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2022 Kvartal1 Transporttasker 2021 Rammeaftalen omfatter politiets indkøb af forskellige transporttasker, som anvendes til at 

opbevare, beskytte og transportere diverse materielgenstande.

Konkret vedrører Rammeaftalen indkøb af følgende tasker:

Gasmasketaske

Reaktionspatruljetaske

Multitaske

Grabbagrygsæk 

Marsikpoltaske

Mobil Indsats Koncept taske (”MIK-taske”), 

Vehicle First Aid Kit taske (“VFAK”) 

Øjenskylletaske

Group First Aid Kit taske (“GFAK)

Kvartal2 AFIS (Automatisk Fingeraftrykssystem) Politiet råder over et system til håndtering af fingeraftryk ’Automated Fingerprint 

Identifikations System’ (AF-IS).

AFIS systemet er et forretningskritisk system, som i understøttelse af politikredsenes 

efterforskninger og udlændingesagers behandling, årligt modtager mere end 15.000 nye 

elektronisk optagede eller fysisk ind-sendte personaftryk (fingeraftryk – fra sigtede, 

mistænkte, vidner, forurettede og udlændin-ge/asylansøgere). Sporaftryk fra 

gerningssteder digitaliseres, vurderes, analyseres og identificeres i AFIS.

Forceringsværktøj Rammeaftalen omfatter anskaffelse af forceringsværktøj til politiet, til brug for forcering af 

døre og vinduer. 

Produkterne er beregnet til at indgå som standardudstyr i visse af politiets køretøjer.

Aftalen omfatter 2 forskellige værktøjssæt samt værktøjer, som ligeldes skal supplere 

politiets eksiterende udstyr. Alle enkeltdele fra sættene skal kunne leveres enkeltvis.

Håndjern Dansk Politi anvender håndjern (metal såvel som plastic-strips) som magtmiddel i mange 

situationer til både at beskytte politiet mod vold/angreb fra en person og ligeledes for 

beskytte den person der bliver lagt i håndjern.

Linux-, Windows Server- og MQ-konsulenter (rammeaftale 7) Konsulentrammeaftale på Linux-, Windows Server- og MQ-konsulenter

MC dragter Dansk politi anvender i vid udstrækning motorcykler til både dagligt politiarbejde 

(udførelse af især færdselsspecifikke opgaver) såvel som til assistance til en lang række 

forskellige begivenheder (eskorte-kørsel, sportsbegivenheder mv.)

Udførelse af disse opgaver på motorcykel kræver specifik beklædning i form af en egentlig 

MC-dragt, som skal kunne beskytte MC-betjenten imod både vejrlig og evt. styrt. Desuden 

indgår handsker og gul overtræksvest også i MC-betjentens uniform, og da disse 

genstande ikke er dækket af andre aftaler, er de hidtil dækket af samme aftale som MC-

dragt.

Oracle- og SOA-konsulenter (rammeaftale 3) Konsulentrammeaftale på Oracle- og SOA-konsulenter

Politi.dk, drift og vedligehold Aftalen omfatter hosting og drift af hjemmesiden, udvikling af ny funktionalitet på 

hjemmesiden samt vedligeholdelse, fejlretning og support af eksisterende funktionalitet 

på hjemmesiden.

Våbenportefølje - Karabin og tjenestepistol Dansk politi skal over den kommende årrække udskifte den nuværende våbenportefølje 

med en ny. I denne forbindelse ønsker Rigspolitiet at konkurrenceudsætte rammeaftaler, 

der dækker 9 mm tjenestepistol og 5,56 mm karabin. I begge aftaler indgår også relevant 

våbentilbehør i form af optioner.

Kvartal3 114, support- og vedligeholdelsesaftale Serviceaftale vedrørende alarm 114 telefonianlæggene i politikredsene. Aftalen skal sikre, 

at telefonianlægget altid er opgraderet til den senest tilgængelige software version.

Citrix-konsulenter (rammeaftale 4) Konsulentrammeaftale på Citrix-konsulenter

CPRI - e-boks og fjernprint En digital løsning af skrivelser m.v. til E-Boks (i stedet for fysisk print) samt omdeling af 

fysiske breve ved manglende tilslutning til E-Boks, nærmere benævnt Fjernprint. 

Rigspolitiet har sit eget system, som hedder CPRI. Med udbuddet udbydes selve gateway-

delen.

DSA (Digital StraffeAttest), support vedligehold og videreudvikling Support-, vedligehold- og videreudviklingsaftale for Digitale Straffeattester. Der sker hele 

tiden forandringer i miljøet omkring Digitale Straffeattester, hvilket stiller krav om 

leverandørens assistance i forbindelse med support, fejlretninger, nødvendige ændringer 

og videreudvikling. Det samme gælder påkrævede ændringer som følge af ny lovgivning, 

eller ændringer i Offentlig Digital Infrastruktur med grænseflader til Digitale Straffeattester 

(fx MitID og ny fælles, Next Generation, Digital Postkasse, som erstatninger for hhv. NemID 

og e-Boks).

Legitimationskort Ansatte i politiet skal have nye legitimationskort. Det gælder både polititjenestemænd og 

civilt ansatte. Kortet skal leve op til de sikkerhedskrav, der vurderes nødvendige i dag.

Patruljebil - SUV Udbuddet omfatter både grundkøretøj, opbygning, service- og værkstedsydelser samt 

anskaffelse af komponenter.

Sagsbehandlerkøretøj - EL Udbuddet omfatter både grundkøretøj, opbygning, service- og værkstedsydelser samt 

anskaffelse af komponenter. Køretøjerne skal være el-drevne.

Vagtcentraler (Win-guard, bygningssikring, matrix, extender og 

hyperwall)

Aftale om support til Rigspolitiet på  Win-guard, bygningsikring, matrix, extender samt 

Hyperwall.

Kvartal4 112 (nyt alarmsystem) Politiets 112-system, der anvendes på politiets alarmcentraler, er forudsætningen for, at 

der kan sendes ambulancer, brandbiler og politi mv. til borgere med behov for akut hjælp. 

112-systemet sikrer, at alarm-centralen, på baggrund af en borgers henvendelse, kan 

lokalisere borgeren og sende de rette beredskaber afsted til det rette sted. 

Alarmcentralerne videresender opgaver til politiets, brandvæsenets og det præhospitale 

beredskabs vagtcentraler alt efter hvilke, der er relevante i forbindelse med en borgers 

alar-mering.

Radioløsning til Grønland Udbud af nyt radiokommunikationssystem til brug for politiet i Grønland

Satellitkommunikation Omfatter forbrug, abonnementer og udstyr. Bruges primært af Rigspolitiet og af Grønlands 

politi.

SCOM konsulenter (rammeaftale 6) Konsulentrammeaftale på backup-konsulenter

Telefoni og internet på Færøerne Udbud af telefoni og internet på Færøerne

2023 Kvartal2 Exchange-konsulenter (rammeaftale 8) Konsulentrammeaftale på Exchange-konsulenter

Kvartal4 SQL-Konsulenter (rammeaftale 11) Konsulentrammeaftale på SQL-konsulenter

2024 Kvartal1 VM-ware storage (Esilon)-konsulenter (rammeaftale 14) Konsulentrammeaftale på VM-ware storage-konsulenter


