
Mindre konsulenthus vinder udbud for 
2 milliarder: “Det er en game changer”
Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har netop offentliggjort de  
15 kommende leverandører til Rammeaftalen for IT-konsulenter, og her har  
underdogen dba consult vist sig at være blandt de bedste i IT-branchen. 

De fleste virksomheder har noget, de drømmer om, og for dba consult var det at blive en del af de  
udvalgte leverandører på SKI aftale 02.17. Nu hvor drømmen er blevet realitet, kan virksomheden se  
frem til at levere IT-konsulenter til den offentlige sektor de næste to år.

Nyheden har vakt stor optimisme hos dba consult.

Har I brug for vores hjælp?
Giv os et uforpligtende kald, så vi sammen kan  
finde en løsning, der matcher netop jeres behov. 
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+45 31 38 35 35 
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Virksomheden, der har gjort jagten på Nordens bedste freelance IT-konsulenter til dens levebrød, er et 
godt eksempel på, at hverken en virksomheds størrelse eller ressourcer afgør dens succes. Tværtimod 
var det kvalitet og pris, som var de bærende kriterier i udbudsrunden, lyder det i SKI’s begrundelse.

Den endelige aftale forventes at træde i kraft ultimo august og løber over to år.

I et stærkt felt af 42 ansøgere er vi utrolig stolte af at være kommet igennem nåleøjet.  
Vi har altid været bevidste om de stærke kompetencer, vi har in-house og kan tilbyde vores 
kunder på basis af vores dygtige medarbejdere og stærke netværk af dygtige IT-konsu-
lenter. At være en af de udvalgte ser vi derfor som et kvalitetsstempel og en game changer 
for vores videre arbejde,” lyder det fra Peter Heide, der er partner i dba consult.

SMV’ERNE BYDER DE STORE OP TIL DANS
Mens leverandørfeltet ofte domineres af store og anerkendte navne som Deloitte og Netcompany, har 
2021 været året, hvor flere af de små og mellemstore virksomheder har fået en plads på den attraktive 
liste. Sammenlignet med aftalens forgængere består en fjerdedel af feltet i år af nye leverandører, hvor 
cirka halvdelen er små og mellemstore virksomheder.

Hos dba consult glæder man sig over, at aftalen har sikret dem en synlig plads på landkortet og givet 
dem økonomisk vind i sejlene. Det betyder, at de nu i højere grad kan fortsætte kursen mod at forbinde 
flere IT-konsulenter med de rette virksomheder. 

Kontrakten på 2 mia. understøtter den strategi og vækstplan, vi satte os som mål i 2018. 
Med aftalen forventer vi at kunne hjælpe endnu flere. Ikke alene er vi udvalgt blandt mange 
kompetente leverandører på de 7 obligatoriske ydelsesområder - vi er også i stand til at 
levere på alle 14 ydelsesområder”, siger salgsdirektør i dba consult, Dorte Andersen.


