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DET NYE UDBUDSDIREKTIV
ER PÅ PLADS
Det nye udbudsdirektiv indeholder en række nye tiltag. Blandt andet vil
ordregiver får lettere adgang til at bruge udbudsformerne Konkurrencepræget dialog og Udbud med forhandling.

Samtidig introduceres
udbudsformen Innovationspartnerskab. Derudover vil
ordregiver få adgang til at stille
krav om miljømærker i deres
udbud, samt få mulighed for
at se på totalomkostningerne
når de tildeler udbud. Det nye
direktiv indeholder en række
øvrige tiltag som for eksempel
muligheden for at tage særligt
hensyn til små og mellemstore
virksomheder samt brug af
elektronisk udbud.
For leverandører giver direkti-

vet blandt andet mulighed for
at anvende standardiserede
egen-erklæringer ved afgivelse
af tilbud samt mulighed for
at justere mindre fejl i afgivne
tilbud. En mulighed der dog
allerede eksisterer i Danmark
i dag.
Disse tiltag kan bidrage til at
reducere transaktionsomkostningerne for både ordregiver
og tilbudsgiver og samlet set
skal det skabe bedre rammer
for effektive offentlige indkøb.
Regeringen har nedsat et

bredt sammensat udvalg, der
har til formål at udarbejde et
forslag til en dansk udbudslov.
Udvalget skal blandt andet se
på, hvordan ordregivere og leverandører får de bedste muligheder for at udnytte de nye
muligheder i direktivet. Udvalget skal aflevere en rapport til
Erhvervs- og vækstministeren
i midten af 2014 med henblik
på, at der kan fremsættes et
lovforslag i folketingssamlingen 2014/2015.

OVERSIGT OVER
IGANGVÆRENDE
UDBUD

PLANLAGTE SEMINARER

SIDE 7

http://www.ifirs.
dk/wp-content/
uploads/2013/09/120410_
udbudsplan_sep.pdf
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IFIRS afholder følgende seminarer i løbet af året:
- Dialog med markedet
- Brugerrepræsentant seminarer
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Region Midtjyllands
sortiment udbud
Region Midtjylland
afholdte henover sommeren 2012 et udbud
efter leverandører af
forskellige rygimplanter.

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

VELKOMMEN TIL
IFIRS NYE MÅNEDLIGE NYHEDSAVIS.
IFIRS månedlige mail er blevet en
overvældende succes, så nu skal der
ændringer til.
Den første nyhedsmail blev
udsendt i september 2011
med 352 modtagere.
Vi havde ikke forestillet os
hvor stor en succes denne
nyhedsmail ville blive.
August 2013 nummeret af
nyhedsmailen blev modtaget af 9 41 personer.

Vi håber at du som læser får
glæde af avisen, og at du vil
efterspørge de informationer du ikke direkte kan se
i avisen ved at sende mails
til os.

Efter hver måneds udsendelse af nyhedsmails modtager medarbejderne i IFIRS
i alt mellem 40 og 50 mails
med uddybende spørgsmål,
og op til 139 modtagere
klikker sig ind på ifirs.dk.

Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS

Den store succes, og
det udvidede behov for
oplysende materiale er baggrunden for den ændring vi
nu introducerer med denne
nyhedsavis.

God fornøjelse med den
månedlige nyhedsavis.

Aftalens var udformet som en
rammeaftale med 10 delaftaler, som hver omfattede tre
leverandører. Den samlede
værdi af aftalen var anslået til
90-120 mio. kr.
Til trods for, at Regionen ændrede sin tildelingsbeslutning
to gange, valgte to tilbudsgivere at klage over udbuddet
og tildelingen ved klagenævn
for Udbud. Samlet havde de
to tilbudsgivere nedfældet 23
påstande over fejl og mangler
i udbuddet og tildelingen. På
baggrund af klagerne, blev
Regionens tildeling annulleret ved to kendelser fra
Klagenævn for Udbud. Begge
kendelser blev afsagt den 12.
august 2013.
Regionen havde anført et
delkriterium til evalueringen,
som angik ”yderligere tilbudt
sortiment”, uden dog at have
defineret ”yderligere tilbudt
sortiment” eller hvordan det

reelt blev evalueret. Begge
klageskrifter anførte, at dette
delkriterium var i strid med
principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.
Disse påstande fik medhold af
Klagenævnet, og var afgørende for, at tildelingen blev
annulleret.
I forhold til IFIRS er kendelsen
og klageskrifterne først og
fremmest en påmindelse om,
at udformning af store udbud
og rammeaftaler, kræver
stor opmærksomhed på alle
små deltaljer. Indeholdt i de
sammenlagt 23 påstande, er
cirka 10 forhold, som klagerne
har fundet mulige at anfægte.
Det viser med alt tydelighed,
at store udbud kræver nøjsom
planlægning og overskud til
minutiøs bearbejdning.
Den primære påstand om
”yderligere tilbudt sortiment”,
angår et ønske fra Ordregiver, om at evaluere på nogle
produkters evne til at arbejde
sammen med andre produkter. IFIRS har til dato ikke
udformet udbud, hvor dette
ønske har været til stede, men
Klagenævnets underkendelse
af modellen er noteret.

IFIRS NYHEDSMAIL | September 2013

S.3

IFIRS’ NYE PROJEKTFORLØB FOR UDBUD OG
KONTRAKTSTYRING
IFIRS indfører et nyt og
mere beskrivende projektforløb for udbud og
kontraktstyring.
I forbindelse med, at IFIRS
passerede 50 aktive aftaler til
brug for medlemmerne, er
behovet for en opsplitning og
præcisering af vort forhenværende udbudsforløb vokset.
IFIRS nedsatte derfor en
arbejdsgruppe som havde til
formål at udvikle et nyt projektforløb til udbuds kontraktstyring, opsplittet i 3 dele.
Dette projektforløb har vi nu
fornøjelsen at præsentere.
De 3 dele, som projektforløbet er opsplittet i, er:
› Forundersøgelse
› Udbudsforløb
› Kontraktstyring
FORUNDERSØGELSE
Delen, hvor vi afklarer, om
et udbud skal sættes i gang,
kalder vi Forundersøgelsen.
Forundersøgelsen strækker sig
typisk over en periode over ca.
2-3 måneder.
Forundersøgelsen er inddelt i
7 faser.
Vi starter med at undersøge
om der allerede eksisterer
brugbare aftaler fra Statens
Indkøb eller SKI (Statens
og Kommunernes Indkøbs
Service.)
I løbet af forundersøgelsen
kontakter vi markedet, som
regel i form af en brancheforening eller et udvalg af markedsledende virksomheder.

Vi vil med denne kontakt
til markedet sikre os, at det
forestående udbud opbygges, så markedet kan byde på
opgaven, og at de ønsker, som
skolerne har, kan opfyldes.
Som grundlag for beslutningen om at igangsætte
udbuddet, udarbejder vi et
”beskrivende dokument”, der
danner grundlag for skolernes
beslutning om deltagelse i
udbuddet.

resultatet af udbuddet er bindende for deltagerne.
Udbudstyperne kan være enten et ”offentligt udbud” eller
et ”begrænset udbud”.
Reglerne er stramme omkring et udbudsforløb efter
EU-reglerne. Det har vi fokus
på i IFIRS.
IFIRS har indgået en controlleraftale med Bech Bruun
Advokater, der sikrer, at alle
udbud fra IFIRS overholder
gældende regler.

UDBUDSFORLØB
Delen indeholder selve udbudsforløbet og strækker sig
typisk over en periode på ca.
8-9 måneder.
Udbudsforløbet er inddelt i 13
faser.
Den overvejende del af IFIRS’
udbud er ”skal” aftaler.
I løbet af de første faser binder
skolerne sig til udbuddet, og

FORUNDERSØGELSE

KONTRAKTSTYRING
Delen indeholder kontraktens
eller rammeaftalens løbetid,
som typisk løber over en periode på mellem 2 og 5 år.
Kontraktstyringsfasen er inddelt i 6 faser.
Den store opgave, når
kontrakten eller rammeaftalen er underskrevet, er at

UDbUDSFORLØb

Fase 01

KONTRAKTSTYRING

Fase 13 a

Fase 08

Fase 14

offentligt UdBUd

Behovsafklaring

UdBUdsform

Medlemmernes behov undersøges. Områdets omfang vurderes
og aftalelandskab inddrages

På baggrund af det beskrivende
dokument og eksisterende
forhold besluttes udbudsform og
udbudstype

Fase 02

implementere aftalen blandt
de deltagende skoler. Det er
ikke tilstrækkeligt at sørge for
implementering med vore
brugerrepræsentanter. Brugen
af kontrakten eller rammeaftalen bliver først optimal
når implementeringen også
foretages overfor de daglige
brugere.
Selve compliance delen tager
vi i IFIRS meget alvorligt. De
betingelser, der er opstillet i
kontrakten eller rammeaftalen,
skal overholdes, således at varer og ydelser leveres til tiden,
i rette kvalitet og pris.
Typisk efter et forløb på ca. 5
kvartaler udarbejdes en rapport, der giver de deltagende
skoler mulighed for at vurdere
om der skal tilkøbes optioner
til kontrakten, eller om kontrakten skal i genudbud.

Udbudsmateriale og kravspecifikation samt tilbudslister færdiggøres, godkendes af brugerrepræsentanter og af advokat,
hvorefter det offentliggøres

spørgsmål
Spørgsmål og svar afgives elektronisk og offentliggøres løbende
i det elektroniske udbudssystem
"EU-Supply"

Fase 20

Aftalen overdrages og løbende
kontrol iværksættes, herunder
dialog og prisregulering

Fase 15

BUdget
Samlet budget for udbudsforløbet samt kontraktstyring
udarbejdes og udsendes til
deltagerne til godkendelse

Markedsforhold og aktører søges
afdækket. Dialog med leverandører, branche og andre indledes

NR

NR

Fase 03

Tilretning af
materialer

1

Besigtigelse
I visse udbud, hvor der er behov
herfor afholdes besigtigelse på
flere adresser

2

Fase 21

endelig accept

Der udarbejdes analyse/rapport
på baggrund af fase 01+02
Udbytte ved deltagelse og potentiale i udbuddet beskrives

Deltagerne får 3 uger til at godkende budgettet. Godkendelse af
budget er samtidig et bindende
Ja-Tak til deltagelse

Godkendelse v.
Skoler & Advokat

Aftalen gøres tilgængelig for skolerne. Opstartmøder arrangeres.
Aftalen forberedes for digital
ordreafgivelse
Oprettelse i IFIRS'
medlemsportal

evalUering

NR

Konditionsmæssighed evalueres
NR

Offentliggørelse

Fase 04

Fase 11

Fra interesserede skoler inddrages erfaringer fra eksisterende
aftaler

Udbuddet indeholder en
prækvalifikation og udvælgelse af
5 (eventuelt flere) tilbudsgiverei

NR

1

Dialog med
markedet

NR

2

NR

3

Oplysning om eksisterende kontrakter og forhold indhentes
Omfang og Tidsplan udarbejde

UdBUdsfasen
indledes

NR

1

4

Udbuds
dokument

Fase 24 b

Efter brug af 2 optioner, eller hvis
brugerne udtrykker behov for
en ny konkurrenceudsættelse
forberedes et genudbud

2

Opfølgningsmøde i
forbindelse med opstart

Opstart i IndFak

NR

3

Der afholdes lovpligtig stand still
periode i 10 hele dage

Se udbudsfase
side 4-5
Fase 22

2

Evaluering og
Prækvalifikation

NR

4

Opsigelse af eksisterende
kontraktforhold
Godkendelse v.
Skoler & Advokat

Modtagelse af
ansøgninger

Fase 19

NR

3

Færdiggørelse af
udbudsmateriale

NR

5

Den/de valgte tilbudsgivere indbydes til kontraktskrivning

compliance

Aftalens brug og ændringer
kontrolleres løbende, herunder
kvalitet, priser, betingelse og
brug.

kontraktstyringfasen indledes

NR

Prisregulering

NR

2

Brug

NR

3

1

I udbud hvor det skønnes
relevant afholdes seminar med
input fra brugerrepræsentanter
og efterfølgende deltagelse af
interesserede leverandører

NR

6

Udsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede
deltagere

Statistikker

NR

5

Dialog

NR

4

Tilfredshed

Fase 12

UdBUdsseminar

Hvis aftalen har fungeret tilfredsstillende og stadig er i overensstemmelse med markedet kan
IFIRS gøre brug af op til 2 forlængelser af 12 måneder.

stand-still

Underskriftmøde
NR

Fase 07

Udbudsbekendtgørelse

NR

Tidsplan

Fase 06

oplysninger om
eksisterende
forhold

Beslutning om tildeling sendes til
advokat for accept. Tildelings- og
afslagsbreve udsendes

Fase 18

“Beskrivende
dokUment”

Invitation udsendes til medlemmerne, indeholdende det
beskrivende dokument

tildeling

Fase 13 b

BegrÆnset UdBUd

Udbudsarbejdet igangsættes
samtidig med at deltagernes
accept modtages

option på
forlÆngelse

genUdBUd
Fase 17

”UdBUdsarBejde”

Fase 05

1

3
NR

aftaleforhold og
Udfordringer

Fase 24 a

implementering

Fase 16

Fase 10

markedsanalyse

forespørgsel om
deltagelse

evalUering
Aftalen evalueres løbende og
vurderes i forhold til genudbud
eller køb af option

Fase 09

indledende dialog med markedet

Endelig rapport og markedsanalyse udarbejdes indeholdende
besparelsespotentiale og beslutningsgrundlag

Fase 23

overdragelse til
kontraktstyring
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FORUNDERSØGELSE

UDbUDSFORLØb

Fase 01

Fase 13 a

Fase 08

offentligt UdBUd

Behovsafklaring

UdBUdsform

Medlemmernes behov undersøges. Områdets omfang vurderes
og aftalelandskab inddrages

På baggrund af det beskrivende
dokument og eksisterende
forhold besluttes udbudsform og
udbudstype

Fase 02

Udbudsmateriale og kravspecifikation samt tilbudslister færdiggøres, godkendes af brugerrepræsentanter og af advokat,
hvorefter det offentliggøres

Samlet budget for udbudsforløbet samt kontraktstyring
udarbejdes og udsendes til
deltagerne til godkendelse

NR

NR

Fase 03

endelig accept

Der udarbejdes analyse/rapport
på baggrund af fase 01+02
Udbytte ved deltagelse og potentiale i udbuddet beskrives

Deltagerne får 3 uger til at godkende budgettet. Godkendelse af
budget er samtidig et bindende
Ja-Tak til deltagelse

Fase 04

Fase 11

aftaleforhold og
Udfordringer
Fra interesserede skoler inddrages erfaringer fra eksisterende
aftaler

Ko
NR

Offentliggørelse

3

Fa

ti

Udbudsarbejdet igangsættes
samtidig med at deltagernes
accept modtages

Udbuddet indeholder en
prækvalifikation og udvælgelse af
5 (eventuelt flere) tilbudsgiverei

Be
ad
afs

Fa

NR

1

Dialog med
markedet

Udbudsbekendtgørelse

NR

Tidsplan

NR

NR

2

NR

1

Modtagelse af
ansøgninger

2

st

De
pe

Fa

U
NR

UdBUdsfasen
indledes

I vi
he
fle

ev

Fase 13 b

Fase 06

Oplysning om eksisterende kontrakter og forhold indhentes
Omfang og Tidsplan udarbejde

Godkendelse v.
Skoler & Advokat

BegrÆnset UdBUd

“Beskrivende
dokUment”

oplysninger om
eksisterende
forhold

Be

2

”UdBUdsarBejde”

Fase 05

Fase 07

Tilretning af
materialer

1

Fa

Fase 10

markedsanalyse

Invitation udsendes til medlemmerne, indeholdende det
beskrivende dokument

Sp
ron
id
"EU

Fa

BUdget

Markedsforhold og aktører søges
afdækket. Dialog med leverandører, branche og andre indledes

forespørgsel om
deltagelse

sp

Fase 09

indledende dialog med markedet

Endelig rapport og markedsanalyse udarbejdes indeholdende
besparelsespotentiale og beslutningsgrundlag

Fa

4

Udbuds
dokument

3

Evaluering og
Prækvalifikation

NR

4

Opsigelse af eksisterende
kontraktforhold
Godkendelse v.
Skoler & Advokat

NR

3

Færdiggørelse af
udbudsmateriale

NR

5

Fase 12

UdBUdsseminar
I udbud hvor det skønnes
relevant afholdes seminar med
input fra brugerrepræsentanter
og efterfølgende deltagelse af
interesserede leverandører

NR

6

Udsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede
deltagere

De
by

ko
fa
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KONTRAKTSTYRING
KONTRAKTSTYRING

ase 14

Fase 14

dpørgsmål
spørgsmål

pørgsmål
og svarSpørgsmål
afgives elektog svar afgives elektnisk og offentliggøres
ronisk løbende
og offentliggøres løbende
- elektroniske udbudssystem
det
i det elektroniske udbudssystem
U-Supply"
"EU-Supply"

ase 15

Fase 15

af
esigtigelse
Besigtigelse

isse udbud, hvorI der
visseerudbud,
behov hvor der er behov
erfor afholdes besigtigelse
herfor afholdes
på besigtigelse på
ere adresser
flere adresser

ase 16

Fase 16

valUering
evalUering

Fase 20

Fase 20

Fase 23

Fase 23

overdragelse
overdragelse
til
til
evalUering
evalUering
Aftalen
evalueres løbende
Aftalen evalueres
og
løbende og
kontraktstyring
kontraktstyring

vurderes i forhold vurderes
til genudbud
i forhold til genudbud
Aftalen overdragesAftalen
og løbende
overdrages og løbende
eller køb af optioneller køb af option
kontrol iværksættes,
kontrol
herunder
iværksættes, herunder
dialog og prisregulering
dialog og prisregulering

Fase 21

Fase 21

Fase 24 a

Fase 24 a

implementering
implementering
option på option på
Aftalen gøres tilgængelig
Aftalen for
gøres
skoltilgængelig
for skolforlÆngelse
forlÆngelse

erne. Opstartmøder
erne.
arrangeres.
Opstartmøder arrangeres.
Hvis aftalen har fungeret
Hvis aftalen
tilfredsshar fungeret tilfredssAftalen forberedesAftalen
for digital
forberedes for digital
tillende og stadig er
tillende
i overensog stadig er i overensordreafgivelse
ordreafgivelse
stemmelse med markedet
stemmelse
kanmed markedet kan
IFIRS gøre brug af IFIRS
op til gøre
2 forlænbrug af op til 2 forlænOprettelse i IFIRS' Oprettelse
i IFIRS'
gelser
af 12 måneder.
gelser af 12 måneder.
medlemsportal medlemsportal
NR

onditionsmæssighed
Konditionsmæssighed
evalueres
evalueres

1

NR

1

Fase 24 b

Fase 24 b

genUdBUdgenUdBUd

ase 17

Fase 17
NR

ildeling tildeling

eslutning om tildeling
Beslutning
sendes
om
til tildeling sendes til
dvokat for accept.advokat
Tildelingsfor accept.
og
Tildelings- og
d
slagsbreve udsendes
afslagsbreve udsendes

2

NR

2

OpfølgningsmødeOpfølgningsmøde
i
i
forbindelse med opstart
forbindelse med opstart

Efter brug af 2 optioner,
Efter brug
ellerafhvis
2 optioner, eller hvis
brugerne udtrykkerbrugerne
behov for
udtrykker behov for
en ny konkurrenceudsættelse
en ny konkurrenceudsættelse
forberedes et genudbud
forberedes et genudbud

af

i

ase 18

Fase 18

Opstart i IndFak

3 i IndFak
Opstart

NR

NR

3

tand-still
stand-still

er afholdes lovpligtig
Der afholdes
stand stilllovpligtig stand still
eriode i 10 hele dage
periode i 10 hele dage
Fase 22

f

ase 19

Fase 19

Underskriftmøde
Underskriftmøde

en/de valgte tilbudsgivere
Den/de valgte
ind- tilbudsgivere indydes til kontraktskrivning
bydes til kontraktskrivning

Fase 22

compliance
compliance
Aftalens brug og ændringer
Aftalens brug og ændringer
kontrolleres løbende,
kontrolleres
herunderløbende, herunder
kvalitet, priser, betingelse
kvalitet,og
priser, betingelse og
brug.
brug.

ontraktstyringkontraktstyringindledes
fasen indledes

e af
asen
ale

f udbudsmakvalificerede

NR

Prisregulering

1

Prisregulering
2

NR

NR

Brug

Statistikker NR 1

NR

3

5

Brug

NR

4

NR

2

Dialog

NR

Statistikker

NR

5

Dialog

3
TilfredshedNR 4

Tilfredshed
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Aalborg Kommunes institutioners indkøb af alarm- og
overvågningssystem
Aalborg kommunes
skoler og dagsinstitutioner indkøbte selvstændigt alarm- og
overvågningsanlæg
samt tilhørende ydelser, herunder service
til anlæggene.
Skolerne og daginstitutionens
indkøb skete uden annoncering eller udbud. En virksomhed i branchen klagede over,
at kommunen ikke opfyldte
sin udbudspligt ved indkøb af
anlæggene.
Klagen blev afvist af Klagenævn for udbud, idet klagen
var for generel til at blive
behandlet. Klagen skulle formentlig have været forelagt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i stedet.
På trods af klagens afvisning,
udtalte Klagenævnet dog, at
indkøb af alarm- og overvåg-

ningsudstyr udbudsretligt skal
klassificeres som bygge- og
anlægsopgaver. Dette forøger
markant tærskelværdierne for
hvornår indkøb af sådanne
anlæg skal annonceres eller
udbydes. Da dette må anses
for at være meget aktuelt for
IFIRS’ medlemsskoler, har IFIRS
udfærdiget et selvstændigt
notat om denne retspraksis og
dens betydning.
Det skal endvidere bemærkes, at klagen angik indkøb,
som var sket uden annoncering eller udbud. Det er
usædvanligt, idet klager som
regel først kommer, når den
Ordregivende myndighed har
offentliggjort sit indkøb ved
en annoncering eller udbud.
Det er IFIRS’ forventning, at
leverandørernes vokseende
kendskab til udbudsreglerne,
vil medfører en stigning i klager, hvor Ordregives manglende opfyldelse af udbudspligt
anfægtes.
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KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE
Igangværende udbud anført i
færdiggørelsesrækkefølge:

Fase 17:
Brændstof i egne tanke – HANSENBERG (Projekt 9218)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Tilbud modtaget og evalueres.
Fase 13:
Bygge opgave – Herningsholm
Erhvervsskole (Projekt 9188)
Team: ALO + AHM
Udbuddet er for en enkelt skole.
Begrænset udbud med prækvalifikation.
Fase 06:
Vagtydelser - Syddansk Erhvervsskole (Projekt 9248)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet offentliggørelse oktober
2013.
Fase 05:
Serviceaftaler; Køle-fryseanlæg
(Projekt 9239)
Team: ALO + TTR
19 skoler har vist interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort 2. kvt. 2014.
Der arbejdes på forundersøgelsesrapport. Der henstilles til et EU-Udbud. ALO udsender information til
skoler snarest.

Fase 04:
Serviceaftaler; Køkkenmaskiner
(Projekt 9240)
Team: ALO + TTR
14 skoler har vist interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort 2. kvt. 2014. Forundersøgelse
iværksat.
Fase 03:
Kantinedrift - Vestfyns Handelsskole (Projekt 9190)
Team: SBA + SHP
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbuds- og aftaleform undersøges. Forventet offentliggørelse i
foråret 14.
60.10 Materialer og værktøj til
uddannelse (Projekt 9200)
Team: ATO + TTR i samarbejde
med SKI, andre indkøbsfællesskaber og tekniske skoler.
Der er tvivl om dette projekt kan
gennemføres, hvorfor SKI har
indkaldt projektgruppen til afklaringsmøde d. 27.09, TTR deltager
fra IFIRS

Arbejdsbeklædning (Projekt 9207)
Team: EAS + SHP i samarbejde
med EUC Sjælland.
11 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Skoler inviteres snarligt til brugermøde.
Indsamling af oplysninger til udbuddet igangsat.
Udbuddet forventes offentliggjort
1.kvt 2014.
Fase 02:
Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: AHM + SBA
10 skoler har udvist interesse i
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat. Udbudsform overvejes.
Der nedsættes en projektgruppe
og køres videre med Insta 800.
Forventet offentliggørelse 1. kvartal
2014
Rejsebureauydelser (Projekt 9177)
Team: EAS + SHP
Forundersøgelse afsluttet. Ingen
interesse for fælles udbud. Tilbydes
som enkelt udbud til de skoler som
har udtrykt ønske.
Solceller (Projekt 9191)
Team: EAS i samarbejde med JSI
consult.
5 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Skoler tilbydes energirådgivning i
samarbejde med JSI Consult.
Frisørhoveder (Projekt 9254)
Team: AHM + SHP
8 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat.
Kaffesystemer (Projekt 9251)
Team: EAS + SHP
14 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat. Møder
afholdt med enkelte skoler. Kontraktforhold analyseres.
Udbuddet forventes offentliggjort
medio 2014.
Fase 01:
Arbejdsmaskiner
Team: EAS + SHP
10 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Skolers behov meget forskellige.
Tilbydes som enkeltudbud pr.
skole.
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Maskineftersyn
Team: EAS + TTR
14 skoler deltager.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.

Planlagte
seminarer

Service arbejdsmaskiner
Team: ALO + TTR
14 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.

IFIRS afholder følgende seminarer i løbet
af året:
› Dialog med markedet
› Brugerrepræsentant
seminarer
› Leverandør seminarer
› Seminarer med emner
af generel interesse

Service bygningsmaskiner
Team: ALO + TTR
11 skoler har vist interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort 2. kvt. 2014.
Tilsatsmateriale til svejseområdet
(Projekt 9174)
Team: AHM + TTR
4 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort i 1. kvt. 2014.
Forundersøgelse igangsat.
Der afholdes møde med fagspecialister ultimo september/primo
oktober.
E-Bøger
Team: EAS & TTR
Forundersøgelse igangsat.
Dialog med skoler og markedet
omkring udbuddets indhold.
Inventarkøb; Biblioteksmøbler–
Campus Vejle (Projekt 9260)
Team AHM / ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forundersøgelse igangsat.
Inventarkøb; Undervis. møbler –
Campus Vejle (Projekt 9259)
Team AHM / ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forundersøgelse igangsat.
Træ- og bygningskomplementerende produkter (Projekt 9256)
Team: SBA + TTR
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Mur og betonprodukter
(Projekt 9257)
Team: SBA + TTR
12 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: SBA + TTR
13 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Udbudsarbejdet forventes at starte
3. kvt 2013, hvorefter offentliggørelse forventes at finde sted 1.kvt
2014.

Følgende seminarer er planlagt for resten af 2013:
ØKOLOGI OG SUND MAD
Seminaret afholdes den 25.
september 2013 på Kold College i Odense
Ved redaktionens slutning var
61 personer fra 30 forskellige
skoler tilmeldt.
UDLICITERING AF
RENGØRING
Seminaret afholdes den 29.
oktober 2013
Seminaret er i planlægningsfasen
FALDGRUPPER VED AFGIVELSE AF TILBUD TIL DET
OFFENTLIGE
Seminaret forventes afholdt
oktober/november
Seminaret er i planlægningsfasen
DIGITALISERINGSSEMINAR
Seminaret forventes afholdt
oktober/november
Seminaret er i planlægningsfasen
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Syddanske kommuners indkøb
af arm- og benproteser
Fire Syddanske kommuner havde sammen oprettet et center for borgere med
arm- og benproteser.
En del af centrets
opgaver bestod i at
hjælpe borgerne med
at indkøbe proteser.
Tre leverandører af arm- og
benproteser indgav samlet en
klage til Klagenævn for Udbud,
med påstand om, at disse indkøb skete uden opfyldelse af
kommunernes udbudspligt.
Klagenævnet afviste klagen, idet indkøbene ikke var
udbudspligtige. Det er en
forudsætning for udbudspligt,
at indkøbene udgjorde gen-

sidigt bebyrdende aftaler for
den Ordregivende myndighed.
I den konkrete sag indgik
kommunen imidlertid ikke
som part, idet indkøbet juridisk
set udgjorde en aftale imellem
borgeren og leverandøren.
Dommen er interessant for
IFIRS’ medlemsskoler, idet
at eventuelle indkøb hvor
skolen yder eleven et tilskud
til at indkøbe studierelevant
materialer, kan være undtaget
fra udbudspligt.
Endvidere skal det bemærkes, at klagen angik indkøb
som ikke var annonceret eller
udbudt. Som nævnt ovenfor,
kan dette ses som et udtryk
for leverandørernes øgede
opmærksomhed på offentlige
indkøb og den udbudspligt
som de offentlige myndigheder er underlagt.
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AKTIVE AFTALER
følgende aftaler bruges af skolerne og skal
fornys efter følgende plan:
2014:
9083 Fersk køb Bygholm Landbrugsskole
med 1 deltager (fra 01.04.2013 til
01.04.2014)
Leverandør: Bjerre Kød
Kontraktsansvarlig: AHM
9111 Papir i ark
med 56 deltagere (fra 01.01.2013 til
01.01.2014)
Leverandør: Papyrus
Kontraktsansvarlig: ATO
9115 Rengøringsydelsen
med 7 deltagere (fra 01.10.2011 til
01.10.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: SBA
9116-01 Forbrugsartikler
(papirvarer)
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012
til 16.04.2014)
Leverandør: Toprent
Kontraktsansvarlig: SBA
9116-02 Rengøringsmidler
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012
til 16.04.2014)
Leverandør: Stadsing
Kontraktsansvarlig: SBA
9116-03 Rengøringsrekvisitter
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012
til 16.04.2014)
Leverandør: Stadsing
Kontraktsansvarlig: SBA
9131 Mur og Beton
med 10 deltagere (fra 01.01.2012 til
01.01.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: AHM
9132 Træ og Bygningskomplementerende artikler
med 13 deltagere (fra 01.01.2012 til
01.01.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: AHM
9133 Vinduespolering
med 17 deltagere (fra 01.03.2012 til
13.11.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: SBA
9136-01 Kolonial, Frost,
Kød og lign
med 39 deltagere (fra 01.05.2012 til
01.05.2014)
Leverandør: Danske Cater
Kontraktsansvarlig: AHM

9136-02 Frugt & Grønt
med 23 deltagere (fra 01.05.2012 til
01.05.2014)
Leverandør: Hørkram
Kontraktsansvarlig: AHM
9136-03 Kaffe- og Tepulver
med 20 deltagere (fra 01.05.2012
til 01.05.2014)
Leverandør: BKI
Kontraktsansvarlig: AHM
9151 Konfekture
med 31 deltagere (fra 01.12.2012 til
01.12.2014)
Leverandør: Sügro
Kontraktsansvarlig: SBA
9153 Fersk Kød
med 9 deltager (fra 01.07.2012 til
01.07.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: AHM
9155 Toner og Blæk
med 40 deltagere (fra 01.01.2013 til
01.01.2014)
Leverandør: ATEA
Kontraktsansvarlig: ATO
9165-01 Svinekød, hele kroppe
med 1 deltager (fra 01.07.2012 til
01.07.2014)
Leverandører: Danepork A/S
Kontraktsansvarlig: AHM
9165-01 Kalve- og Oksekød,
hele kroppe
med 1 deltager (fra 01.07.2012 til
01.07.2014)
Leverandører: BF-OKS A/S
Kontraktsansvarlig: AHM
9171 Træpiller
med 2 deltagere (fra 15.12.2012 til
15.12.2014)
Leverandør: Pillevarme A/S
Kontraktsansvarlig: SBA

2015:

2016:

9106-01 Skærmbriller
Frivillig aftale for alle 56 medlemsskoler (fra 01.01.2013 til 01.01.2015)
Leverandør: Dansk Erhvervsoptik
og Synoptik
Kontraktsansvarlig: ATO

9106-02 Bygherrerådgiveraftale
Frivillig aftale for alle 56 medlemsskoler (fra 01.05.2012 til
01.05.2016)
Projekter:
Tilbygning til Campus Vejle
Ny elevbygning til Jordbrugets
UddannelsesCenter
Lokaleindretning til Learnmark
Lokaleindretning til Rybners
Møbelkøb Roskilde Tekniske Skole
Lokaleindretning Aarhus Tech
Gennemgang af tekniske anlæg,
Aarhus Tech
med flere
Koordinator: ATO
Leverandør: JSI Consult

9106-03 Læskedrikke
Læskedrikke (Projekt 9154)
Med 22 deltagere (fra 01.04.2013 til
01.04.2015)
Leverandør: Royal Unibrew
Kontraktsansvarlig: SBA
9109 Kontorartikler
med 56 deltagere (fra 01.01.2013 til
01.01.2015)
Leverandør: Staples
Kontraktsansvarlig: ATO
9112 EL 2012
med 34 deltagere (fra 01.01.2012 til
01.01.2015)
Leverandør: SEAS/NVE Strømmen
A/S
Kontraktsansvarlig: EAS
9156 Naturgas
med 8 deltager (fra 01.08.2012 til
01.01.2015)
Leverandører: Energi Danmark A/S
Kontraktsansvarlig: SBA
9163 Energimærkning
med 10 deltagere (fra 01.09.2012 til
01.09.2015)
Leverandør: GH-Energi & Rådgivning ApS
Kontraktsansvarlig: SBA
9178-01 til 03 EL 2012-2
med 6 deltagere (fra 01.07.2012 til
01.01.2015)
Leverandør: ELRO
Kontraktsansvarlig: EAS
9178-04 til 05 EL 2012-3
med 1 deltager (fra 01.01.2013 til
01.01.2015)
Leverandør: Lokalenergi Handel
A/S
Kontraktsansvarlig: EAS

9126 Tekniske Luftarter
med 14 deltagere (fra. 01.01.2013
til 01.01.2016)
Leverandør: Yara Praxair A/S
Kontraktsansvarlig: AHM
9157 Rengøringsydelsen
med 8 deltagere (fra 01.08.2013 til
01.01.2016)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
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KONTAKTINFORMATIONER

Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS
ato@ifirs.dk - 2091 2350

Anna Hudecek Mortensen
Udbudskoordinator
ahm@ifirs.dk - 2061 0427

Susanne Bak
Udbudsjurist
sba@ifirs.dk - 2834 2935

Martin Winther Bolet
udbudsjurist
(Sygeorlov)

Anders Lóven
Udbudsjurist
alo@ifirs.dk - 4011 2742

Ebbe Abildgaard Sørensen
Udbudsjurist
eas@ifirs.dk - 4073 8818

Inge Egebro Pedersen
Aftaleopfølgnings- og
analysekoordinator
(på barsel indtil 01.02.2014)

Thomas Tromborg
Analysemedarbejder
ttr@ifirs.dk – 2113 8974

Sofie Boe Hasselbalch
Paludan
Analysemedarbejder
shp@ifirs.dk - 5042 5254

Agust Arnar Einarsson
Analysemedarbejder
aae@ifirs.dk - 6013 7554

Jasmin Cheikh
Analysemedarbejder
jc@ifirs.dk - 4239 1871

S.11

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS
Skovvangen 28 | 6000 Kolding | Tlf.: 7932 0100

