
 

 

Kontraktbilag 7   

  

Tilmelding (MK) 

1. BAGGRUND 

Efter afholdelse af EU-udbud (Udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2015/S 004-076580 af 

4. marts 2015) har Moderniseringsstyrelsen indgået Rammekontrakt om datakommu-

nikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Datakommunikationsaft a-

len).  

 

Alle danske kommuner og regioner er oprindelige parter i rammekontrakten med den 

virkning, at kommunerne og regionerne tillige kan gøre brug af rammekontrakten, jf. 

tekstanmærkning nr. 111 til § 7 på finansloven. Partsstatussen medfører alene en ret, 

men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. Såfremt Statens og Kommunernes 

Indkøbs Service A/S (SKI) i rammekontraktens løbetid indgår en forpligtende kom-

munalaftale, der dækker samme område som rammekontrakten, bortfalder adgangen 

til fremadrettet at gøre brug af rammekontrakten for så vidt angår de kommuner, der 

er medlemmer af SKI. Fra den forpligtende kommunale aftales ikrafttrædelsesdato er 

leverandøren dog forpligtet til i et udsvingsforløb, frem til at kundens køb er overført 

til den forpligtende kommunale aftale, fortsat at levere i overensstemmelse med ra m-

mekontrakten på rammekontraktens vilkår og priser til de kommuner, der er med-

lemmer af SKI. I det omfang, rammekontrakten omfatter øvrige områder, der ikke er 

dækket af den af SKI indgåede forpligtende kommunale aftale, kan rammekontrakten 

fortsat anvendes for så vidt angår leverancer, der ikke er dække t af SKI-aftalen. 

 

Selvejende institutioner mv., som fremgår af Kontraktbilag 3B, er oprindelige parter i 

Rammekontrakten og kan derfor gøre brug af Rammekontrakten på de i dette Kon-

traktbilag anførte vilkår, jf. tekstanmærkning nr. 110 til § 7 på finansloven.  

 

Endvidere er Danmarks Nationalbank og Folketinget oprindelige parter i Rammekon-

trakten og kan derfor vælge også at gøre brug af Rammekontrakten, jf. Kontraktbilag 

3. 

 

Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende Rammekontrak-

ten.  

 

Tilmelding til Rammekontrakten sker elektronisk via www.statensindkob.dk. På 

hjemmesiden afgives de nødvendige oplysninger, jf. nedenfor under punkt 2. 

 

Dette Kontraktbilag regulerer vilkårene for tilmelding 

http://www.statensindkob.dk/


   

 

2. KUNDENS TILMELDING 

En Kommune /Region /Selvejende Institution mv./Danmarks Nationalbank samt 

Folketinget kan tilmelde sig Rammekontrakten via www.statensindkob.dk. Når Kom-

munen/ Regionen/ den Selvejende Institution mv./Danmarks Nationalbank samt 

Folketinget har tilmeldt sig Rammekontrakten, kan disse frivilligt vælge i hvilket om-

fang, de ønsker at gøre brug af Rammekontrakten. Køb af de af Rammekontrakten 

omfattede produkter og serviceydelser sker da i henhold til de for ”Kunden”, jf. 

Rammekontraktens punkt 1, definitioner, gældende rettigheder og forpligtelser i 

Rammekontraktens løbetid. 

 

Kommunen / Regionen/ den Selvejende Institution mv./Danmarks Nationalbank 

samt Folketinget er således ikke forpligtet til at gøre brug af Rammekontrakten, men 

alene berettiget hertil.  

 

Rammekontrakten er indgået mellem Leverandøren og Moderniseringsstyrelsen som 

følge af et af Moderniseringsstyrelsen gennemført udbud. Kommunen/ Regionen/ 

den Selvejende Institution mv./Danmarks Nationalbank samt Folketinget påser selv 

ved tilmelding egen adgang til at anvende Rammekontrakten. 

 

Såfremt Moderniseringsstyrelsen vælger at gøre brug af sin ret til at forlænge Ram me-

kontrakten, er Kommunen/ Regionen/ den Selvejende Institution mv./Danmarks 

Nationalbank samt Folketinget fortsat tilmeldt Rammekontrakten. 

 

Ved tilmelding skal følgende oplyses via www.statensindkob.dk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statensindkob.dk/
http://www.statensindkob.dk/


   

 

 

Navn på Kommune/ Region / Den Selvejende 

Institution mv. / Folketinget / Nationalbanken: 

 

EAN Hovednummer: 

 CVR – nummer:  

Adresse: E-mail: 

Postnr. og by: Telefon: 

Underskriftsberettiget kontaktperson 

Navn: E-mail: 

Funktion (titel):  Telefon: 

Angiv kontaktperson for kategorien med angivelse af:  

Navn: E-mail: 

Funktion (titel):  Telefon: 

 

Angiv dato for tilmelding:  *Angiv forventet årlig volumen:  

* Der er alene tale om et uforpligtende skøn eller en kvalificeret angivelse, således at Leverandøren 

kan kende aftalens forventede omfang. 

 

 


