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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)



Tentativ tidsplan for udbud af 

Erhvervsstyrelsens it-rammeaftale 2020-24
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Delaftaler under it-rammeaftale 2020-24

Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale 4 Delaftale 5 Delaftale 6 Delaftale 7

It-udvikling 

og 

vedligehold

It-konsulent-

ydelser

Frontend/UX Backend/CM

S

Data 

Scientists

Geo/GIS Sikkerheds-

test

Tildeling:

Miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Rotation og 

mini-

miniudbud



Afsender

• Miniudbud (Delaftale 1)

• 2-6 uger

• Leveranceforpligtelse

• Prismodel for agil udvikling

• Mini-miniudbud (Delaftale 2-7)

• 2-14 dage

• Indsatsforpligtelse

• Time/material (medgået tid)

Erhvervsstyrelsen 6

Tildelingsmodeller under ny 
rammeaftale
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1. Erhvervsstyrelsen ønsker, at der som del af den afsluttende testning i 

forbindelse med nyudvikling eller større videreudvikling af en 

eksisterende IT løsning, skal udføres en sikkerhedstest -

sårbarhedsanalyse og penetrationstest. Det er desuden et ønske at 

denne test udføres af en virksomhed, som er uafhængig af den 

virksomhed, der har udført udviklingsopgaven.  Eksempler på IT 

Løsninger: Virk.dk, Mit Virk, tilbudsportalen

2. Erhvervsstyrelsen ønsker en gang årligt at få sårbarhedsscannet IT 

infrastrukturen 

Ydelser
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Erhvervsstyrelsen 8

Erhvervsstyrelsen har en forventning om, at sikkerhedstest og sårbarhedstest 

vil udvikle sig i teknologi og indhold over kontraktens løbetid.

Derfor ønsker Erhvervsstyrelsen input til, hvorledes man bør kravspecificere 

”sikkerhedstest” og ”sårbarhedstest”  f.eks. i relation til standarder og 

branchetermer, således, at man tager højde for, at indholdet af den udført 

test kan udvikle sig over tid, både med hensyn til hvad der testes for  og 

hvilke værktøjer man som leverandør benytter.  

Vi ønsker sikkerhedstest og sårbarhedstest,  som altid er udtryk for ”god 

branche standard” blandt virksomheder, der udfører disse tests, på det 

aktuelle tidspunkt.

Teknologi 
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• Stor erfaring med udførelse af sikkerhedstest af IT løsninger og 

sårbarhedstest af infrastruktur

• Up-to-date teknologisk og teoretisk viden om sikkerhedstest af IT 

løsninger og sårbarhedstest af IT infrastruktur

• Analytisk tilgang til det aktuelle trusselsbillede 

Kompetencer (eksempler)
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Sikkerhedstest:

Erhvervsstyrelsen ønsker et setup med 2 leverandører, hvor den enkelte 

leverandør tildeles hver anden sikkerhedstest.  Leverandørerne deler således 

opgaverne ligeligt i kontraktens løbetid.

Dette er baseret på antagelsen om, at sikkerhedstest er en så standardiseret  

ydelse, at det ikke giver mening at lave miniudbud, hver gang man har behov for 

at få udført en sikkerhedstest - holder den antagelse?

Sårbarhedstest:

Mini-miniudbud blandt de 2 leverandører – ud fra en antagelse om der vil være 

forskel i fokusområder fra test til test - holder den antagelse?

Forventet tildelingsform
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Sikkerhedstest:

Fast pris for udførelse af en sikkerhedstest inkl. Rapportering

De to leverandører tildeles som bedste og næstbedste ”kvalitet til prisen” og har derfor ikke nødvendigvis 

samme faste pris.

Er det en holdbar model – eller skal vi have f.eks. 2 eller flere priser ud fra IT løsningens størrelse, 

kompleksitet eller anden metric ?

Sårbarhedstest:

Mini-miniudbud – hvor der bydes på opgaven med et antal timer til udførelse og rapportering af test. I 

selve rammeudbuddet tildeles der udfra kompetencer og en fast timepris

Der forventes et omfang på 8-12 sikkerhedstest årligt (i alt anslået 2, 5-5 mio.)

En årlige sårbarhedstest

Forventet vederlagsmodel

Forventet værdi
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Specielt for Delaftale 7

Da Erhvervsstyrelsen ønsker, at Sikkerheds- og sårbarhedstest udføres 

uafhængigt af udviklings og rådgivningsopgaver,  kan man som leverandør 

ikke byde på delaftale 1-6, hvis man byder på delaftale 7 
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Ønsker input til:

1. Kravspecifikation uden at blive ”teknologi og værktøjsspecifik” – god 

brancheskik

2. 2 leverandører der udfører sikkerhedstest på skift VS. miniudbud 

3. Fast pris for en sikkerhedstest eller bør der være varianter (stor/lille, mere 

eller mindre kompleks applikation)

4. Kan man i stedet for minudbud på sårbarhedstest operere med en fast 

pris? 

5. Vi overvejer at tilføje en ydelse 3 – konsulent på fast pris (T/M) – giver 

det mening i dette setup? – og hvilke konsulentydelser bør indgå?



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

