
Tjenesteydelser

Administration
05.02 Kontorvarer (I genudbud)
 Delaftale 1: Kontorartikler
 Delaftale 2: Dataforbrugsstoffer
 Delaftale 3: Kopipapir
 Delaftale 4: Skoleartikler
 Delaftale 5: Hobby-, Formnings- & Beskæftigelsesartikler

Biblioteksmaterialer

Biler
07.10 Biler
 Delaftale 1: Køb af personbiler
 Delaftale 2: Køb af arbejdsbiler
 Delaftale 3: Køb af el-biler

Drift og vedligeholdelse af ejendomme, vej og park
12.01 Værktøj og materialer til drift og vedligehold
 Delaftale 1: Byggematerialer
 Delaftale 2: VVS og VA
 Delaftale 3: El-teknik
 Delaftale 4: Overfladebehandling
 Delaftale 5: Værktøj, befæstigelse og forbrugsmidler
 Delaftale 6: Lyskilder

Energi
06.01 Brændstof og fyringsolie
 Delaftale 1: Tankkort til tankstationer
 Delaftale 2:    Levering til kundens egen adresse

06.02 Elektricitet   

Forbrugsartikler
04.10 Forbrugsartikler
 Delaftale 1: Forbrugsvarer 
 Delaftale 2: Fødevareemballage og engangsartikler
 Delaftale 3: Rengøringsmaskiner

Fødevarer og køkkener
09.01 Fødevarer og drikkevarer – Totalleverandører  

10.02 Storkøkkenudstyr
 Delaftale 1: Isenkram
 Delaftale 2: Maskiner inkl. projekter og service
 

Møbler
03.13 Kontormøbler
 Delaftale 1: Kontormøbler
 Delaftale 2: Kantine og loungemøbler
 Delaftale 3: Plejemøbler
 Delaftale 4: Daginstitutionsmøbler
 Delaftale 5: Undervisningsmøbler

50.55 FP, Kontorvarer, papir i  
 ark og skoleartikler   

50.31   FP, Kontormøbler øst      

50.32   FP, Kontormøbler vest      

50.80 FP, Vejsalt

Administration
18.01 Rengøringsservice
 Delaftale 1: Region Hovedstaden
 Delaftale 2: Øvrige Danmark

18.05 Elevatorservice

Rejser
16.05 Rejsebureauydelser

16.08 Flyrejser

Vikar
17.17 Vikarydelser
 Delaftale 1: Sundhed og omsorg
 Delaftale 2: Kontor og administration

Rådgivning og revision
17.01 Revisionsydelser 

17.10 Managementkonsulentbistand
 Delaftale 1: Strategi- og forretningsudvikling
 Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering
 Delaftale 3: Organisationsudvikling
 Delaftale 4: Systemer og styring
 Delaftale 5: Human Ressources 

17.13 Managementkonsulentydelser
 Delaftale 1: Strategi- og forretningsudvikling
 Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering
 Delaftale 3: Organisationsudvikling
 Delaftale 4: Systemer og styring
 Delaftale 5: Human Ressources

Bygherrrerådgivning
17.05 Bygherrerådgivning  
 Ydelse 1: Bygherrerådgivning i forbindelse 
  med byggeprojekter
 Ydelse 2: Bygherrerådgivning i forbindelse 
  med anlægsprojekter

Rådgivende ingeniørydelser
17.06 Rådgivende ingeniørydelser 
 Ydelse 1: Infrastruktur og planlægning
 Ydelse 2: Forsyningsplanlægning
 Ydelse 3: Sundhed, forskning og undervisning
 Ydelse 4: Administration og kultur
 Ydelse 5: Institutioner og beboelse
 Ydelse 6: Energiforsyning
 Ydelse 7: Vandforsyning
 Ydelse 8: Afløb – forsyning

17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2. rul
 Ydelse 1: Skoler og fritid
 Ydelse 2: Trafikplanlægning 

Arkitektydelser
17.07 Arkitektydelser
 Ydelse 1: Infrastruktur og planlægning
 Ydelse 2: Sundhed, Forskning og Undervisning
 Ydelse 3: Administration og kultur
 Ydelse 4: Institutioner og beboelse
 Ydelse 5: Forsyning

17.09 Arkitektydelser 2. rul
 Ydelse 1: Skoler og fritid

Totalrådgivning trafik og transport
17.04 Totalrådgivning i forbindelse med 
 trafik og transport  
 Delaftale 1: Veje og pladser 
 Delaftale 2: Broer og tunneller
 Delaftale 3: Havne og vandbygning

Varer

Vejviser – Varer og Tjenesteydelser

04.50  FP, Forbrugsartikler: 
Rengøringsrekvisitter  
og kemi

04.51  FP, Forbrugsartikler: Aftør- 
ringspapir, engangsservice 
og fødevareemballage

50.21 FP, Aftørringspapir, 
 affaldsposer, håndhygiejne  
 mv.

50.22  FP, Engangsservice, 
borddækningsartikler 
og fødevareemballage  

50.23  FP, Rengøringsrekvisitter, 
-midler, -vogne og  
doseringsanlæg

It- og tele

FP = Forpligtende aftaler
Læs mere om rammeaftalerne på www.ski.dk

50.05 FP, Biblioteksmaterialer 
              (I udbud) 

50.06 FP, Tidsskrifter



05.02 Kontorvarer
Kontorartikler, dataforbrugsstoffer, kopipapir, skoleartikler og 
hobby-, formnings- & Beskæftigelsesartikler.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 31-10-2015.

07.10 Biler
Personbiler og stationcars, arbejdsbiler som fx vans, minibusser, 
stationcars, ladvogne m.fl. samt el-personbiler og el-vans. Alle 
køretøjer kan købes på både hvide eller gule plader.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
•  Kundens tildelingskriterium: Laveste pris og Økonomisk 

mest fordelagtig, alt efter købets omfang
• Udløber 14-04-2016.

12.01 Værktøj og materialer til drift og vedligehold
Et sortiment af basisvarer inden for byggematerialer, VVS og 
VA, el-teknik, overfladebehandling, værktøj, befæstigelse, for-
brugsmidler og lyskilder til drift og bygningsvedligehold.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris 
• Udløber 31-01-2018.

06.01 Brændstof og fyringsolie
Få væsentlige rabatter på brændstof og fyringsolie – uanset 
sammensætningen og størrelsen af jeres forbrug.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris 
• Udløber 28-02-2016.
 
06.02 Elektricitet
Giver dig og din organisation et værktøj, der gør det nemmere 
for jer at konkurrenceudsætte jeres forbrug af elektricitet. 
• Miniudbud
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
•  Udløber 31-07-2015.

04.10 Forbrugsartikler
Rengøringsrekvisitter, -midler og vogne, aftørringspapir og 
affaldsposer. Herudover omfatter rammeaftalen et bredt 
sortiment af fødevareemballage og engangsartikler samt fra et 
sortiment af rengøringsmaskiner. 
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 31-03-2016.

09.01 Fødevarer og drikkevarer – Totalleverandører
Fersk og frosset kød og pålæg, sous vide, marineret kød, 
frossen fisk, dybfrost, salater, mejerivarer, møllerivarer, brød 
og bake-off, kolonialvarer, juicer og safter, friske grøntsager, 
snitgrønt, frisk frugt, slik, chokolade, konfekture, sodavand, vin, 
øl, spiritus, kildevand, kaffe og økologiske produkter. 
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 30-06-2016.

10.02 Storkøkkenudstyr
Omfatter de mest efterspurgte produkter til professionelle stor-
køkkener samt projekter og serviceaftaler på maskiner.
• Direkte tildeling på kaskade model
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 30-11-2018.
 

03.13 Kontormøbler
Stort udvalg af funktionelle møbler og en række velkendte 
designmøbler inden for kontormøbler, kantine- og loungemøb-
ler, plejemøbler, institutionsmøbler og undervisningsmøbler.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 31-03-2017.

18.01 Rengøringsservice
Rengøringsydelser og rengøringsrelaterede ydelser, vindues- 
polering og måtteservice. Aftalen har fokus på at sikre de ansat-
tes arbejdsvilkår samt at tage hensyn til miljøet.
• Miniudbud
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 14-03-2017.

18.05 Elevatorservice
Lovpligtige eftersyn, alarmovervågning og udkald, mindre 
løbende vedligeholdelsesopgaver, moderniseringsopgaver.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 31-10-2016.

16.05 Rejsebureauydelser
Bestilling, udstedelse og fakturering af billetter/reservationer til 
rejseaktiviteter inkluderende flyrejser, hotelophold, billeje samt 
tog- og færgebilletter m.m. 
•  Direkte tildeling og miniudbud, alt efter hvilken løsning der 

vælges
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 31-12-2015.

16.08 Flyrejser
Flybilletter med faste rabatsatser igennem hele aftaleperioden 
til de bookingklasser, der er tilgængelig på bestillingstidspunk-
tet. 
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 31-12-2018.

17.17 Vikarydelser
Vikarer inden for sundhed og omsorg som fx social og sund-
hedshjælpere, hjemmehjælpere, sygeplejersker, plejemed-
hjælpere m.fl. samt inden for kontor og administration som fx 
kontorassistenter, kundeservicemedarbejdere, marktingassi-
stenter, indkøbere, jurister, ingeniører m.fl. 
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
•  Kundens tildelingskriterium: Laveste pris og Økonomisk 

mest fordelagtig, alt efter købets omfang
• Udløber 30-11-2015. 

17.01 Revisionsydelser
Lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig 
forlængelse af den lovpligtige revision eller, hvor revisoren kan 
tilbyde særlige kompetencer
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 31-05-2018.

17.10 Managementkonsulentbistand
Konsulentopgaver som konsulentbistand, udvikling af kompe-
tencer på ledelses- og medarbejderniveau og konsulentbistand 
til strategi- og forretningsudvikling. 
• Forenklet miniudbud
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 14-01-2016 med mulighed for 1 års forlængelse.

17.13 Managementkonsulentydelser 
Strategianalyse, strategiudvikling, strategiimplementering, 
procesanalyse og procesoptimering, gouvernancemodeller, 
organisationsanalyser, finans- og økonomistyring, kvalitets- og 
risikostyring, krisestyring og personale-politik, leder- og medar-
bejderudvikling samt kultur- og adfærdsudvikling.
• Miniudbud
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 24-04-2016.

17.05 Bygherrerådgivning
Bygherrerådgivning i forbindelse byggeprojekter (nybyggeri, 
udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering, herunder 
energirenovering) og anlægsprojekter (etablering af nye anlæg, 
udvidelse, renovering og/eller omlægning af eksisterende anlæg 
samt energirenovering). 
• Miniudbud, og efterfølgende direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
•  Ydelse 1 udløber 30-11-2016 med mulighed for 1 års for-

længelse.
•  Ydelse 2 udløber 31-12-2015 med mulighed for 1 års for-

længelse.

17.06 Rådgivende ingeniørydelser
Planlægning i forbindelse med udvikling af nye såvel som eksi-
sterende planer, nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning 
og/eller renovering, etablering af nye anlæg samt renovering 
eller omlægning af eksisterende anlæg. 
• Miniudbud, og efterfølgende direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 31-12-2015 med mulighed for 1 års forlængelse.

17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2. rul
Rådgivende ingeniørydelser der vedrører byggeprojekter og 
renovering inden for grundskoler, professionsbachelorskoler, 
fagskoler, seminarer og fritidsaktiviteter mv. samt trafikplanlæg-
ning, der vedrører infrastruktur, trafikmodeller, trafiksikkerhed 
og trafikterminaler mv. 
• Miniudbud, og efterfølgende direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 14-09-2016 med mulighed for 1 års forlængelse.

17.07 Arkitektydelser
Planlægning i forbindelse med udvikling af nye såvel som eksi-
sterende planer, nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning 
og/eller renovering, etablering af nye anlæg samt renovering 
eller omlægning af eksisterende anlæg. 
• Miniudbud, og efterfølgende direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 31-12-2015 med mulighed for 1 års forlængelse.

17.09 Arkitektydelser 2. rul
Arkitektydelser der vedrører byggeprojekter og renovering 
inden for grundskoler, professionsbachelorskoler, fagskoler, 
seminarer samt fritidsaktiviteter mv.
• Miniudbud, og efterfølgende direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
• Udløber 14-09-2016 med mulighed for 1 års forlængelse.

17.04 Toltalrådgivning i forbindelse med trafik og transport
Totalrådgivning indenfor veje og pladser, broer og tunneller 
samt havne og vandbygning. 
• Miniudbud, og efterfølgende direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig
•  Delaftale 1 udløber 31-12-2016 med mulighed for 1 års 

forlængelse
•  Delaftale 2 og 3 udløber 31-01-2017 med mulighed for 1 års 

forlængelse.

Kort om aftalerne
27.05.2015
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Som udgangspunkt vil SKI altid forlænge en aftale med de mulige optioner 


