
Vælg bredformat (16:9 til skærm) 

eller normal format til  

(3:4 til pc/projektor) 

Vis hjælpelinjer som hjælper 

ved placering af objekter 

1. Højre klik udenfor dias og 

vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

 3. Vælg “OK” 

Indsæt billede  

Klik på billede-ikonen,  

vælg dit billede 

Klik OK 

Indsæt nyt billede 

1. Fjern det gamle billede 

2. Højreklik på dias i 

diasvisning 

3. Vælg ‘Nulstil dias’  Totaløkonomi og lange kontrakter 
- Totaløkonomi i offentlige indkøb 

 

Anja Piening, Chef for Jura og CSR 
 
Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
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Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) er en indkøbscentral, der blev grundlagt som offentligt ejet 
aktieselskab i 1994. SKI ejes af staten (55 pct. af aktierne) og Kommunernes Landsforening (45 pct.). 
 

SKIs hovedformål er at levere attraktive rammeaftaler, der har skarpe priser, rammer kundernes behov, er 
nemme at anvende og er juridisk holdbare gennem EU-udbud.  

 

SKI understøtter effektivisering af den offentlige sektors udbud og indkøb, ved bl.a. at inddrage strategiske 
politiske overvejelser i rammeaftalerne. 

 

 
 

SKI A/S – en offentlig indkøbscentral 
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• En rammeaftale er en indkøbsaftale, som afløfter de danske offentlige organisationer og 
institutioner udbuds- og annonceringspligt.  

 

- Centraliseret indkøb der samler behovene på tværs af offentlige organisationer og institutioner. 

 

- Skaber stordriftsfordele hvormed de offentlige ressourcer effektiviseres.  

 

• To typer: 

• Frivillige rammeaftaler 

• Forpligtende rammeaftaler 

Hvad er en rammeaftale? 



To spalter tekst  

Underoverskrift + bullettekst 

 

Første niveau: Fed Underoverskrift 

Andet niveau: almindelig tekst 

For at skifte niveau,  

klik på ’Forøge listeniveau’ 

 

 

 Gå tilbage til fed tekst ’ 

Mindske listeniveau’ 
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Frivillige rammeaftaler 

40 rammeaftaler  

 

 IT 

 Varer 

 Tjenesteydelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forpligtende rammeaftaler 

 

SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælles-

kommunale forpligtende indkøbsaftaler i tæt 

samarbejde med KL. Aftalerne udspringer af 

økonomiaftalen mellem regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2012.  

 

 IT 

 Vare 

 Tjenesteydelser 

 

SKI’s rammeaftaler 



Skift baggrundsfarve 

 på tekstboks 

1. Klik på tekstboksen 

2. Vælg SKI-farve fra 

 ‘Fyld farve’-paletten 

Indsæt billede  

Klik på billede-ikonen,  

vælg dit billede 

Klik OK 

Indsæt nyt billede 

1. Fjern det gamle billede 

2. Højreklik på dias i 

diasvisning 

3. Vælg ‘Nulstil dias’  
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Hvorfor konkurrenceudsættelse? 

• Det indre markedsperspektiv 

• Den erhvervsøkonomiske udvikling i EU 

 

 

• Det nationale perspektiv 

• Effektiv ressourceudnyttelse af offentlige midler 
(Value for Money) 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
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Dialog skal sikre de rigtige samarbejdsbetingelser, og effektiv udnyttelse af markedets 
ressourcer. 

 

Udfordringen ved OPS: 
 

 

Den offentlige sektor har 2 bundlinjer (økonomisk + politisk)  

vs.  

Den private sektor har 1 bundlinje (økonomisk) 

 

 

6 

Det gode OPS-samarbejde gennem dialog 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sJwPCRata5rDoM&tbnid=S0xW_bQayLVgHM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.colourbox.dk/vektor/boksehandsker-vektor-7122405&ei=RKcjVKOcLKLmywPH4YLQCA&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNEAXzKhWOcHMoPd3plpUdyE3oNTtg&ust=1411709105228387
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• Regeringens strategi for intelligente offentlige indkøb 

• Princip 5: Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske 
omkostninger i brugsperioden. 

 

• Indkøbets totalomkostninger - på engelsk: Total Cost of Ownership (TCO). 

 

• På anskaffelsestidspunktet foretages en langsigtet vurdering af indkøbets økonomiske 
konsekvenser. 

 

 

 

Helhedsvurderingen – effektiv ressourceudnyttelse 
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Total Cost of Ownership 

• Ved at belyse de omkostninger, der relaterer sig til at eje, 
anvende og bortskaffe et indkøbt produkt, skabes der 
sammenhæng i forhold til ønsket om effektiv økonomi ved 
offentlige indkøb. 

 

 

• Konkurrence på mere end blot anskaffelsesprisen. 

• Leverandør: Innovationsskabende 

• Offentligt: Lavere udgifter 

• Samlet: Samfundsøkonomisk gevinst 

 

 

Omkostningsstrukturen 

Summen af: 

 

 Anskaffelsespris 

 Transaktionsomkostninger 

 Driftsomkostninger 

 Vedligeholdelsesomkostninger 

 Bortskaffelsesomkostninger 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
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TCO-analyse i forbindelse med et udbud 

 

1. Identifikation af alle direkte omkostninger   forbundet med at eje. 

 Dialog med branchen for at fremskaffe ”driverne” bag omkostningerne. 

 

2. Prisopsplitning 

 ”Costdriverne” anvendes til at specificere leverandørernes priser til et detaljeniveau, som er 
håndterbart og som kan kommercialiseres.  

 
Costdriverne skal overholde de generelle EU-retlige principper, og have tilknytning til kontraktens genstand.  

Ydermere er det væsentligt at driverne ikke skaber unødig kompleksitet i udbuddet. 

 

Praktisk håndtering af TCO 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
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A. Laveste pris 

 TCO-opgørelse som et økonomisk kriterium i tilbudsevalueringen. 

 

B. Økonomisk mest fordelagtige tilbud 

 TCO som en del af de kvalitative kriterier i tilbudsevalueringen (point efter hvor godt et 
tilbudt produkt kan nedbringe ordregivers udgifter i brugsperioden). 

 

Tilbudsevaluering 



Skift baggrundsfarve 

 på tekstboks 

1. Klik på tekstboksen 

2. Vælg SKI-farve fra 

 ‘Fyld farve’-paletten 

Indsæt billede  

Klik på billede-ikonen,  

vælg dit billede 

Klik OK 

Indsæt nyt billede 

1. Fjern det gamle billede 

2. Højreklik på dias i 

diasvisning 

3. Vælg ‘Nulstil dias’  
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Besparelse på 11 millioner kr. 

over den treårige aftaleperiode. 
Computere og skærme (2012) 

TCO i SKI 

• Tilbudsevaluering på TCO-pris 

• AV-udstyr  

• Computere og skærme 

• Multifunktionsmaskiner og printere 

• Køkkenudstyr (Køleskabe og frysere) 

 
Ex. AV-udstyr 

• En samlet tilbudspris = 

 

anskaffelsespris + pris/elforbrug5år + pris/projektorpære + 
serviceaftale 

 

Konkurrencen på TCO-pris sker blandt de mest energieffektive 

• Produkterne skal opfylde energikravene i Energistyrelsens Indkøbsvejledning.  

 

 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 
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Der er en række udfordringer forbundet med at omkostningseffektivisere et offentligt indkøb. 

 

 Branchen 

 Mangel på målestandarder/metoder 

 Omkostningsdrivere = forhandleravancen 

 

 Forbrugsmønster 

 Èn aftale skal indramme mange kunders/kommuners forbrugsmønstre 

 Adfærdsændring for opnåelse af TCO-besparelse 

 

 Kommunernes organisering 

 Intern organisering  - Decentralt indkøb 

 Silo-tankegang: Kommunernes ressourceforståelse (hvem får besparelserne) 

 Manglende kontraktstyring 

 Manglende overblik over indkøbsvolumen 

 

 Compliance 

 

 

Udfordringerne forbundet med TCO i indkøbsprocessen 



Vælg bredformat (16:9 til skærm) 

eller normal format til  

(3:4 til pc/projektor) 

Indsæt billede  

Klik på billede-ikonen,  

vælg dit billede 

Klik OK 

Indsæt nyt billede 

1. Fjern det gamle billede 

2. Højreklik på dias i 

diasvisning 

3. Vælg ‘Nulstil dias’  

Ej TCO i tjenesteydelser 

Funktionskrav 

 Fleksibilitet hos tilbudsgiver 

 

Miniudbud 

 Timesatser 

 Transportomkostninger 

 Andre løbende omkostninger 

 
Forhandleravancen 

Gennemsigtig og synlig omkostningsstruktur gør det muligt at tildele  

til en leverandør, hvortil de løbende omkostninger ikke bliver opbrugt  

til udgifter der ikke har direkte betydning for ydelsens arbejdsindsats. 

7. oktober 2014 13 

 

ADMINISTRATION  

 Rengøringsservice, 18.01 

 Elevatorservice, 15.05 

 Kantineservice, 18.10 

 

ARKITEKTYDELSER  

 Arkitektydelser, 17.07 

 Arkitektydelser 2, 17.09 

 

REJSER  

 Rejsebureauydelser, 16.05 

 Flyrejser, 16.08 

 

RÅDGIVNING OG REVISION 

 Revisionsydelser, 17.01 

 Managementkonsulentbistand, 17.10 

 Managementkonsulentydelser, 17.13 

 

 

BYGHERRERÅDGIVNING 

 Anlægsprojekter, 17.05 

 Byggeprojekter, 17.05 

 

 

RÅDGIVENDE INGENIØRYDELSER  

 Rådgivende ingeniørydelser, 
17.06 

 Rådgivende ingeniørydelser 2, 
17.08 

 

TOTALRÅDGIVNINGTRAFIK OG 
TRANSPORT  

 Trafik og transport, 17.04 

 

 

VIKAR  

 Vikarydelser, 17.17 
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www.ski.dk 



Navn  

Lucida Bold12/14 

 

Anden information 

Lucida Regular 12 /14 

 

Skift Fra Bold til Regular: 

Klik på ’Forøge listeniveau’ for 

Regular tekst 

 

 

Og klik på ’Mindske listeniveau’  

for at få Bold tekst tilbage 


