
Aftale 50.70 - AV-produkter
De offentlige organisationer, der er tilsluttet, kan købe et 
standardiseret udvalg af AV-udstyr direkte hos eneleve-
randøren - lige nu, AV Center København. Alle statslige 
institutioner er forpligtet til at benytte aftalen.
Visse institutioner kan benytte aftalen uden tilslutning og 
uden forpligtelse - Danmarks Nationalbank, Institut for 
Menneskerettigheder, statslige institutioner i Grønland og 
på Færøerne, statslige og kommunale selvejende institu-
tioner mv.
50.70 er en såkaldt SKAL-aftale. Det vil sige, at man skal 
bruge den, hvis ens organisation er tilsluttet aftalen. Det-
te krav kan fraviges, hvis kunden ønsker at bruge aftale 
02.70.

Sortiment
Sortiment i 50.70 er smalt og begrænset og omfatter kun 
standard-produkter. Ønsker kunden at købe på aftalen, 
skal der købes af de produkter der er på aftalen og dette 
kan ikke fraviges.

Evalueringskriterier
Evalueringskriteriet under SKI 50/70 er altid billigste pris.

AV-løsninger

Til den offentlige sektor

Fordele ved 50.70
Skal man købe et enkelt produkt, altså ikke en løsning 
med flere produkter og dette produkt er på aftalen, kan 
det meget vel være økonomisk fordelagtigt.
Aftalen er baseret på billigste pris på et givet produkt med 
de ønskede specifikationer

Ulemper ved 50.70
Man skal købe det, der er på aftalen, ønsker man andre 
producenter eller varianter skal 02.70 bruges.

Sortiment er låst til de produkter der er på aftalen eller sam-
menlignelige afløser for produkter på aftalen som udgår, 
dette vil sige at ny teknologi ikke kommer ind på aftalen før 
ny aftale laves om fire år.

Købes der på 50.70 er man låst til en leverandør.
Aftalen er baseret på billigste pris på et givet produkt med 
de ønskede specifikationer og ikke på kvalitet.

Få overblik 
over dine 

fordele ved de 
forskellige 

aftaler!



Fordele ved 02.70
Det fulde sortiment er med hele tiden. Kommer der et nyt 
produkt eller ny teknologi er det med fra dag 1 det er på 
markedet. Der købes ikke kun på pris, men også på kva-
litet. Store komplekse installationer skal købes på 02.70

Ulemper ved 02.70
Hvert indkøb skal foregå gennem en indkøbsproces med 
værktøjer og skabeloner i det dynamiske indkøbssystem.

Kategori A – Evaluering på omkostninger
Indkøbet foretages i denne kategori, når den offentlige 
organisation alene har brug for at evaluere tilbuddene 
på baggrund af omkostninger. (Der kan stadig godt være 
krav til funktionalitet – men der evalueres ikke efter det).

Kategori B – Evaluering på kvalitet og pris
Indkøbet foretages i denne kategori, når den offentlige 
organisation har behov for både en omkostningsevalue-
ring, og en kvalitativ evaluering af forskellige løsninger fra 
tilbudsgiverne.
- Specifik æstetik, særligt innovativ, særlig kompetence 
(Crestron) eller særdeles miljøvenligt.

Se mere på avc-ricoh.dk

Aftale 02.70 - AV-løsninger
Er et dynamisk indkøbssystem, hvor det offentlige kan 
købe specialløsninger. 02.70 skal sammen med 50.70 
AV-udstyr dække de offentliges samlede behov for AV-ud-
styr og løsninger. Når en offentlig organisation vil købe 
AV-løsninger på aftalen, opgør den sit behov og offent-
liggør det i systemet. Indkøbet bliver konkurrenceudsat 
gennem mini udbud. Indkøbssystemet vil være inddelt i to 
kategorier, der tager udgangspunkt i, hvordan den offent-
lige organisation vil evaluere indkøbet. 

Det er de samme typer af AV-løsninger, der kan købes i de 
to kategorier, men den offentlige organisations behov og 
præferencer for det konkrete indkøb afgør, hvilken kategori 
der skal anvendes.

Sortiment
Sortimentet ikke fastlagt på forhånd. Aftalen følger med 
den teknologiske udvikling, hvor hvert indkøb fastsættes 
direkte ud fra den offentlige organisation indkøbsbehov.

Evalueringskriterier
Når en organisation offentliggør sit indkøbsbehov i sy-
stemet, beslutter organisationen selv, hvordan forskellige 
evalueringsparametre skal vægtes: Omkostninger, miljø-
venlighed, funktioner, æstetik, innovation, leveringsvilkår, 
brugervenlighed og genbrug. En leverandør skal ikke nød-
vendigvis kunne levere produkter inden for alle produkt-
kategorier, men kan nøjes med at byde ind på de indkøb, 
der omfatter produkter, som de er specialiserede inden for.

http://avc-ricoh.dk

