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02.19 ASP/Cloud

ASP pg Cloud - SaaS løsninger er kendetegnet ved, at de
udvikles, ejes og driftes af den leverandør, der tilbyder dem.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 16-12-2018.

02.22 It-drift

Aftalen omfatter alle væsentlige driftsydelser, herunder
kapacitet, applikationsdrift, mail- og databasedrift samt drift af
slutbrugerenheder.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 24-08-2018.

02.03 Servere og Storage

Servere og storage, tilbehør til servere og storage samt tillægsydelser som serviceaftaler, release management, uddannelse
af driftspersonale m.m.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 14-04-2019.

02.07 Kommunikationsudstyr
og -løsninger

Bredt og dybt sortiment på kommunikationsudstyr, it-sikkerhedsprodukter, netværksudstyr- og datacenterteknologi,
tilbehør og tilknyttede ydelser.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris eller økonomisk
mest fordelagtig alt efter tildelingsform
• Udløber 02-03-2019.

02.12 Kopi og print

Multifunktionsmaskiner, printere, produktionsmaskiner og
betalingssystemer.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 14-04-2020.

50.10 Kopi og print (FP)

Multifunktionsprintere og printere samt en række tilknyttede
services og produkter. Forpligtende aftale.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 30-04-2019.

50.40 Computere (FP)

Bærbare og stationære computere samt skærme og docking
stationer fra Dell og Lenovo. Forpligtende aftale.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 31-01-2019.

50.43 Tablets (FP)

Tablets med forskellige lagringsmuligheder, netværksmuligheder og skærmstørrelser, der er kompatible med Apple iOS,
Google Android og Microsoft Windows. Forpligtende aftale.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 12-05-2020.

50.70 AV-udstyr (FP)

Interaktive tavler, interaktive projektorer, projektorer, skærme,
videokonferenceudstyr, lydudstyr og mikrofoner. Forpligtende
aftale.
• En del af Statens Indkøbsprogram
• Direkte tildeling og miniudbud alt efter indkøbets omfang
• Udløber 31-12-2019 med mulighed for 2 års forlængelse.

02.08 Tele og data

Fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Derudover kan
man købe mobiltelefoner, mobiltilbehør, mobile modemmer, telemetri,
dækningsanlæg samt teknisk bistand på aftalen.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 11-07-2019 med mulighed for 2 års forlængelse.

50.47 Internetforbindelser (FP)

Abonnementer på internet med forskellige download/upload-hastigheder. Forpligtende aftale.
• En del af Statens Indkøbsprogram
• En delaftale for bredbånd, hvor leverandøren skal levere maksimal
båndbredde på en given adresse med minimumskrav på 5/1 Mbit
sek, og en delaftale for trådløs
• Direkte tildeling
• Udløber 31-12-2019 med mulighed for 2 års forlængelse.

50.48 Tele og data (FP)

Telefoniydelser; mobiltelefoni, fastnettelefoni, mobilt bredbånd og
telefonivarer; mobiltelefoner og mobile modemmer. Forpligtende
aftale.
• En del af Statens Indkøbsprogram
• En delaftale for stat og en for kommuner
• Direkte tildeling og miniudbud ved manglende dækning
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 31-12-2019 med mulighed for 2 års forlængelse.

02.15 It-rådgivning

Konsulenter på timebasis til it-rådgivning i forhold til konkrete opgaver
samt eventuel udførelse af opgaver i forlængelse heraf.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet
• Udløber 19-04-2019.

02.17 It-konsulenter

Udførende konsulenter inden for it-ydelser.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet
• Udløber 11-12-2019.

02.01 Citrix

Citrix Software, Citrix Appliances, Citrix vedligeholdelse.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Udløber 03-11-2019.

02.06 Standard software

Standard softwareprodukter som er kompatible med eksisterende
software inden for fire kategorier: IBM, Microsoft, SAP, SAS
• Miniudbud
• Kundens tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet
• Udløber 27-03-2019.

50.49 Standardsoftware (FP)

Miniudbud på Microsoft-kompatibelt software. Indeholder en række
forbedrede licensvilkår for kommunerne. Forpligtende aftale.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 31-03-2019.

Som udgangspunkt vil SKI altid forlænge en aftale med de mulige optioner
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