STATENS OG KOMMUNERNES
INDKØBS SERVICE (SKI) AFTALER
Kommunen kan vælge at tilslutte sig SKI aftaler for teleydelser, der stiller
dækningskrav og derved opnå bedre dækning.

sådan gør du
1

Undersøg om der forelægger en relevant SKI aftale på området.

2

Overvej at anvende den frivillige aftale 02.08 til at gennemføre miniudbud med
henblik på at forbedre dækningen.

3

Overvej at tilslutte jer kommende aftaler, der stiller krav om bedre dækning.

Når en kommune skal indkøbe mobil- og bredbåndsabonnementer til kommunale institutioner og/eller
medarbejdere, er det værd at undersøge, om der forelægger en SKI aftale på området. SKI aftaler på mobilog bredbåndsområdet indeholder dækningskrav og
kan derfor bidrage til en øget dækning i kommunen.
SKI er en central indkøbsorganisation, der gennemfører
EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige
sektor og etablerer såkaldte rammeaftaler på en række
vare- og tjenesteydelsesområder.
Kommuner kan benytte SKI aftalerne. SKI aftalerne
er handelsaftaler, der gør det muligt for offentlige
institutioner at købe bestemte varer eller ydelser fra
en afgrænset række leverandører, uden at være nødt

til at gennemføre eget EU-udbud. På mobil- og bredbåndsområdet findes rammeaftale 50.48, som i dag
anvendes af 65 kommuner og rammeaftale 02.08.
SKI’S INDKØBSAFTALE 50.48
(NB. ER LUKKET FOR TILMELDING)
SKI har i maj 2014 indgået en fireåring aftale, der forpligter TDC til bedre mobildækning i 65 kommuner.
Aftalen indebærer, at det bliver gratis for de omfattede
kommuner at ringe til både fastnet og mobiltelefoner
samt sende sms og mms, når der først er købt et abonnement til en forhandlet pris.
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Aftalen indebærer derudover en forbedret udendørsdækning samtidig med, at teleselskabet forpligtes til at
tilbyde dækning på alle de steder, hvor en kommune
har prioriteret indendørsdækning. På øvrige kommunale lokationer vil TDC samlet set for alle kommuner
levere indendørsdækning på 98,4 pct. af lokationerne.
Kan TDC i enkelttilfælde ikke løfte dækningsbehovet,
er det muligt at skifte til aftalens standby-leverandør
Telenor A/S på enkelte mobil- og mobile bredbåndsabonnementer.
De tilsluttede kommuner og øvrige brugere har forpligtet sig til at købe telefoniydelser og telefonivarer på
aftalen, når kommunens indkøbsbehov kan opfyldes
af rammeaftalens sortiment. Læs mere om aftalen her.
Det er ikke muligt for kommuner, der ikke tilsluttede
sig aftalen oprindeligt at få adgang til aftalen. Disse
kommuner kan i stedet benytte aftale 02.08 (se beskrivelse nedenfor).
SKI’S INDKØBSAFTALE 02.08
Denne frivillige aftale for tele- og datakommunikation
er målrettet regioner, halvoffentlige virksomheder,
selvejende institutioner og kommuner. Sortimentet
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omfatter både fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobilt
bredbånd. Telenor er hovedleverandør på aftalen, som
man kan læse mere om her.
Aftalen er nem at anvende, idet man blot kontakter
Telenor, som er hovedleverandør på aftalen. Hvis kommunen har et særligt behov for mobildækning, eller
hvis kommunen ønsker skifteaktiviteter indregnet i
priserne, så skal man gå i miniudbud. Her kommer
den anden leverandør, TDC, også i spil.
En mulighed er også at tilslutte sig SKI aftalen og
anvende den besparelse man opnår – gennem lavere
priser på telefoni og abonnementer – til at købe sig
ekstra dækning, fx opsætning af master i områder,
hvor dækningen er mindre god. Denne mulighed
for at tilkøbe sig ekstra dækning, er kun gældende
for rammeaftale 02.08 og ikke 50.48, som i stedet
indeholder krav om dækning i de enkelte kommuner.

