telefon

Kontaktoplysnigner: Tel. 3529 1622
ramme2020@erst.dk

Kom gerne med input!

mailto:ramme2020@erst.dk

