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IFIRS TAGER NU 
FAT PÅ AT FINDE 
EN BRUGBAR 
MODEL TIL UD
BUD MED MANGE 
VARENUMRE (SOR
TIMENTSUDBUD)
IFIRS udbudsplan 2014 indeholder 
rigtig mange udbud som indeholder 
rigtig mange varelinier.

Der skal derfor findes en 

brugbar løsning der sikrer at 

udbuddene kan gennemføres 

uden at omkostningerne for 

skolerne bliver uacceptable, 

og for at sikre at det er over-

kommeligt for interesserede 

tilbudsgivere at afgive tilbud.

En ekstra gevinst er at sor-

timentsudbuddet vil sikre at 

også lokale og mindre virk-

somheder vil have bedre mu-

lighed for at byde og dermed 

få mulighed for at få en del af 

de store IFIRS udbud.

For at sikre den optimale 

kvalitet i udbudsarbejdet 

arbejder IFIRS tæt sammen 

med specialadvokat Christian 

Nielsen fra advokatfirmaet 

Bech-Bruun, og det gør sig 

især gældende her hvor IFIRS 

skal træde nye veje og være 

banebrydende for resten af det 

offentlige.

Arbejdet er netop igangsat, og 

alle IFIRS udbudsjurister og 

analysemedarbejdere har del-

taget i et seminar hvor førende 

advokater har givet brugbare 

faglige input, som skal sikre os 

succes med udbuddene.
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ENDNU TO SKOLER HAR MELDT 
SIG IND I IFIRS, OG VI HAR STY
RKET AFDELINGEN MED NYE UD
BUDSJURISTER.

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

Tillykke til 2 nye 

medlemmer og 

velkommen til 3 nye 

udbudsjurister.

IFIRS starter 2014 med 2 

nye medlemmer fra Sjæl-

land.

Det drejer sig om Erhvervs-

akademi Sjælland der har til 

huse i Køge og har afdelin-

ger ned til Næstved og ZBC 

(Zealand Business College) 

der har til huse i Næstved 

og afdelinger ned gennem 

Sjælland.

Herefter har IFIRS 8 

medlemsskoler Øst for 

Storebælt, yderligere 2 sjæl-

landske skoler har udtrykt 

interesse for medlemskab i 

løbet af 2014.

Vest for Storebælt har yder-

ligere 2 skoler forespurgt 

om medlemskab. 

På personalefronten tiltråd-

te Cand. Jur. Britt Egede 

Jensen og Cand. Jur. Betina 

Rasmussen 01. december 

2013, og 01. januar 2014 

tiltrådte Cand. Merc. Jur. 

Dorthe Møller Johimsen.

IFIRS har hermed fået frisk 

blod i udbudsafdelingen 

efter at Anna Mortensen og 

Susanne Bak fratrådte.

Vi, i IFIRS, ser alle frem til 

spændende opgaver i 2014, 

og er klar til at I kontakter 

os.

 

God fornøjelse med læs-

ning af nyhedsavisen.

Aage Toft-Christensen

Leder af IFIRS

Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen har udviklet en 

udbud.dk applikation (app) til 

mobiltelefoner

For at gøre det nemmere for 

leverandører at få adgang til 

offentlige udbud, er der udvik-

let en mobil app til udbud.dk. 

Med app’en er du som leve-

randør ikke længere afhængig 

af computeren. 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 søgninger 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 notifi-

kationer på din mobiltelefon, 

hvis der sker ændringer i et af 

dine gemte udbud, eller hvis 

et nyt udbud matcher en gemt 

søgning. 

Nu er det ble-
vet nemmere 
at finde alle 
de offentlige 
udbud.
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Ansvarlige udbudsjurister:
ALO = Anders Lovén

ATO = Aage Toft-Christensen

BEJ = Britt Egede Jensen

BEKR = Betina Rasmussen

DMJ = Dorthe Johimsen

Januar 2014:

Udover ovennævnte vil vi 

konkurrenceudsætte skolerne 

lokale indkøbsbehov, samt 

forny 14 igangværende aftaler.

OPDATERING AF  
UDBUDSPLAN 2014 
Vi tager naturlig alle mulige forbehold for at 

tiderne overholdes, ligesom vi forbeholder os 

ret til at udtage og indsætte udbud efter behov.

JANUAR 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9280 IT, Stationære, Bærbare, Tilbehør ALO Er igangsat 01.01.2015

9283 Revision ATO Er igangsat 01.05.2014

9284 Finansiering ATO Er igangsat 01.05.2014

Revision BEJ Er igangsat 01.04.2014

9206 Udliciteret Rengøring BEJ 01.01.2014 01.10.2014

9190 Kantinedrift BEJ Er igangsat 01.08.2014

9207 Arbejdsbeklædning DMJ 01.01.2014 01.08.2014

9256 Træ- og Bygningskom- 

plementerende produkter

BEJ 01.01.2014 01.08.2014

9260 Møbelleverance ALO Er igangsat 01.03.2014

9267 Møbelleverance ALO Er igangsat 01.03.2014

9285 Inventarkøb ALO Er igangsat 01.03.2014

Kopimaskiner DMJ Er igangsat 01.05.2014

FEBRUAR 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9257 Mur- og Betonprodukter DMJ 01.02.2014 01.09.2014

MARTS 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9271 Opskåret Stål BEJ 01.03.2014 01.10.2014

9278 Tekniske Luftarter BEKR 01.03.2014 01.10.2014

9270 Stål i hele længder DMJ 01.03.2014 01.10.2014

APRIL 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9174 Tilsatsmaterialer til svejseområdet DMJ 01.04.2014 01.12.2014

9272 Værktøjer o.s.v. BEKR 01.04.2014 01.12.2014

9273 VVS og VA DMJ 01.04.2014 01.12.2014

JUNI 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9274 Malerartikler BEJ 01.06.2014 01.02.2015

9275 EL-artikler BEKR 01.06.2014 01.02.2015

9252 Forbrugsartikler ATO 01.06.2014 01.05.2015

JULI 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9176 Trykopgaver BEJ 01.07.2014 01.07.2015

OKTOBER 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE ANSVARLIG STARTMÅNED FORVENTET  

KONTRAKTSTART
9277 Autoreservedele BEJ 01.10.2014 01.06.2015

9276 Lyskilder DMJ 01.10.2014 01.06.2015
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Erfaringer viser, at brugen af 

udbudsformen ”Begrænset 

udbud” er særdeles anven-

delig i forhold til indkøb af 

indretningsløsninger og løst 

inventar til skolerne, herun-

der undervisningsmøbler og 

møbler til fællesarealer. Disse 

erfaringer stammer fra et af 

IFIRS gennemført udbud for 

medlemsskolen SOSU Esbjerg, 

som IFIRS efterfølgende har 

foretaget en evaluering af. 

Evalueringen havde to fokus-

områder; for det første blev 

der set på gennemførelsen og 

udfaldet af det konkrete ud-

bud, der blev gennemført som 

et offentligt udbud. For det 

andet fik forskellige leveran-

dører inden for møbelbran-

chen chancen for at komme 

med deres erfaringer inden for 

området. Evalueringen viste 

tydeligt, at det, i forhold til 

udbud omhandlende indret-

ningsløsninger og undervis-

ningsmøblering, giver større 

mulighed for at få den mest 

tilfredsstillende løsning, hvis 

man anvender udbudsformen 

”begrænset udbud”.

Hvad betyder begrænset 
udbud.
Udbudsformen begrænset 

udbud adskiller sig fra et 

offentligt udbud ved, at de 

leverandører, som ønsker at 

deltage i udbuddet, skal an-

søge om at få mulighed for at 

deltage. Denne proces kaldes 

en prækvalifikation. 

Ordregiver, som indenfor 

IFIRS fællesskabet består af 

repræsentanter fra både IFIRS 

og skolen, får på den måde 

mulighed for i samarbejde at 

fastlægge nogle udvælgelses-

kriterier, som en leverandør 

skal opfylde for at få mulighed 

for at deltage. 

Endvidere kan ordregiveren 

begrænse antallet af deltage-

re ved at tilkendegive, at der 

vil blive udtaget eksempelvis 

5 leverandører til at deltage. 

Fordelene ved denne udbuds-

form kan både ses i forhold til 

ordregiveren og leverandøren, 

som vil byde på kontrakten. I 

ordregiverens tilfælde er der 

kun et begrænset antal tilbud, 

der skal gennemgås, når 

vinderen skal findes, hvilket 

særligt kan være en fordel ved 

store kontrakter. 

Gennem den føromtalte eva-

luering af udbuddet for SOSU 

Esbjerg er det desuden blevet 

klart, at mange leverandører 

foretrækker udbudsformen 

begrænset udbud, da det efter 

deres mening giver en mere 

målrettet proces. 

Opgaven henvender sig på 

denne måde til de leverandø-

rer, der har muligheden for at 

løfte opgaven, hvilket i sidste 

ende betyder mindre spildtid 

for både skolen og leverandø-

ren. Endelig er der for leveran-

dørerne et økonomisk aspekt, 

idet de kun skal bruge penge 

på opgaveløsning, hvis de bli-

ver prækvalificeret. Det gør det 

mere økonomisk overskueligt 

for leverandørerne, da de er 

sikre på at have en reel chance 

for at vinde kontrakten.

Motivationen kan opret
holdes i tilbudsprocessen.
Når der er foretaget prækva-

lifikation, bliver de udvalgte 

leverandører opfordret til at 

afgive bud på den udbudte 

kontrakt, og leverandørerne 

begynder herefter at udarbej-

de deres bud på den bedste 

løsning ud fra de krav, der er 

fastlagt i udbudsmaterialet. 

Som tidligere nævnt er en af 

de store motivationsfaktorer 

for leverandørerne bevidst-

heden om, at de har en reel 

chance for at vinde kontrak-

ten, fordi de er kommet gen-

nem udvælgelsesprocessen. 

Men der findes også andre 

motivationsfaktorer, som 

bliver aktuelle i perioden efter 

prækvalifikationen. 

Én af de største motivati-

onsfaktorer, som er særligt 

anvendelig i forbindelse med 

indretningsløsninger og møb-

leringer, er muligheden for at 

fremvise produkter, hvilket dog 

er en mulighed uanset om der 

er tale om et offentligt eller 

begrænset udbud. Fordelen 

ved det begrænsede udbud 

ligger i, at det udelukkende er 

de udvalgte leverandører, der 

kan fremvise deres produkter. 

Leverandøren kan altså få lov 

til at fremvise sine produkter 

og præsentere sine forslag til 

indretning, kvalitet, farver, og 

lignende. Skolen kan på den 

anden side få lov til at afprøve 

produkterne, herunder mærke 

kvaliteten, opleve produk-

terne og danne en holdning 

herudfra. 

Vurdering af de indkomne 
tilbud.
Når ordregiver skal vurdere de 

indkomne tilbud, kan der en-

ten anvendes tildelingskriteriet 

”Laveste pris” eller ”Økonomisk 

mest fordelagtige tilbud”. 

IFIRS har erfaret, at der ved 

møblering og indretningsløs-

ninger er stor fordel ved at 

anvende kriteriet ”Økonomisk 

mest fordelagtige tilbud”, fordi 

UDBUD AF INDRETNINGS
LØSNINGER OG MØBLERING AF 
SÅVEL UNDERVISNINGSLOKALER 
SOM FÆLLESAREALER.
Alle skoler har løbende behov for at indkøbe in-

ventar og møbler til både undervisningslokaler og 

andre opholdsarealer. Da et sådan indkøb ofte har 

en værdi, der gør kontrakten udbudspligtig, har IFIRS 

undersøgt, hvordan skolerne gennem et udbud 

bedst muligt finder frem til den leverandør, der kan 

levere den mest optimale løsning for den konkrete 

skole i forhold til både indretning og produkt.
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det kan hæve kvaliteten af 

produktet og øge kreativiteten 

hos leverandørerne. 

Skolerne kan altså drage 

fordele af at anvende dette 

tildelingskriterium, idet de som 

oftest vil ende med et produkt, 

der er holdbart og passer til 

deres ønsker til indretning. 

Vurderingen af tilbuddene vil 

som oftest foregå efter en 

vægtningsmodel, som er aftalt 

mellem skolen og IFIRS. 

Modellen må udelukkende 

indeholde objektive elementer, 

hvilket eksempelvis kan være 

pris, indretning, garanti, osv. 

Tilbuddene vil herefter blive 

tildelt point alt efter hvor-

dan vægtningsmodellen er 

sammensat, hvilket i sidste 

ende fører til, at vinderen af 

kontrakten kan udpeges.

Ordregiver bør have særligt 
fokus på visse faldgrupper.
Når man som ordregiver skal 

vælge et produkt, har det for 

mange stor betydning, at man 

har fået lov at opleve pro-

duktet på egen hånd, hvilket 

ifølge ovennævnte også er 

en mulighed. Dog skal man 

som ordregiver altid have 

udbudsreglerne i tankerne for 

at undgå, at der bliver tale om 

brud herpå. 

I forhold til fremvisning af pro-

dukter er det vigtigt at huske 

på, at man som ordregiver 

ikke må foretage sammenlig-

ning af de produkter, der er 

blevet fremvist. Fremvisnin-

gen skal derfor udelukkende 

give leverandøren mulighed 

for at fremvise sine ideer og 

produkter, hvorefter ordregiver 

skal vurdere det fremviste helt 

objektivt ud fra de vilkår, de 

har fastsat i udbudsmaterialet. 

Også i forhold til selve vurde-

ringen af de indkomne tilbud 

kan der foreligge en faldgrup-

pe, som ordregiver skal have 

særlig fokus på for at undgå 

overtrædelse af udbudsreg-

lerne. 

Tilbuddenes indhold skal 

stemme overens med de vilkår 

i udbudsmaterialet, som er 

blevet fastlagt af Ordregiver. 

Dette betyder, at ordregiver 

er pålagt at afvise tilbud, der 

fraviger fra udbudsvilkårene 

– også selvom ordregiveren i 

realiteten bedst kunne lide de 

produkter og ideer, der kom 

fra den konkrete leverandør, 

som må afvises. 

Netop de to ovennævnte 

områder kan være svære for 

skolerne at varetage, hvis man 

ikke har juridisk bistand, der 

kan sikre overholdelse af de 

mange regler, der er i forhold 

til udbudsprocessen. Derfor 

er det en rigtig god idé at 

have IFIRS med til udbuddet, 

da eventuelle faldgrupper og 

efterfølgende klagesager kan 

undgås, hvis man ved, præcist 

hvad man skal have øje på.

Hvornår skal man tage kon
takt til IFIRS, hvis man har et 
udbud vedr. indretning og 
møblering i tankerne.
Når man som skole har et 

udbud i tankerne, er det meget 

vigtigt, at skolen kender tids-

rammen for en udbudsproces, 

så udbuddet bliver sat i gang 

i ordentlig tid. Et begrænset 

udbud, som beskrevet ovenfor, 

tager ca. 8 mdr. inkl. levering. 

Derfor bør skolen tage kontakt 

til IFIRS i god tid, da IFIRS kan 

hjælpe i hele processen, både 

fra idéen opstår til kontrakten 

er indgået, samt ved overhol-

delse og evt. genforhandling af 

kontrakten.

Den letteste måde at tage 

kontakt til IFIRS på er ved at 

sende en mail til ato@ifirs.dk

Betina Rasmussen

Udbudsjurist, Cand.jur
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Aktindsigt i priser mv.,  
og ordregivers kontrol  
af mindstekrav

(KLFU 18 december 2013, He-

alth Robotics Srl mod Region 

Hovedstaden)

Sagen omhandler en tilbuds-

giver, som har anmodet om 

aktindsigt i et vindende tilbud. 

Første påstand:
Ordregiver har efter anmod-

ning givet klageren aktindsigt i 

den valgte tilbudsgivers tilbud 

jf. offentlighedslovens § 4, stk. 

1. Anmodning kunne ikke ske 

på baggrund af forvaltningslo-

ven, idet klageren ikke havde 

afgivet tilbud, og var derved 

ikke part i udbuddet. Klagerne 

havde derfor valgt, at begære 

aktindsigt efter offentligheds-

loven. 

Ordregiver havde valgt at 

undlade aktindsigt i visse 

dele af det vindende tilbud jf. 

offentlighedslovens § 12.  Det 

var klageren utilfreds med. 

Derudover mente klagerne, 

at den vindende tilbudsgiver 

ikke opfyldte mindstekravene i 

tilbuddet.

Ordregiver havde oplyst, at 

der ved udbuddets gennem-

førelse var tre leverandører på 

markedet, hvor den ene endnu 

ikke var repræsenteret på det 

europæiske marked. Ordregi-

ver har vurderet, at det var et 

begrænset markedet, hvilket 

ligger til grund for de valgte 

udeladelser af aktindsigten i 

det vindende tilbud. 

Afgørelsen
Klagenævnet udtaler, at på 

et marked, hvor der er få 

leverandører og som kan 

karakteriseres som værende et 

oligopol, kan aktindsigt i det 

vindende tilbuds tekniske de-

taljer, specifikationer og priser 

give konkurrerende leverandø-

rer en konkurrencefordel.

Anden påstand:
Den anden påstand fra kla-

geren, vedrørte ordregivers 

evaluering af det vindende 

tilbuds mindstekrav. 

Klagerne mente, at mindste-

kravene i det vindende tilbud 

ikke var opfyldt, og at ordregi-

ver burde have opdaget det i 

forbindelse med evaluering. 

Afgørelsen
Klagenævnet udtaler, at ordre-

giver som udgangspunkt ikke 

er forpligtet til at kontrollere 

mindstekravene. Ordregiver 

må antage, at mindstekra-

vene er opfyldt i de tilfælde, 

hvor tilbuddet ikke indeholder 

forbehold.

IFIRS medlemmer skal være 
opmærksomme på:
Retten til aktindsigt kan ske 

uagtet om en virksomhed har 

afgivet tilbud, eller ej. 

Der er undtagelser vedrørende 

hvilke dokumenter aktindsig-

ten omfatter. 

Der vil altid være et særligt 

hensyn til beskyttelse af pri-

vate virksomheders konkur-

renceevne og videregivelse af 

forretningshemmeligheder.  

I forbindelse med evaluering 

af et tilbud er ordregiver ikke 

forpligtet til at kontrollere 

rigtigheden af mindstekrav. 

Mindstekrav kan aldrig indgå i 

en evaluering, da de jo i kraft 

af navnet er mindste krav, som 

altid skal være opfyldt.

Dorthe Møller Jochimsen

Udbudsjurist, Cand.merc.jur
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KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Fase 13:
Nybyggeri; Totalrådgiver - Her-
ningsholm ES (Projekt 9198)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Besigtigelse afholdt.

Indretning - Campus Vejle  
(Projekt 9259)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Ansøgningsfrist er den 20. de-
cember. 
Stor interesse.

Fase 11: 
Arkitektydelser – HANSENBERG 
(Projekt 9264)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er under udarbejdelse.
Forventet offentliggørelse februar 
2014.

Ingeniørydelser – HANSENBERG 
(Projekt 9265)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er under udarbejdelse.
Forventet offentliggørelse februar 
2014.

Indretning - HF & VUC FYN  
(Projekt 9266)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet offentliggørelse decem-
ber 2013.

Fase 07:
Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: ATO + SHP
Udbuddet rykket til 2. kvt. 2014.

Fase 05:
Serviceaftaler; Køle-fryseanlæg 
(Projekt 9239)
Team: ALO + TTR
Projektet tilbydes individuelt for 
skoler som en del af mapping af 
serviceaftaler. 
Det enkelte projektnummer lukkes 
ned og fjernes fra udbudsplanen.

Fase 04:
Serviceaftaler; Køkkenmaskiner 
(Projekt 9240)
Team: ALO + TTR
Projektet tilbydes individuelt for 
skoler som en del af mapping af 
serviceaftaler. 

Fase 03:
Kantinedrift - Vestfyns  
Handelsskole (Projekt 9190)
Team: BEKR + ATO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbudsmaterialet er under udar-
bejdelse.
Forventet offentliggørelse 
01.04.2014
Forventet kontraktstart 01.08.2014.

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

Fase 02:
Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: ATO / BEJ + SHP
10 skoler har udvist interesse i 
udbuddet. 
Forundersøgelse igangsat.  
Udbudsform overvejes.
Forventet offentliggørelse 2. kvartal 
2014
Forventet kontraktstart 4. kvartal 
2014

Fase 01:
Frisørhoveder (Projekt 9254)
Team: SBA + SHP
Skolers behov og ønsker varieret. 
Projektet lukkes ned og fjernes fra 
udbudsplanen.

Fase 01:
IT; Stationære, Bærbare, Tilbehør 
(Projekt 9280)
Team: ALO + TTR
Forundersøgelse baseret på nuvæ-
rende aftale igangsat.
Forventet offentliggørelse 3.kvt 
2014

Revision - Campus Bornholm 
(Projekt 9283)
Team: ATO / BEJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse januar 
2014.
Forventet kontraktstart 01.04.2014.

Finansiering - Campus Bornholm 
(Projekt 9284)
Team: ATO / BEJ
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet offentliggørelse marts 
2014.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2014.

Møbelleverance - Campus Vejle 
(Projekt 9260)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse marts 
2014.

Møbelleverance - HF & VUC FYN 
(Projekt 9267)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse marts 
2014.

Inventarkøb - Aarhus Tech  
(Projekt 9285)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse marts 
2014.

Tekniske luftarter
Team: BEKR / ATO
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
13 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbuddet forventes opstartet 3. 
kvt. 2014

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.

Træ- og bygningskomplemente-
rende produkter (Projekt 9256)
Team: BEJ / ATO + TTR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Mur og betonprodukter  
(Projekt 9257)
Team: DMJ / ATO + TTR
12 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Stål i hele længder (Projekt 9270)
Team: DMJ / ATO
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Opskåret stål (Projekt 9271)
Team: BEJ / ATO
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Værktøjer o.s.v. (Projekt 9272?
Team: BEKR / ATO
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

VVS og VA (Projekt 9273)
Team: DMJ / ATO
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2014

Malerartikler (Projekt 9274)
Team: BEJ / ATO
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

El-artikler (Projekt 9275)
Team: BEKR / ATO
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

Lyskilder (Projekt 9276)
Team: DMJ / ATO
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015
 

Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: BEJ / ATO
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015.

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:
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Ordregiver har en vid  
skønsmargin ved valget af 
CPV-koder
(KLFU 3. december 2013, 

Holm og Halby A/S mod Kø-

benhavns universitet)

Sagen drejer sig om indkøb af 

frysere i forskningsøjemed.  

I denne sag havde ordregiver 

annonceret et genudbud, hvor 

de havde valgt at bruge nye 

CPV-koder, som klageren ikke 

var blevet gjort bekendt med.  

Klageren anvender søgema-

skinen Mercell, som skal give 

alle interesserede besked om 

udbud, der passer til deres 

produkter. 

Klageren havde via Mercell 

oplyst, hvilke CPV-koder de 

har i deres varesortiment. 

Klageren blev gjort opmærk-

som på udbuddet i første 

runde, men idet ordregiver 

ved annoncering af genud-

buddet valgte at anvende nye 

CPV-koder, blev klageren 

ikke gjort opmærksom på 

udbuddet. 

Klageren havde ikke valgt, at 

søgemaskinen skulle søge på 

de nye CPV-koder som ord-

regiver anvendte, da klageren 

mente, at koderne ikke var 

retvisende for deres produkter. 

Klageren blev opmærksom 

på genudbuddet for sent og 

havde derfor ikke mulighed for 

at byde. 

Klageren gjorde gældende, at 

det fremgår af den indledede 

betragtning 36 i udbudsdirek-

tivet, at udbudsbekendtgø-

relsen har til formål, at gøre 

markedet bekendt med den 

udbudte kontrakt, således 

at potentielle tilbudsgivere 

har mulighed for at vurdere 

om den udbudte opgave har 

interesse. 

Det er derfor af afgørende 

betydning, at udbudsbekendt-

gørelsen indeholder korrekte 

og præcise angivelser af den 

udbudte kontrakt. 

Klager har derfor godt 

gældende, at de angivende 

CPV-koder ikke er retvisende 

for det påtænkte indkøb, og 

udbudsbekendtgørelsen op-

fylder derved ikke de generelle 

udbudsretlige principper om 

ligebehandling og gennem-

sigtighed. 

Afgørelsen
Klagenævnet udtaler at  

ordregiver ikke har overskredet 

den skønsmargen, indklage-

de havde ved angivelsen af 

CPV-koder.

Klagenævnte konkluderer 

at udbudsbekendtgørelsen 

i sammenhæng ikke anses 

for værende misvisende eller 

ufuldstændig, idet der udover 

CPV-koderne, verbalt er be-

skrevet ydelsens karakter. 

Aktører på et givent marked 

som anvender søgemaskiner, 

der alene søger på CPV-koder, 

bør anvende indkøbsområdets 

overordnede CPV-kode.   

IFIRS medlemmer skal være 
opmærksomme på:
Valget af CPV-koder kan 

have stor betydning for, hvor 

mange tilbudsgiver der afgiver 

tilbud. 

Klagenævnet udtaler at der 

ikke er fastsat specifikke regler 

for, hvor detaljeret de angivne 

CPV-koder fra ordregiver skal 

være. 

Det anbefales derfor at man 

undgår overordnede CPV-ko-

der. 

Det er ligeledes klagenævnets 

vurdering, at ordregiver skal 

vælge den kode, der efter en 

naturlig sproglig forståelse 

er mest dækkende for den 

pågældende ydelse, uanset 

om andre koder kunne være 

dækkende. 

Tilbudsgivere skal være 
opmærksomme på:
Afslutningsvis opfordres 

tilbudsgiver der anvender 

CPV-koder til at søge på ud-

bud, bør anvende indkøbsom-

rådets overordnede CPV-kode.   

Dorthe Møller Jochimsen

Udbudsjurist, Cand.merc.jur
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AKTIVE AFTALER
Følgende aftaler bruges af skolerne og skal for-

nys 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: ATO

9133 Vinduespolering
med 17 deltagere (fra 01.03.2012 til 
13.11.2014)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: ATO

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: ATO

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: ATO

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 01.01.2013 til 
01.01.2014)
Leverandør: Papyrus
Kontraktsansvarlig: ATO

9155 Toner og Blæk
med 40 deltagere (fra 01.01.2013 til 
01.01.2014)
Leverandør: ATEA 
Kontraktsansvarlig: ATO

9106-03 Læskedrikke
Læskedrikke (Projekt 9154)
Med 22 deltagere (fra 01.04.2013 til 
01.04.2015)
Leverandør: Royal Unibrew
Kontraktsansvarlig: ATO

9109 Kontorartikler 
med 56 deltagere (fra 01.01.2013 til 
01.01.2015)
Leverandør: Staples 
Kontraktsansvarlig: ATO

9116-01 Forbrugsartikler  
(papirvarer)
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012 
til 16.04.2014)
Leverandør: Toprent 
Kontraktsansvarlig: ATO

9116-02 Rengøringsmidler
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012 
til 16.04.2014)
Leverandør: Stadsing 
Kontraktsansvarlig: ATO

9116-03 Rengøringsrekvisitter
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012 
til 16.04.2014)
Leverandør: Stadsing 
Kontraktsansvarlig: ATO

9131 Mur og Beton
med 10 deltagere (fra 01.01.2012 til 
01.01.2014)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: ATO

9132 Træ og Bygningskom-
plementerende artikler
med 13 deltagere (fra 01.01.2012 til 
01.01.2014)
Forskellige leverandører, en pr. 
delaftale 
Kontraktsansvarlig: ATO

9112 EL 2012
med 34 deltagere (fra 01.01.2012 til 
01.01.2015)
Leverandør: SEAS/NVE Strømmen 
A/S 
Kontraktsansvarlig: ATO

9156 Naturgas
med 8 deltager (fra 01.08.2012 til 
01.01.2015)
Leverandører: Energi Danmark A/S
Kontraktsansvarlig: ATO

9163 Energimærkning
med 10 deltagere (fra 01.09.2012 til 
01.09.2015)
Leverandør: GH-Energi & Rådgiv-
ning ApS
Kontraktsansvarlig: ATO

9178-01 til 03 EL 2012-2
med 6 deltagere (fra 01.07.2012 til 
01.01.2015)
Leverandør: ELRO 
Kontraktsansvarlig: ATO

9178-04 til 05 EL 2012-3
med 1 deltager (fra 01.01.2013 til 
01.01.2015)
Leverandør: Lokalenergi Handel 
A/S 
Kontraktsansvarlig: ATO

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 - ZBC - Århus Tech

IFIRS MEDLEMMER
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