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EU Ś NYE  
UDBUDSDIREKTIV
Væsentlige ændringer i forhold til 
gældende Direktiv

Efter vedtagelsen af det nye 

Udbudsdirektiv i EU, er Udbud-

slovsudvalget gået i gang med 

arbejdet med at aflevere for-

slag til et samlet og oversku-

eligt regelsæt, der implemen-

terer det nye udbudsdirektiv i 

dansk ret.

Danmarks nye udbudslov skal 

sikre, at der skabes bedst mu-

lige rammer for, at offentlige 

indkøb kan foregå så effektivt, 

intelligent og hensigtsmæssigt 

som muligt med lavest mulige 

transaktionsomkostninger for 

både ordregivere og leveran-

dører. 

IFIRS har gennemgået oplæg-

get for at finde ud af hvilken 

betydning den nye udbudslov 

vil få for selvejesektoren.

Vi bringer et udsnit og en 

vurdering af de påtænkte 

ændringer på side 4-5
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DER ER ET STOR BEHOV FOR  
VIDEN OM UDBUD BLANDT  
SKOLER OG LEVERANDØRER.

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

Jura-seminaret tiltrak 100 
deltagere.
59 deltagere fra virksom-

heder og 41 deltagerer 

fra skolerne deltog i IFIRS 

første seminar med fokus 

på offentlige indkøb.

Seminaret rettede sig 

mod udfordringerne som 

tilbudsgiver og situationen 

som ordregiver.

Begge sider blev belyst og 

spørgelysten var stor.

Der var bl. a. stor interesse 

om reglerne for handel 

ved siden af en indgået 

Rammeaftale, det vi kalder 

80%´s reglen, og mange 

ønskede en uddybning om-

kring reglerne for forbehold 

i tilbud.

IFIRS har udgivet en se-

minarbrochure med alle 

Powerpoint fra seminaret.

Du kan få seminarbrochu-

ren tilsendt ved at sende en 

mail til ato@ifirs.dk.

IFIRS planlægger 2 – 3 

årlige seminarer der både 

skal sikre at skolerne bliver 

bedre til selv at lave udbud, 

og skal sikre at alle virk-

somheder, store som små, 

lokale som landsdækkende 

bliver i stand til at deltage i 

udbud med korrekt udfyldte 

tilbud.

Vi vil annoncerer semi-

narprogrammet for 2014 i 

løbet af første kvartal 2014.

God fornøjelse med læs-

ning af nyhedsavisen.

Aage Toft-Christensen

Leder af IFIRS
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UDBUDSPLAN 2014  
MED DE NYE UDBUD  
ER NU KLAR
Den specifikke udbudsplan med nye udbud for året 

2014 foreligger nu i færdig form

Udbudsplanen vil løbende 

blive revideret og suppleret i 

forhold til skolernes ønsker.

Denne plan indeholder kun 

nye udbud, ikke eksisterende 

udbud der kan købes optioner 

til.

Herunder finder du oversigten 

sat op efter hvilke måneder vi 

igangsætter udbuddene.

Det er vigtigt at være opmærk-

som på at selve offentliggørel-

sen af udbuddene kan risikere 

først at komme 3-4 måneder 

efter igangsættelsen.

Vi tager naturlig alle mulige 

forbehold for at tiderne over-

holdes, ligesom vi forbeholder 

os ret til at udtage og indsætte 

udbud efter behov.

Januar 2014:
9280 IT, Stationære, Bærbare, 

Tilbehør

Asvarlig: ALO

Er igangsat 01.01.2015

9283 Revision

Asvarlig: ATO

Er igangsat 01.05.2014

9284 Finansiering

Asvarlig: ATO

Er igangsat

01.05.2014

Revision

Asvarlig: ATO

Er igangsat

01.04.2014

9206 Udliciteret  

Rengøring

Asvarlig: BEJ  

01.01.2014 - 01.10.2014

9190 Kantinedrift 

Asvarlig: ATO  

Er igangsat 01.08.2014

9207 Arbejdsbeklædning

Asvarlig: DMJ  

01.01.2014 - 01.08.2014

9256 Træ- og Bygningskom-

plementerende produkter 

Asvarlig: BEJ  

01.01.2014 - 01.08.2014

9260 Møbelleverance

Asvarlig: ALO 

Er igangsat 01.03.2014

9267 Møbelleverance

Asvarlig: ALO 

Er igangsat 01.03.2014

9285 Inventarkøb 

Asvarlig: ALO 

Er igangsat 01.03.2014

Februar 2014:
9257 Mur- og Betonprodukter 

Asvarlig: DMJ 

01.02.2014 - 01.09.2014

Marts 2014:
9271 Opskåret Stål 

Asvarlig: BEJ

01.03.2014 - 01.10.2014

9278 Tekniske Luftarter 

Asvarlig: BEKR

01.03.2014 - 01.10.2014

9270 Stål i hele længder 

Asvarlig: DMJ 

01.03.2014 - 01.10.2014

April 2014:
9174 Tilsatsmaterialer til  

svejseområdet

DMJ

01.04.2014 - 01.12.2014

9272 Værktøjer o.s.v.

Asvarlig: BEKR

01.04.2014 - 01.12.2014

9273 VVS og VA

Asvarlig: DMJ

01.04.2014 - 01.12.2014

Juni 2014:
9274 Malerartikler

Asvarlig: BEJ

01.06.2014 - 01.02.2015

9275 EL-artikler 

Asvarlig: BEKR

01.06.2014 - 01.02.2015

9252 Forbrugsartikler 

ATO 

01.06.2014 - 01.05.2015

Juli 2014:
9176 Trykopgaver

Asvarlig: BEJ

01.07.2014 - 01.07.2015

Oktober 2014:
9277 Autoreservedele 

Asvarlig: BEJ 

01.10.2014 - 01.06.2015

9276 Lyskilder

Asvarlig: DMJ

01.10.2014 - 01.06.2015

Ansvarlige udbudsjurister:
ALO = Anders Lovén

ATO = Aage Toft-Christensen

BEJ = Britt Egede Jensen

BEKR = Betina Rasmussen

DMJ = Dorthe Johimsen
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1. Grundlæggende  
bestemmelser
Med det nye direktiv er 

tærskelværdierne uændrede i 

forhold til de gældende regler. 

Direktivet introducerer Light 

Regimet for offentlige kon-

trakter vedrørende sociale- og 

andre specifikke tjeneste-

ydelser. Under Light Regimet 

bliver der indført en ny og 

mere enkel udbudsprocedure, 

Udbud Light, med færre krav 

til, hvordan udbud kan tilrette-

lægges og gennemføres.

Direktivet indeholder en ny 

bestemmelse om in-house 

leverancer, der præciserer 

området og giver øgede fri-

hedsgrader.

Udbud Light får ikke den store 

betydning for selvejesektoren.

2. Fleksible procedurer
Med direktivet bliver det nem-

mere for ordregiver at bruge 

de fleksible udbudsformer 

”udbud med forhandling” og 

”konkurrencepræget dialog”. 

Samtidig bliver der indført en 

ny udbudsprocedure ”inno-

vations-partnerskab”, som 

giver mulighed for at indgå 

en længerevarende partner-

skabskontrakt med henblik på 

at udvikle et produkt eller en 

ydelse. Direktivet giver des-

uden mulighed for at fastsætte 

tidsfrister, der er betydelig 

kortere end i det gældende 

direktiv.

De fleksible procedurer kan få 

stor betydning for selvejesek-

torens udbud.

3. Ordregivers strategiske 
brug af offentlige indkøb
Strategisk brug af offentlige 

indkøb er både relevant for 

ordregiver og tilbudsgiver. En 

væsentlig ændring i direktivet 

er, at ordregiver får mulighed 

for at stille krav om mærk-

ningsordninger.

Direktivet giver også mulig-

hed for at afhjælpe fejl og 

mangler ved udbud i endnu 

højere grad, end man kan efter 

danske regler i dag. Det nye 

direktiv ændrer ved terminolo-

gien omkring tildelingskriterier, 

men der er i højere grad tale 

om formuleringsændringer 

end ændringer i praksis.

I det omfang selvejesekto-

ren ønsker at gøre brug af 

bestemte miljømærkninger 

som ”Svanemærket” eller 

”Blomsten” vil denne ændring 

få betydning.

IFIRS vurderer at den største 

ændring er at det bliver muligt 

for ordregiver at inddrage 

livscyklusomkostninger i 

evaluering af tilbud. Begrebet 

livscyklusomkostninger om-

fatter alle omkostninger i løbet 

af livscyklussen for bygge- og 

anlægsarbejder og varer eller 

tjenesteydelser. Livscyklusom-

kostninger

kan eksempelvis være om-

kostninger i forbindelse med 

fremstilling, vedligeholdelse, 

bortskaffelse eller omstilling 

til ny leverandør. Det kan også 

være omkostninger for mil-

jøet, eksempelvis forurening 

forårsaget af selve varen eller 

fremstillingen af varen.

4. Bedre adgang for SMV’er 
og nystartede virksomheder
Det nye direktiv har en 

række tiltag, der skal gøre de 

offentlige kontrakter mere 

tilgængelige for SMV’er og 

nystartede virksomheder. 

Ifølge direktivet skal ordregiver 

begrunde, hvis ordregiver ikke 

vælger at opdele en kontrakt. 

Og ordregiver må ikke kræve, 

at tilbudsgiver har en højere 

omsætning end det dobbelte 

af kontraktens værdi.

Dette er et fokusområde for 

IFIRS, og vore jura-seminarer 

skal medvirke til at give vore 

lokale og mindre virksomhe-

der mulighed for at byde på 

IFIRS ordre.

5. Sammenlægning af be-
hov/indkøbsteknikker
En række uklarheder om-

kring brugen af rammeaftaler 

er reduceret med det nye 

direktiv. Eksempelvis giver 

direktivet mulighed for at 

bruge ”miniudbud” og ”direkte 

tildeling” i samme rammeafta-

le. Ansvarsfordelingen mellem 

indkøbsorganisationer og 

ordregiver er gjort tydeligere. 

Og der er sket en forenkling 

af proceduren for dynamiske 

indkøbssystemer.

Direktivet præciserer an-

svarsfordelingen for fejl. For 

brugere af SKI-aftaler betyder 

ændringen som udgangspunkt 

er det indkøbscentralen, der er 

ansvarlig. For selvejesektoren 

betyder ændringen at skolerne 

VÆSENTLIGE 
ÆNDRINGER 
I EU Ś NYE  
UDBUDS
DIREKTIV
De ændringer der er i spil er
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ikke mere risikerer at skulle 

betale erstatning som bruger 

af en SKI aftale, fordi SKI har 

lavet en fejl.

6. Reduktion af dokumenta-
tionsomkostninger
Direktivet reducerer doku-

mentationsomkostningerne 

for både ordregiver og til-

budsgiver. Eksempelvis er det 

som udgangspunkt kun den 

vindende tilbudsgiver, der skal 

fremsende dokumentation.

Denne ændring vil spare om-

kostninger for både tilbuds- 

og ordregiver

7. Velfungerende procedurer
Direktivet indeholder en række 

nye regler for procedurer, der 

kan bidrage til at opnå det 

bedste udbud både for ordre-

giver og tilbudsgiver. Der bliver 

mulighed for at gennemføre 

indledende markedsundersø-

gelser og inddrage ansøgere 

eller tilbudsgivere for at søge 

rådgivning og tilrettelægge 

udbuddet. Som noget nyt 

fastslår direktivet, at der ikke 

kræves nyt udbud i de situatio-

ner, hvor der ikke er tale om 

væsentlige ændringer i en 

kontrakt.

Det er IFIRS opfattelse at den-

ne ændring vil betyde bedre 

og mere dækkende udbud, 

som vil kunnne gennemføres 

uden forøgede omkostninger.

8. Andre proceduremæssige 
krav
Direktivet indeholder en række 

formelle procedurekrav. Som 

noget nyt kan regionale og 

lokale myndigheder udsende 

en vejledende forhåndsmed-

delelse i stedet for en udbuds-

bekendtgørelse. Og direktivet 

stiller krav om, at offentliggø-

relse af et udbud skal ske på 

EU-plan, før det kan ske på 

nationalt plan.

Der er ikke blevet ændret væ-

sentligt i bestemmelserne om 

andre proceduremæssige krav.

9. E-procurement
Direktivet indeholder en række 

regler for obligatorisk tilgæn-

gelighed af udbudsmaterialet 

og obligatorisk anvendelse 

af elektronisk kommunikati-

on frem til tilbudsafgivelsen. 

Elektroniske udbud vil gøre 

det nemmere og mindre 

omkostningstungt for både 

ordregivere og leverandører at 

gennemføre et udbud.

Denne ændring betyder for 

IFIRS medlemmer at de i løbet 

af 2014 vil få adgang til at an-

noncere egne udbud via IFIRS 

elektroniske udbudssystem.

10. Forvaltning
Det nye direktiv indeholder en 

række forpligtigelser og opga-

ver, som medlemsstaterne skal 

udføre.

Det ser ikke ud til at denne 

ændring berører hverken sko-

lerne eller IFIRS, med mindre 

vi stilles overfor en pligt til at 

indrapportere til Modernise-

ringsstyrelsen.

Nu er det blevet nemmere at 
finde alle de offentlige udbud.

Konkurrence- og 
Forbrugerstyrels-
en har udviklet en 
udbud.dk applikation 
(app) til mobiltele-
foner

For at gøre det nemmere for 

leverandører at få adgang 

til offentlige udbud, er der 

udviklet en mobil app til 

udbud.dk. Med app’en er du 

som leverandør ikke læn-

gere afhængig af compute-

ren. I stedet kan du via din 

mobiltelefon følge med i det 

offentlige marked, hvor som 

helst og når som helst.

Udbud.dk app’en indeholder 

mange af de samme funkti-

oner som hjemmesiden og 

er tilgængelig for Apple og 

Android telefoner, samt Ipad. 

Du kan søge i udbud og se 

udbudsdetaljer på app’en. 

Hvis du vil gemme søg-

ninger eller udbud, skal du 

være registeret som bruger 

på hjemmesiden, før du kan 

logge ind.

Når du er logget ind 

på app’en, kan du også 

modtage notifikationer på 

din mobiltelefon, hvis der 

sker ændringer i et af dine 

gemte udbud, eller hvis et 

nyt udbud matcher en gemt 

søgning. 
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Ordregivers afvisning af det 
billigste tilbud var i strid med 
ligebehandlingsprincippet

En kendelse afsagt af Kla-

genævnet for Udbud 19. 

november 2013, vedrørte en 

begrænset licitation med la-

veste pris som tildelingskriteri-

um. Tilbuddet med den laveste 

pris, blev afvist af udbyderen 

grundet manglende udfyldelse 

af en rubrik vedrørende ”ryd-

ning” i udbyderens tilbudsli-

ste. Udbyderen anså denne 

undladelse, som værende 

en afvigelse fra licitationsbe-

tingelserne, der kunne give 

tilbudsgiveren en adgang til 

senere at justere sit tilbud.  

Som en del af det afgivne 

tilbud, skulle tilbudsgiverne, 

herunder klageren som havde 

den laveste pris, udfylde en 

tilbudsliste, indeholdende flere 

delposter for forskellige ar-

bejdsopgaver. Hver delpost var 

udspecificeret i rubrikker, hvor 

tilbudsgiverne skulle angive en 

pris for hvert enkelt arbejde og 

afslutte med en totalsum for 

hver af delposterne. Klageren 

havde ikke udfyldt en rubrik 

i en delpost, men angivet en 

totalsum for delposten, hvis 

beløb indgik i det samlede 

tilbud. 

Det fremgik af udbyderens 

tilbudsliste, som klageren 

havde afgivet sit tilbud på 

at ”det samlede tilbud er 

bindende uanset tilbudslistens 

øvrige indhold”. Klagenævnet 

udtalte, at klagerens tilbud 

derfor måtte forstås således, 

at rydning var inkluderet i den 

totale sum. Sammenholdt med 

at der ikke i udbudsmateria-

let var stillet et mindstekrav 

om fuldstændig udfyldelse 

af tilbudslisten, medførte 

at Klagenævnet medgav at 

afvisning af klagerens tilbud 

var i strid med ligebehand-

lingsprincippet.  Som en følge 

heraf, bestemte Klagenævnet 

ligeledes at udbyderen ved 

ikke at have besluttet at indgå 

kontrakt med klageren, havde 

overtrådt tilbudslovens § 8, stk. 

1, omhandlende tildelingskri-

terier. 

IFIRS medlemmer skal være 
opmærksomme på:
Et tilbud der afviger fra 

udbudsmaterialet, uden at 

udbudsmaterialet lægger op 

til dette, er at betragte som et 

tilbud med forbehold. I denne 

kendelse var den manglen-

de udfyldelse af rubrikken 

vedrørende ”rydning”, ikke en 

afvigelse fra udbudsmateria-

let, grundet udbudsmaterialet 

indhold. 

Man skal som ordregiver der-

for være opmærksom på, at 

enhver afvigelse fra udbuds-

materialet ikke nødvendigvis 

er et forbehold, hvis sagens 

øvrige omstændigheder 

medfører, at tilbuddet ikke kan 

tolkes tvetydigt, på trods af 

afvigelsen. 
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KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Fase 13:
Bygge opgave – Herningsholm 
Erhvervsskole (Projekt 9198)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Projektarbejde igangværende.

Inventarkøb; Undervis. møbler - 
Campus Vejle (Projekt 9259)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
IFIRS, JSI og Campus Vejle er i 
løbende sparring om udbudsmate-
rialet. Det forventes offentliggjort i 
ultimo november 2013.

Arkitektydelser – HANSENBERG 
(Projekt 9264)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er udarbejdelse.
Forventet offentliggørelse decem-
ber 2013.

Ingeniørydelser – HANSENBERG 
(Projekt 9265)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er udarbejdelse.
Forventet offentliggørelse decem-
ber 2013.

Fase 11: 
Kantinedrift - Vestfyns Handels-
skole (Projekt 9190)
Team: ATO + BEKR
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbudsmaterialet er under udar-
bejdelse.

Fase 07:
Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: SBA + SHP
Forundersøgelse igangsat.
7 skoler har indtil videre tilkendegi-
vet interesse for deltagelse.

Fase 06:
Vagtydelser - Syddansk Erhvervs-
skole (Projekt 9248)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Nuværende aftaledækning over-
vejes.

Fase 05:
Serviceaftaler; Køle-fryseanlæg 
(Projekt 9239)
Team: ALO + TTR
19 skoler har vist interesse for 
udbuddet, som forventes offentlig-
gjort 2. kvt. 2014.
Forundersøgelse iværksat. 
Afventer projekt med mapping af 
serviceaftaler.

Fase 04:
Serviceaftaler; Køkkenmaskiner 
(Projekt 9240)
Team: ALO + TTR
14 skoler har vist interesse for 
udbuddet, som forventes offentlig-
gjort 2. kvt. 2014.
Forundersøgelse iværksat.
Afventer projekt med mapping af 
serviceaftaler.

Fase 03:
Arbejdsbeklædning (Projekt 9207)
Team: SBA + SHP i samarbejde 
med EUC Sjælland.
11 skoler har udtrykt interesse i 
udbuddet.
Udbuddet forventes offentliggjort 
1.kvt 2014.

Fase 02:
Tilsatsmateriale til svejseområdet 
(Projekt 9174)
Team: ATO + TTR
4 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat.
Der er afholdt møde med fagspe-
cialister. Der er nye regler omkring 
certificering af materialer under 
udarbejdelse. Certificering vil på-
virke udbuddets kravspecifikation 
markant. Det forventes at kunne 
gennemføre udbuddet så ny aftale 
kan være klar 2. halvår 2014.

Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: SBA
10 skoler har udvist interesse i 
udbuddet. 
Forundersøgelse igangsat. Ud-
budsform overvejes.
Der nedsættes en projektgruppe 
og køres videre med Insta 800. 
Forventet offentliggørelse 2. kvartal 
2014

Kaffesystemer (Projekt 9251)
Team: ATO / ALO / SBA
14 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet.
Kontraktforhold undersøgt. 
Emnet forventes omfattet af pro-
jektet mapping af serviceaftaler.

Frisørhoveder (Projekt 9254)
Team: SBA + SHP
8 skoler har udtrykt interesse i 
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat. Ind-
købsvolumen undersøges.
Udbuddet overvejes.

Fase 01:
E-Bøger ( Projekt 9121)
Team: ATO / ALO / SBA
Behov og ønsker varierer.
Tilbydes som enkeltudbud til 
skoler.

Revision (Projekt 9127)
Team: ATO / ALO / SBA 
15 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.

Interaktive tavler og projektorer 
(Projekt 9148)
Team: ATO / ALO / SBA 
19 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.

Skolemøbler (Projekt 9149)
Team: ATO / ALO / SBA 
25 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.

Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: SBA + TTR
13 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbudsarbejdet forventes at starte 
3. kvt 2013, hvorefter offentliggø-
relse forventes at finde sted 3.kvt 
2014.

Træ- og bygningskomplemente-
rende 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.

Arbejdsmaskiner 
Team: ATO / ALO / SBA 
10 skoler har udtrykt interesse i 
udbuddet.
Skolers behov meget forskellige. 
Tilbydes som enkeltudbud pr. 
skole.

Maskineftersyn
Team: AHM / ALO / SBA 
14 skoler deltager.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.

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

Service bygningsmaskiner
Team: ALO + TTR
11 skoler har vist interesse for 
udbuddet, som forventes offentlig-
gjort 2. kvt. 2014.

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:
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Sagen omhandlede en 

kommune, som ønskede 

en leverandør til at varetage 

regresopgaver indenfor  

kommunens sygedagpenge-

område. Opgaven blev udbudt 

efter reglerne i tilbudslovens 

afsnit II, fordi der var tale om 

en Bilag II B-tjenesteydelse. 

Dette betyder, at udbuddet 

foregik efter de mere lempeli-

ge regler, der findes i tilbud-

sloven, dog stadig med krav 

om, at de almindelige udbuds-

retlige principper overholdes, 

såsom ikke-diskrimination, 

ligebehandling, etc. 

Klagen over resultatet blev 

indgivet af en tilbudsgiver, 

der mente, at kommunen 

havde overtrådt reglerne om 

ligebehandling ved valg af 

leverandør. Grunden til klage-

rens påstand om overtrædelse 

af ligebehandlingsprincippet 

var, at det vindende tilbud 

efter hans mening indeholdt 

væsentlige fravigelser fra de 

udbudsvilkår, som lå til grund 

for udbuddet. I den forbindel-

se henviste klageren til, at den 

vindende leverandør gjorde 

brug af underleverandører, 

selvom udbudsvilkårene ikke 

umiddelbart åbnede op for 

denne mulighed. Tilbuddet 

burde efter hans mening 

derfor have været afvist som 

ukonditionsmæssigt. 

Klagerens henvisning til, at 

brugen af underleverandører 

ikke var overensstemmende 

med udbudsvilkårene, kom 

på baggrund af anførelsen i 

udbudsvilkårene om, at der 

”udelukkende kunne bydes på 

hele kontrakten”, hvorfor der 

altså kun ville blive indgået 

kontrakt med én leverandør. 

Endvidere henviste klageren 

til kommunens anvendelse af 

udtrykkene ”1 leverandør”, ”en 

leverandør” og ”leverandøren”. 

På baggrund af heraf var det 

altså efter klagerens mening 

ikke overensstemmende med 

udbudsvilkårene at anvende en 

underleverandør til en del af 

opgaven, hvorfor det vindende 

bud burde have været afvist af 

kommunen. 

I forbindelse med klagesagen 

blev det af Klagenævnet for 

Udbud gjort klart, at klage-

rens påstand om manglende 

overensstemmelse ikke kunne 

tages til følge. Klagenævnet 

henviste i den forbindelse til, at 

kommunen ikke havde anført 

i udbudsvilkårene, at man ville 

blive udelukket fra konkurren-

cen, hvis man anvendte un-

derleverandører. Således skulle 

udtrykkene ”1 leverandør”, ”en 

leverandør” og ”leverandøren” 

ikke forstås på en sådan måde, 

at man ikke måtte anvende 

underleverandør. Kommunen 

havde derfor ikke handlet 

i uoverensstemmelse med 

udbudsvilkårene ved at tildele 

kontrakten til en leverandør, 

der anvendte underleverandør 

til en del af opgaven.

Selvom den konkrete kendelse 

fra Klagenævnet for Udbud 

ikke har en banebrydende 

værdi, er den alligevel inte-

ressant i visse henseender, 

da den giver et godt billede 

af ordregivers overholdelse 

af ligebehandlingsprincippet, 

der skal foreligge i forbindelse 

med vurderingen af indkomne 

tilbud.

IFIRS’ medlemmer skal være 
opmærksomme på: 
Kendelsen giver en retnings-

linje for ordregivers mulighed 

for at vælge en tilbudsgiver, 

der anvender underleverandør, 

uden at handle i strid med 

ligebehandlingsprincippet. 

Omvendt kan kendelsen anses 

som en lille påmindelse om, 

at hvis ordregiver ikke ønsker 

at give leverandøren mulighed 

for anvendelse af underle-

verandør, så er ordregiver 

nødsaget til at præcisere det i 

udbudsmaterialet.

Det var i orden at anvende underleverandør, da 
udbudsvilkår ikke specifikt undtog dette (KLFU 
15. november 2013, HjulmandKaptain Advokat
partnerselskab mod Aarhus Kommune).
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AKTIVE AFTALER
følgende aftaler bruges af skolerne og skal  

fornys efter følgende plan:

2014:

9083 Fersk køb Bygholm Land-
brugsskole
med 1 deltager  (fra 01.04.2013 til 
01.04.2014)
Leverandør: Bjerre Kød
Kontraktsansvarlig: ATO

9115 Rengøringsydelsen
med 7 deltagere (fra 01.10.2011 til 
01.10.2014)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: SBA

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: ATO

9136-02 Frugt & Grønt
med 23 deltagere (fra 01.05.2012 til 
01.05.2014)
Leverandør: Hørkram 
Kontraktsansvarlig: ATO

9136-03 Kaffe- og Tepulver
med 20 deltagere (fra 01.05.2012 
til 01.05.2014)
Leverandør: BKI 
Kontraktsansvarlig: ATO

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: ATO

9165-01 Svinekød, hele kroppe
med 1 deltager (fra 01.07.2012 til 
01.07.2014)
Leverandører: Danepork A/S
Kontraktsansvarlig: ATO

9165-01 Kalve- og Oksekød, hele 
kroppe
med 1 deltager (fra 01.07.2012 til 
01.07.2014)
Leverandører: BF-OKS A/S
Kontraktsansvarlig: ATO

9171 Træpiller
med 2 deltagere (fra 15.12.2012 til 
15.12.2014)
Leverandør: Pillevarme A/S
Kontraktsansvarlig: SBA

2015:

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

9111 Papir i ark
med 56 deltagere (fra 01.01.2014 til 
01.01.2015)
Leverandør: Papyrus
Kontraktsansvarlig: ATO

9155 Toner og Blæk
med 40 deltagere (fra 01.01.2013 til 
01.01.2015)
Leverandør: ATEA 
Kontraktsansvarlig: ATO

9116-01 Forbrugsartikler  
(papirvarer)
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012 
til 16.04.2015)
Leverandør: Toprent 
Kontraktsansvarlig: SBA

9116-02 Rengøringsmidler
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012 
til 16.04.2015)
Leverandør: Stadsing 
Kontraktsansvarlig: SBA

9116-03 Rengøringsrekvisitter
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012 
til 16.04.2015)
Leverandør: Stadsing 
Kontraktsansvarlig: SBA

9131 Mur og Beton
med 10 deltagere (fra 01.01.2012 til 
01.01.2015)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: ATO

9132 Træ og Bygningskomple-
menterende artikler
med 13 deltagere (fra 01.01.2012 til 
01.01.2015)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: ATO

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 & Rådgiv-
ning 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

2016:

9106-02 Bygherrerådgiveraftale
Frivillig aftale for alle 56 med-
lemsskoler (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 

9126 Tekniske Luftarter
med 14 deltagere (fra. 01.01.2013 
til 01.01.2016)
Leverandør: Yara Praxair A/S 
Kontraktsansvarlig: ATO

9157 Rengøringsydelsen
med 8 deltagere (fra 01.08.2013 til 
01.01.2016)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: ATO



Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - Askov Højskole & Efterskole - Asmildkloster Landbrugsskole - Business College Syd - 

Bygholm Landbrugsskole - Campus Vejle - Campus Bornholm - CELF - Dalum Landbrugsskole - Erhvervsakademi MidtVest -  

Erhvervsakademi Sjælland - Erhvervsakademi SydVest - Erhvervsgymnasiet Grindsted - Erhvervsskolen Nordsjælland - EUC Lillebælt - 

EUC Nord - EUC Sjælland - EUC Syd - EUC Vest - Frederikshavn Handelsskole - Grindsted Landbrugsskole - Gråsten Landbrugsskole 

Haderslev - Handelsskole - Handelsskolen Silkeborg - HANSENBERG - Herningsholm Erhvervsskole - HF & VUC Fyn - IBC International 

Business College - Jordbrugets UddannelsesCenter Århus - Kjærgaard Landbrugsskole - Kold College - Kolding HF & VUC -  

Køge Handelsskole - Learnmark - Nordjyllands Landbrugsskole - Rosborg Gymnasium - Roskilde Tekniske Skole - Rybners - Sct. Knuds 

Gymnasium - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse - Skive Handelsskole - Skive Tekniske Skole - Social- og Sundhedsskolen 

Esbjerg - Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens - Social- og Sundhedsskolen Syd - Svendborg Erhvervsskole - Syddansk 

Erhvervsskole - Tekniske Skole Silkeborg - Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium - UddannelsesCenter Holstebro - Uddannelses-

Center Ringkøbing Skjern - Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium - Vestfyns Handels-

skole - VUC Vest - VUC Aarhus - Århus Tech

IFIRS MEDLEMMER
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Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS 

ato@ifirs.dk - 2091 2350

Susanne Bak
Udbudsjurist 

sba@ifirs.dk - 2834 2935

Anders Lóven
Udbudsjurist 

alo@ifirs.dk - 4011 2742

Betina Elisabeth Kiebe  
Rasmussen 
Udbudsjurist 

bekr@ifirs.dk - 2162 2866

Dorthe Møller Johimsen
Udbudsjurist 

dmj@ifirs.dk - 2538 3779

(starter 01.01.2014)

Britt Egede Jensen
Udbudsjurist 

bej@ifirs.dk - 6170 4695

Sofie Boe Hasselbalch  
Paludan 
Analysemedarbejder

shp@ifirs.dk - 5042 5254 

Agust Arnar Einarsson  
Analysemedarbejder

aae@ifirs.dk - 6013 7554

Inge Egebro Pedersen
Aftaleopfølgnings- og  

analysekoordinator 

(på barsel indtil 01.02.2014) 

Thomas Tromborg
Analysemedarbejder

ttr@ifirs.dk – 2113 8974 
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