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IFIRS AFHOLDER SEMINAR 
OM DEN NYE UDBUDSLOV 
28. APRIL 2015 – RESERVER 
DAGEN ALLEREDE NU
Erhvervs- og Vækstmini-

steriet offentliggjorde den 5. 

december 2014 forslag til den 

nye udbudslov, som på flere 

punkter vil ændre den måde, 

som de offentlige ordregivere 

køber ind på.

Det er ikke kun for de of-

fentlige indkøbere der bliver 

ændringer.

Tilbudsgiverne vil opleve lem-

pelser i reglerne.

Loven har netop været til 

førstebehandling og forventes 

vedtaget i foråret 2015 med 

ikrafttrædelse den 1. oktober 

2015. Det er hensigten, at lo-

ven skal sikre større klarhed og 

fleksibilitet for virksomheder 

og ordregivere.

Lovforslagets væsentligste 
ændringer er:
- Ophævelse af annonce- 

 ringspligten for indkøb under 

 tærskelværdien

- Fremskydning af tidspunktet 

 for offentliggørelse af  

 udbudsmaterialet

- Fastsættelse af rammer for 

 krav til tilbudsgivernes  

 økonomiske formåen.

- Ophævelse af sondringen  

 mellem bilag IIA- og IIB- 

 tjenesteydelser

- Indførelse af en udvidet  

 adgang til at anvende proce- 

 duren udbud med  

 forhandling

- Forudgående pligt til at  

 offentliggøre evaluerings- 

 metoden i udbudsmaterialet

På seminaret, som afholdes 

i Odense, vil IFIRS jurister og 

Specialistadvokat Christian 

Nielsen fra Bech-Bruun gen-

nemgå den nye lov og kom-

mentere forskellene mellem 

den nye lov og den gamle.

Deltagerne vil få udleveret en 

bog der kommenterer den nye 

lov, og som indeholder gode 

råd til ordre- og tilbudsgivere.

Invitationer udsendes medio 

marts.
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DE NYE UDBUDSLOV ER  
I HØRING.

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

Det er stadig for tidligt at 

fortælle hvad den nye lov 

indeholder af regler, den er 

stadig i høring.

IFIRS vil følge op på udvik-

lingen og hver måned, indtil 

vedtagelsen, kommente-

re lovgivningsarbejdet og 

komme med gode råd til både 

ordre- og tilbudsgivere.

I denne måneds nyhedsavis 

kan du bl. a. læse om hvilke 

typiske fejl IFIRS ser i indkom-

ne tilbud, og en lille vejledning 

til hvordan du undgår dem.

Du kan også læse tilbage-

meldingerne fra Cateringse-

minaret, som i øvrigt gav 

IFIRS 3 nye medlemmer, 

Kolding Gymnasium, Rødkilde 

Gymnasium og Svendborg 

Gymnasium.

Velkommen til de nye med-

lemmer.

God fornøjelse med læsning 

af nyhedsavisen.

Aage Toft-Christensen

Leder af IFIRS

Ledelsen består af Aage Toft-Christensen 

(ATO) og Anders Lovén (ALO)

Juristteamet består af Brit Egede Jensen (BEJ), 

Mette Jørgensen (MEJ), Dorthe Møller  

Jochimsen (DMJ), Cindy Jane Bjerregaard 

(CJB) og Betina Elisabeth Kiebe Rasmussen 

som er på barsel indtil medio 2015. 

Controllerteamet består af Inge Egebro  

Pedersen (IEP), Agust Arnar Einarsson (AAE), 

René Mosekær Lyngsø (RML), Thomas  

Tromborg (TTR) og Trine Roy (TRM)

Ledelsen:

Juristteamet:

Controllerteamet:

Kun et tidligt valg kan forsinke ikrafttrædelsen  

pr. 01. oktober 2015.
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TYPISKE FEJL I TILBUD

IFIRS har i de forgangne 
måneder oplevet en stigning i 
fodfejl i modtagne tilbud. 

Det er selvsagt ærgerligt for 
de tilbudsgivere, som får 
deres tilbud kasseret, men 
også ærgerligt for IFIRS, da vi 
potentielt mister gode tilbud 
og samarbejdspartnere. 

Alle virksomheder, der er inte-
resserede i at afgive tilbud på 
IFIRS udbud, kan derfor med 
fordel læse denne artikel, som 
belyser nogle af faldgruberne.

Som udgangspunkt anbefaler 

IFIRS, at tilbudsgiverne altid 

åbner og læser udbudsmate-

rialet igennem hurtigst muligt 

efter modtagelse. Det sker, at 

udbudsmaterialet indeholder 

uhensigtsmæssigheder, som 

kan korrigeres, såfremt IFIRS 

bliver gjort opmærksom herpå. 

Men muligheden for at ændre 

i udbudsmaterialet bliver min-

dre, des tættere på tilbudsfri-

sten udbuddet kommer. End-

videre har IFIRS ikke mulighed 

for at besvare spørgsmål i de 

sidste seks dage op til tilbuds-

fristen, så alle spørgsmål skal 

fremsendes inden seks dage 

før tilbudsfristen og gerne 14 

dage før tilbudsfristen.

Faldgrupperne:
Tilbudsgivere skal i forbindelse 

med udarbejdelsen af tilbud-

det være opmærksomme på 

følgende faldgruber:

1. Hvis der til et tilbud er 

flere delaftaler, og derfor flere 

tilbudslister, skal de korrekte 

tilbudslister anvendes. Tilbuds-

giver skal derfor gøre sig klart, 

hvilke tilbudslister der angår 

hvilke delaftaler og sørge for, 

at det afgivne tilbud omfatter 

tilbudslister til alle de delafta-

ler, der afgives tilbud på.

2. Hvis der skal afgives en 

underskreven erklæring, skal 

tilbudsgiver gøre sig klart, 

hvem der skal underskrive 

erklæringen. Der er tilfælde, 

hvor det ikke er tilbudsgiver 

selv.

3. Hvis tilbuddet skal vedlæg-

ges en forsikringspolice, bør 

tilbudsgiver gennemlæse den 

vedlagte police og sikre sig, 

at policen tydeligt dokumen-

terer opfyldelse af eventuelle 

mindstekrav. Hvis det kan 

være tvetydigt, om en police 

dokumenterer opfyldelse af 

eventuelle mindstekrav, kan 

tilbudsgiver vedlægge tilbud-

det en præcisering af policens 

elementer. Præciseringen skal 

være bindende for tilbudsgi-

vers forsikringsselskab.

4. Hvis et tilbud skal ved-

lægges vareprøver, skal disse 

typisk afleveres samtidigt med 

tilbuddet. Forsinket afleve-

ring af vareprøver medfører 

forsinket aflevering af tilbuddet 

og tilbudsgiver får kasseret sit 

tilbud. 

5. Hvis der er elementer i 

tilbuddet, som tilbudsgivere 

finder uklart, opfordrer IFIRS 

tilbudsgiverne til at søge ele-

menterne afklaret via spørgs-

mål til Ordregiver. 

6. Tilbudsgivere skal være 

opmærksomme på, at IFIRS 

kun kan evaluere på oplys-

ninger, som fremgår klart og 

utvetydigt. Tilbudsgivere bør 

derfor gennemlæse sit eget 

tilbud med kritiske øjne, især 

elementer leveret af 3. parter, 

som f.eks. forsikringspolicer. 

7. Tilbudsgiver bør spørge 

sig selv, om de opstillede 

mindstekrav og evalueringskri-

terier er tydeligt og utvetydigt 

besvaret i tilbuddet.

Anbefaling.
Forud for alle IFIRS udbud 

afholdes der seminarer for po-

tentielle brugere af aftalen og 

potentielle tilbudsgiverne. Se-

minarer er væsentlige for ud-

arbejdelse af udbudsmateriale 

og den endelige aftale, og ved 

aktiv deltagelse på seminarer-

ne kan tilbudsgiverne sikre, at 

eventuelle uhensigtsmæssig-

heder bliver fjernet allerede 

inden offentliggørelsen. 

Anders Lovén, Cand. Merc. Jur

Procesleder
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TILBAGEMELDING

Reduktion af madspild i  
Storkøkkener 
v/Projektleder Johanne  

Sønderlun Birn, AgroTech

- Johanne var meget kompe- 

 tent og spændene og  

 høre på.

- Det var inspirerende

- Johanne er god til at sælge  

 varen

- Madspild er et stort problem,  

 som der kræver store resur- 

 ser og som der skal se på

- Altid dejligt med noget som  

 rør sig i samfundet og som  

 kan føres til køkkener og  

 kantiner, madspil er høj- 

 aktuelt, fedt og høre hvad  

 selv små bitte ting kan gøre...

- Madspild er ualmindeligt  

 relevant, ikke mindst fordi  

 det er penge ud i skralde- 

 spanden...

- Jeg synes hun var kompe- 

 tent; men kunne godt have  

 brugt lidt flere konkrete bud  

 på hvordan man tackler  

 madspild og f.eks. er der  

 nogen fornuftig måde at  

 komme af med sit madspild  

 udover at sende det i  

 dagrenovationen... jeg  

 tænker biogas anlæg o. lign.

- At tænke bæredygtigt og 

 mindske madspillet er da helt  

 centrale emner i den verden  

 vi lever i. Desuden kan vi  

Den nuværende  
Catering-aftale

v/Kontraktansvarlig Thomas 

Tromborg, IFIRS

- Faglig dygtig og god til at  

 forklare. 

- Vi ved alle at aftalen er god  

 fordi vi står sammen, godt  

 at få præciseret hvad "IFIRS”  

 folkene byder ind med. 

- Dejligt med noget fag snak, 

- Fik nogle punkter uddybet,  

 som jeg ikke var bekendt  

 med 

- Dejligt at få svar på nogle  

 ting 

- Faglig dygtig og god til at  

 forklare. 

 Vi ved alle at aftalen er god  

 fordi vi står sammen, godt at  

 få præciseret hvad  

 "IFIRS´folkene byder ind  

 med. 

- Trods "det tørre stof" blev  

 indlægget holdt i en munter  

 tone - og jeg synes indlæg- 

 get var dækkende og  

 oplysende... 

- Dårligt indlæg, indlæg- 

 get fortjener meget mere  

 opmærksom og meget mere  

 uddybning. 

- Jeg tabte ret hurtig tråden,  

 meget jurist sprog 

- Spændende, og godt med et  

 ansigt på 

- Helt okay 

- Han talte desværre ikke  

 højt nok.. 

Mad gennem 15.000 år  
v/Museumsinspektør  

Betina Buhl

- Utrolig fortælle gen, enorm  

 spændene og høre på,  

 fangede virkelig folk og  

 dejligt med humor også..

- Super interessant og hun var  

 meget fængende 

- Fint indlæg. Aha oplevelser  

 og forståelse for de forskel - 

 lige madkulture igennem  

 tiden. Relevansen? på det  

 personlige plan der blev jeg  

 da klogere og der var spæn- 

 dene og tænker da min  

 familie helt klart skal slæbes  

 til Gl. Estrup der er mere og  

 høre for mig..  Om jeg kan  

 bruge det i hverdagen, ikke  

 umiddelbart. 

- Dygtig til at fortælle og  

 smitter til at man gerne må  

 "brænde" sammen med  

 hende. Emnet var ren under- 

 holdning, ikke meget  

 relevans for hverdagen,  -  

 men dejligt også "bare" at  

 blive underholdt 

- Jeg ved ikke hvor relevant  

 det var; men det var  

 umådelig spændende og  

 "sjovt" at høre om :)

 Hun var utrolig passioneret  

 og gribende at høre på...stor  

 ros :) 

- Godt nyt og inspirerende 

 indlæg 

- Har hørt hende bedre ellers 

 et virkelig spænende emne 

- Super godt og hun havde  

 virkelig styr på det ville gerne  

 have hørt meget mere 

- Meget spændende oplæg,  

 men ikke relevant for min  

 arbejdsplads. 

- Spændende at høre om  

 vores madkultur gemmen  

 mange generationer og  

 Betina var god til at  

 formidle det.

 kun gøre det bedre ved at  

 lave videndeling med hinan- 

 den, og det var et fint forum  

 at gør det i.

- Godt at få det på  

 dagsordenen

- Jeg kunne godt have brugt 

 nogle gode tips og ideer evt.  

 fra de andre deltager til, hvor  

 de mad arbejder med mad 

 spild på de forskellige  

 arbejdspladser.

- Ellers et godt oplæg.
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Tanker omkring den 
kommende aftale  
v/Udbudsjurist Cindy Jane 

Bjerregaard

- Det samme som ved  

 Thomas, at kunne få svar på  

 nogle ting

- Godt oplæg og igen fint  

 med et ansigt

- Gode tanker om den nye  

 aftale, men vi skal tænke  

 os godt om, omkring grønt  

 område måske en dårlig idé  

 at få den med ind under.

- Trods det, at det er meget  

 væsentligt hvordan den  

 kommende aftale skrues  

 sammen, så blev jeg ikke just  

 klogere... og jeg synes det  

 var svært at "læse" hvad det  

 var for oplysninger hun  

 gerne ville have fra os...

- Lidt ny men ganske sikkert  

 dygtig, jeg er ikke helt sikker  

 om det har relevans for os  

 ud i driften.

Leverandør- 
præsentation:  
Dansk Cater v/direktør Søren 

Bertelsen

- Dygtig og vindende person.  

 Flot salgstale, som jo gør at  

 vi nok alle håber BC-vinder  

 næste udbud, Med alle de  

 PR- tiltage vi så kan høste  

 godt af.

Leverandør- 
præsentation:  
Hørkram v/Centerchef John 

Astrup

- Yderst professionelt indlæg  

 super moderne slides og  

 meget vidende og god til og  

 fortælle ... Solgte virkelig sit  

 firma som et verdens firma  

 og en pålidelig leverandør. 

- Se tidligere beskrivelse -  

 gælder jo det samme: salgs 

 talen er lidt spildt, da vi ikke  

 skal ud og vælge leverandør

- Egentlig synes jeg han gjorde  

 et godt stykke arbejde... han  

 stod ikke just med de bedste  

 forudsætninger, efter den  

 noget voldsomme kritik  

 at grønt aftalen. Vi vil meget  

 gerne have grønt aftalen til at  

 køre, da der ligger en væ- 

 sentlig besparelse gemt dér :)

- Spild af tid og dårlige  

 forklaringer.

- Vi fik noget at vide om frugt  

 og grønt vi ikke viste før

Leverandør- 
præsentation:  
BKI v/Business Manager  

Catering Bent Hougaard

- Igen syntes jeg det var det  

 samme som sidste år der  

 blev fortalt

- Som tidligere beskrevet. Men  

 igen en dygtig og vidende  

 person."

- Som altid et energibundt  

 hvor vi får det råt for usødet...

 Fantastisk :)

- Har hørt det hele ved sidste  

 seminar - spild af min tid.

- Han er virkelig et godt pust  

 på dagen, hvor man er ved at  

 være lidt træt i hovedet. 

- God underholdning 

Øvrige kommentarer 
Generelt
Dejligt I samler os engang 

imellem og orienterer os om 

hvad der foregår.. 

Vi har behov for at snakke 

fællesskab og forståelse for 

aftalerne og hvordan de virker.

- Spændende at høre om vores 

madkultur gemmen mange 

generationer.

- Meget gerne spørgetid til de 

forskellige foredragsholdere 

evt. med mulighed for at sende 

spørgsmål på forhånd så de 

kan være forberedte.

- Madspild er højaktuelt, fedt 

at høre hvad selv små bitte ting 

kan gøre.

- Kunne godt have brugt gode 

tips og ideer eventuelt fra 

andre deltagere til, hvordan de 

arbejder med madspild på de 

forskellige arbejdspladser.

Præsentationer vedrørende 
aftalen
- Vi ved alle at aftalen er god 

fordi vi står sammen, godt at få

præciseret hvad "IFIRS” folkene 

byder ind med. Dejligt med 

noget fagligt snak.

Gode tanker om den nye afta-

le, men vi skal tænke os godt 

om, omkring grønt område 

måske en dårlig idé at få den 

med ind under.

Der skal efter min mening 

mere "kød" på. Faglighed i 

forhold til hvad er det   vi får af 

IFIRS-folket, hvad kan vi frem-

ad forvente, hvad er mulighe-

der, priser osv., hvis vi fra- eller 

til vælger punker i aftalen.

Hvad kan jeg/vi byde ind med, 

andet end brok over pletter på 

frugt og grønt:) måske fordi jeg 

er ny og ikke var med i sidste 

udbud, så kender jeg ikke de 

muligheder der evt. er i aftalen.

Leverandørpræsentationer 
generelt 
-Yderst professionelle indlæg, 

meget vidende og god til og 

fortælle.   Gode salgstaler.  

- Relevans af leverandørpræ-

sentationer måske knap så 

meget, da det jo ikke er et valg 

vi skal træffe, men en udbuds-

runde som skal vindes.

Ris/Ros 
- Alt i alt et godt seminar. Det 

er også en rigtig god idé med 

evalueringsskemaet; det kan 

man med fordel indføre på 

ERFA-BYG seminarerne.

God dag, gode input, ualmin-

delig dejlige goodiebags :) 

- Jeg ved ikke om der er 

mange "nye" med hver gang, 

for ellers kan man sige, at 

præsentationerne af de enkelte 

firmaer kunne erstattes med 

noget andet.... f.eks. udviklin-

gen i firmaerne, nye produkter 

o,lign.

- Næste gang i Jylland ved 

Fredericia eller Kolding ..så 

alle har lige langt fra øst vest 

syd........

- En fin dag og ikke spor spild 

af tid

En god dag. Fik set og hørt 

meget. Man skal måske se på 

tiden så det passer med forsi-

den og side 2

 (Fortsætter på næste side)

- Syntes der blev fortalt for  

 meget om firmaet, det var  

 næsten det samme oplæg  

 som sidste år, det kan jeg  

 godt huske så ville hellere  

 have haft god tid til spørgs- 

 mål, og forklaringer på div ..

- Relevans måske knap så  

 meget, da det jo ikke er et  

 valg vi skal træffe, men en  

 udbudsrunde som skal vindes.

- Det er en aftale, der kører  

 som det skal uden de store  

 problemer, udover det man  

 kan forvente :) 
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Cateringseminaret  

17. november 2014

Tilbagemelding

(Fortsat)

Synd der ikke er mikrofon på 

alle foredrags holdere, der var 

meget dårlig akustik.

Faciliteter og forplejning
Der var lidt koldt, men ellers 

god mad 

Der var så koldt, har aldrig 

siddet i blæst en hel dag inden 

døre...

Ok mad 

Forplejningen var i top! 

God men sparsom frokost 

buffet. 

Jeg syntes vældig godt om 

faciliteterne og var overrasket 

over den fine frokost :)

Synd kaffen og kagen om 

eftermiddagen ikke blev 

konsumeret ... ikke mindst for 

de mennesker, der havde gjort 

det klar... 

Da seminaret var forbi stod der 

IFIRS har gennemført to stål 
udbud og jeres skole har 
mulighed for at indtræde i 
aftalen.

Tidspunkt for indtræden
IFIRS har som noget nyt gjort 

det muligt for de medlems-

skoler, som ikke nåede at være 

en del af ståludbuddene, at 

indtræde i aftalerne. I udbud-

det havde IFIRS lavet en ekstra 

delaftale, en såkaldt frivillig 

forpligtende delaftale, hvor 

tilbudsgiverne kunne byde ind 

med deres priser, på samme 

vilkår som de øvrige delaftaler. 

Denne ekstra delaftale kan 

jeres skole få glæde af. 

Jeres skole kan indtil d. 1. juni 

2015, tilmelde sig de frivil-

lige forpligtende delaftaler, 

på henholdsvis ”Stål i hele 

længder” og ”Opskåret stål”. 

Hvis man som skole vælger 

at tilmelde sig, er skolen for-

pligtet til at handle på aftalen, 

indtil aftalens udløb d. 30. 

november 2016. Jeres skole vil 

herefter selv kunne vælge, om 

I ønsker at benytte Jer af 2 x 1 

års option på aftalen. 

Aftalens omfang
IFIRS har gennemført de to 

udbud som sortimentsudbud. 

Det betyder, at I kan handle 

hele leverandørens sortiment 

inden for de udbudte  

kategorier.

Opskåret stål 
Amutek A/S vandt den frivil-

lige forpligtende delaftale på 

”Opskåret stål”. Jeres skole 

kan hos Amutek A/S handle 

hele deres sortiment, inden for 

følgende kategorier:

- Stål

- Rustfrit stål

- Aluminium 

Leveringsvilkår: 

Ved bestilling inden kl 12.00, 

skal levering finde sted senest 

kl 12.00, 2 dage efter, med-

mindre andet bliver aftalt. 

Stål i hele længder
Lemvigh Müller A/S vandt den 

frivillige forpligtende delaf-

tale på ”Stål i hele længder”. 

Jeres skole kan hos Lemvigh 

Müller A/S handle hele deres 

sortiment, inden for følgende 

kategorier:

- Stålrør

- Stålstænger

- Stålprofiler

- Stålbjælker

- Stålplader

- Blankt stål

- Armeringsstål

- Rustfrit stål

- Aluminium 

- Messing

- Kobber

- Zink

Leveringsvilkår: 
Kontrakthaver forpligter sig 

til at yde dag-til-dag levering 

uanset mængde og antal for 

leverancer bestilt inden kl. 

12.00 dagen forinden. Leverin-

gen skal finde sted senest kl. 

12.00, medmindre jeres skole 

og Lemvigh Müller A/S aftaler 

andet tidspunkt. 

Prisregulering:
Gældende for begge aftaler 

er at leverandørens priser, vil 

blive reguleret efter specifikke 

stålbørser med et interval på 3 

måneder. De fastsatte priser er 

derfor gældende 3 måneder af 

gangen. 

Kontakt IFIRS

Såfremt jeres skole kunne 

være interesseret i, at indtræde 

i én eller begge rammeafta-

ler, kan I rette henvendelse til 

IFIRS´s kontraktansvarlig, Tho-

mas Trombrog (ttr@ifirs.dk).

Dorthe Jochimsen

Udbudsjurist, Cand. Merc. Jur.

 og 

Britt Egede Jensen

Udbudsjurist, Cand. Jur. 

dejlig kaffe og kage, som nok 

ikke blev spist

Lokalet var elendigt. Koldt - 

koldt. Dårlig lyd, der burde 

have været mikrofon. Det 

gjorde det heller ikke bedre, at 

døren peb, når folk valfartede 

ud og ind under indlæggene. 

Dårlig stil! burde have været 

serveret inden deltagerne tog 

hjem. 

- Godt nogle af os fik efter-

middags kaffe når der er lang 

vej hjem 

- Det eneste dårlige, var 

temperaturen i lokalet...(meget 

koldt) 

- Fin forplejning men koldt i 

kantinen og i lokalet 

- Temperaturen i lokalet var 

svær at styre. Der var i lange 

perioder meget koldt. 

- Indgangsområdet med stan-

dene var også meget kolde. 

- Noget koldt men ellers okay

- Det var hårdt at skulle se på 

projekter hele dagen. Det var 

lokalet ikke egnet til. Skulle 

sidde med hovedet tilbage 

hele tiden, for at følge med.

Emneforslag til kommende 
udbudsseminar 
Gør mere ud af optimering på 

økonomi, kan sammenligne 

kantiner.

Erfa-grupper, ud at se. 

Mere omkring bæredygtighed, 

opfølgning på madspil.

Hvordan udvikles nøglehuls-

konceptet, så det bliver nem-

mere at håndtere i praksis?

BLIV EN DEL AF IFIRS’ NYE 
STÅL AFTALER
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KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Fase 16:
1. Rengøringsydelse  
(Projekt 9206)
Team: BEJ
3 skoler deltager i udbuddet. 
Underskriftsmøder i uge 46
Kontraktstart 1. januar 2015.

2. Kantinedrift - Erhvervsskolen 
Nordsjælland (Projekt 9307)
Team: MEJ
Udbuddet er for en enkel skole
Præsentationsmøder afholdes 
12/11, herefter tildeling. Forventet 
kontraktstart 01. jan 2015

Fase 15:
3. Fersk kød – Jordbrugets  
UddannelsesCenter Århus  
(Projekt 9301)
Team: CJB + AAE
Budget godkendt.
Udbudsmateriale under udarbej-
delse. Forventet offentliggørelse 
december 2014. Forventet kon-
traktstart 1. kvartal 2015.

4. Ombygning VUC Aarhus – fa-
gentrepriser (Projekt 9369)
Begrænset licitation med invitation
Udbudsmateriale under udarbej-
delse. Forventes offentliggjort 01. 
december 2014. Forventet kon-
traktstart 01. februar 2015.

5. Ombygning; Naturfaglig  
Inventar - VUC Aarhus  
(Projekt 9389)
Udbudsmateriale sendt til godken-
delse ved skole og advokat.
Forventes offentliggjort november 
2014. Forventet kontraktstart  
15. februar 2015.

Fase 14:
6. Arbejdsbeklædning  
(Projekt 9207)
Team: DMJ + IEP i samarbejde med 
EUC Sjælland.
6 skoler har udtrykt interesse i 
udbuddet.
Genudbud 
Offentliggjort 3. oktober 2014
Tilbudsfrist 13. november 2014
Forventet kontraktstart februar 
2015.

7. Revision – Campus Bornholm 
(Projekt 9283)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole

Udbudsmateriale afventer godken-
delse.

8. Stål i hele længder  
(Projekt 9270)
Team: DMJ + IEP
15 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbuddet offentliggjort  
22. september 2014. Forventet 
kontraktstart december 2014.

9. IT; Stationære, Bærbare,  
Tilbehør (Projekt 9280)
Team: MEJ + TTR
20 skoler deltager i udbuddet.
Udbuddet er offentliggjort. Tilbuds-
frist d. 10 december 2014. Forventet 
kontraktstart 1. marts 2015

Fase 13:
10. Revision - UddannelsesCenter 
Ringkøbing-Skjern (Projekt 9304)
Team: ATO + BEJ
Udbuddet er for en enkel skole.
Offentliggjort d. 3 oktober 2014.
Tilbudsfrist 13. november 2014.
Forventet kontraktstart 01.04. 2015

11. Træ- og bygningskomplemen-
terende produkter (Projekt 9256)
Team: BEJ + RML & IEP
7 skoler har udtrykt interesse i dette 
udbudsområde.
Materialet sendt til godkendelse 
ved skoler. Forventet offentliggø-
relse december 2014. Forventet 
kontraktstart 01.april. 2015.

12. Mur og betonprodukter  
(Projekt 9257)
Team: DMJ + IEP
12 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbudsmaterialet udarbejdes. 
Opsætning af tilbudslister og  
dataindsamling igangværende.
Offentliggjort 4. november. 2014.
Tilbudsfrist 17.december. 2014.
Forventet kontraktstart 01.  
marts 2015.

13. Revision - Skive Tekniske Skole 
(Projekt 9318)
Team: BEJ
Udbuddet er for en enkel skole.
Afventer tilbagemelding fra skole.
Forventet kontraktstart 01.april 2015

Fase 11:
14. Ombygning; Storkøkken - VUC 
Aarhus (Projekt 9402)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkel skole.
Forventet offentliggørelse decem-
ber 2014. Forventet kontraktstart 
01. februar 2015.

15. Bustransport – HANSENBERG 
(Projekt 9403)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkel skole
Udbudsarbejdet igangsættes. For-
ventet offentliggørelse: januar 2015. 
Forventet kontraktstart april 2015.

Fase 08:
16. Finansiering - Campus  
Bornholm (Projekt 9284)
Team: BEJ
Tilbudsindhentning/udbuddet er for 
en enkelt skole.
Udbudsarbejde fortsættes. For-
ventet offentliggørelse 4. kvt. 2014. 
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

Fase 07:
17. Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: ATO 
Udbudsarbejdet igangsættes 4. kvt. 
2014.

Fase 05:
18. Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
10 skoler har udtrykt interesse i det-
te udbudsområde. Forundersøgelse 
igangværende. Arbejdet med det 
beskrivende dokument er i gang.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
2. kvt. 2015 

Fase 01:
19. Værktøjer o.s.v. (Projekt 9272)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbudsopbygning og forudgående 
undersøgelser er igangsat. Forven-
tet offentliggørelse 4. kvt. 2014. 
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

20. Malerartikler (Projekt 9274)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
2. kvt. 2015

21. El-artikler (Projekt 9275)
Team: MEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
2. kvt. 2015

22. VVS og VA (Projekt 9273)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.

Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
2. kvt. 2015

23. Tilsatsmateriale til  
svejseområdet (Projekt 9174)
Team: ALO + AAE
4 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet. Forventet offentliggørel-
se 1. kvt. 2015. Forventet kontrakt-
start 2. kvt. 2015.

24. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
3. kvt. 2015.

25. Lyskilder (Projekt 9276)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
3. kvt. 2015
 
26. Tekniske luftarter  
(Projekt 9278)
Team: BEKR + TTR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
4. kvt. 2015.

27. Befæstigelse (Projekt 9278)
Team: DMJ + IEP
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2015. Forventet kontraktstart  
4. kvt. 2015.

28. Flytteydelser – VUC Aarhus 
(Projekt 9268)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkelt skole
Der udbydes efter tilbudsloven.
Udbudsarbejdet igangsat.
Forventet offentliggørelse april 
2015. Forventet kontraktstart  
maj 2015.

29. Energimærkning  
(Projekt 9378)
Team: CJB
Udbuddet er for flere skoler
Forventet offentliggørelse februar 
2015. Forventet kontraktstart  
maj 2015.

KOMMENDE AFTALER UNDER UDARBEJDELSE

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:
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Tilbudsgiver blev tilkendt  
positiv opfyldelsesinteresse 
på kr. 2 millioner, grundet fejl 
begået af Ordregiver

Direktoratet for Kriminalforsorgen bød i foråret 2013 en hoveden-
treprise om udvidelse af Statsfængslet i Horserød ud i begrænset 
licitation. Både den vindende tilbudsgiver H. Skjøde Knudsen A/S 
samt Klageren (HHM A/S) afgav tilbud inden for tilbudsfristen. 

Klageren, som havde det 

næstbedste tilbud, fik ved 

Klagenævnet for Udbud 

medhold i, at Direktoratet for 

Kriminalforsorgen ikke havde 

været berettiget til at tage den 

vindende tilbudsgivers tilbud i 

betragtning, da tilbuddet ikke 

indeholdt den påkrævede 

formular.

 

I udbudsbrevet med licitations-

betingelser, samt i den med-

sendte byggesagsbes krivelse, 

var der stillet krav til brug af en 

bestemt formular, vedlagt som 

bilag 4, for tilsagnserklæring 

vedrørende tilbudsgiverens 

garantistillelse.

 

Formularen var nævnt flere 

steder i udbudsmaterialet. 

Efter formularens nævnelse 

i udbudsmaterialet stod der 

flere steder ”Skal underskrives 

og vedlægges tilbuddet. Efter 

bilagslisten stod endvidere med 

fed ”NB Vedlagte bilag 3 og 4 

skal anvendes ved afgivelse af 

tilbud. Andre formularer accep-

teres ikke.”

Den vindende tilbudsgiver 

havde vedlagt et tilsagn om 

garantistillelse, som ikke 

var givet på den påkrævede 

formular. Klagenævnet udtalte 

i en kendelse af 3. juli 2014, 

at Direktoratet ikke havde 

været berettiget til at tage den 

vindendes tilbudsgivers tilbud 

i betragtning og annullerede 

Direktoratets beslutning om at 

indgå kontrakt med H. Skjøde 

Knudsen A/S. Klagenævnet 

udtalte i overensstemmelse 

med bl.a. implementeringsbe-

kendtgørelsen, at en Ordregiver 

er forpligtet til at overholde 

de kriterier, som ordregiver 

selv har fastlagt. Klagenævnet 

præciserede at dette gælder, 

selvom at den medsendte 

garantistillelse, ifølge Klage-

nævnet for Udbud, syntes at 

opfylde Direktoratets formål 

med at kræve et tilsagn om 

garanti.

 

I kendelse af d. 29. oktober 

2014, blev erstatningsspørgs-

målet i samme sag afgjort. 

Klageren havde nedlagt 

påstand om at skulle have 

erstatning på ca. 4,8 millioner, 

hvilket ifølge klageren var det 

overskud, klageren ville have 

fået, hvis klageren var blevet 

tilkendt opgaven. Klagenævnet 

valgte at give en skønsmæssig 

erstatning på kr. 2. millioner, da 

klagerens opgørelse ikke havde 

taget højde for bl.a. belastning 

af klagerens organisation og 

det faktum at der kan bestå 

usikkerhed om hvorvidt det 

beregnede dækningsbidrag 

ville være blevet opnået.

 

IFIRS medlemmer skal være 
opmærksomme på at:
Hvis man som Ordregiver, 

anmoder om for eksempel 

specifikke blanketter, oplysnin-

ger eller lign. i forbindelse med 

et udbud, og disse ikke bliver 

medsendt tilbuddet, kan man 

som Ordregiver have fraskrevet 

sig retten til at kunne ”reparere” 

det indkomne tilbud. 

I henhold til Implementerings-

bekendtgørelsens § 12, kan 

man i nogle tilfælde, efterføl-

gende indhente oplysninger 

fra tilbudsgiveren, og derved 

benytte det fremsendte tilbud, 

i stedet for at erklære det 

ukonditionsmæssigt. Dette 

gælder dog ikke, hvis man som 

Ordregiver har fraskrevet sig 

muligheden for at indhente 

disse oplysninger, ligesom 

tilfældet var i ovenstående 

kendelse. 

En Ordregiver er forpligtet til 

at overholde de kriterier, som 

Ordregiver selv har fastsat og 

man bør derfor ikke tage tilbud 

i betragtning som ikke over-

holder kriterier. Det kan ende 

med at man som Ordregiver 

skal betale positivt opfyldel-

sesinteresse til den forbigåede 

tilbudsgiver. 

Af: Britt Egede Jensen, Udbudsjurist, Cand. Jur.
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AKTIVE AFTALER
Følgende aftaler bruges af skolerne og skal  

fornys efter følgende plan:

PROJEKTNR AFTALENAVN DELAFTALENAVN ANTAL SKOLER LEVERANDØR AKTUEL  

SLUTDATO

9106 01 Skærmbriller  60 Dansk Erhvervsoptik 01-01-2016

9106 03 Skærmbriller  60 Louis Nielsen 01-01-2016

9106 02 Bygherrerådgivning  60 JSI Consult 01-05-2016

9109 Kontorartikler 60 STAPLES 01-01-2015

9112 EL Rest 2014  33 SEAS-NVE Strømmen A/S 01-01-2015

9115 Rengøringsydelser 3 delaftaler 3 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-09-2015

9115 Rengøringsydelser 9115-7 1 delaftale 1 ISS 31-10-2015

9116 Rengørings- og forbrugsartikler Forbrugsartikler 29 TOPRENT A/S 15-04-2015

9116 Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsmidler 29 STADSING A/S 15-04-2015

9116 Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsrekvisitter 29 STADSING A/S 15-04-2015

9126 Tekniske luftarter  14 Yara Praxair A/S 31-12-2015

9130 Byggematerialer; Stål Opskåret stål 11 STEELTEC ODENSE APS 30-11-2014

9130 Byggematerialer; Stål Stål i hele længder 12 Sanistål A/S 30-11-2014

9131 Byggematerialer; Mur- og betonprodukter  3 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2014

9131 Byggematerialer; Mur- og betonprodukter  4 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 28-02-2015

9132 Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter  4 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2014

9132 Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter  6 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-03-2015

9133 Vinduespolering 11 delaftaler 10 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 13-11-2015

9136 Catering Frugt og grønt 24 Hørkram Foodservice A/S 30-04-2015

9136 Catering Kaffe og tepulver 18 BKI Foods A/S 30-04-2015

9136 Catering Kolonial, frost, kød og lign. 38 Dansk Cater A/S 30-04-2015

9140 Tilbygning – Campus Vejle 1 JSI Consult 31-12-2014

9142 Revision – AMU Vest 1 PWC 31-12-2014

9144 Revision - Kolding HF & VUC, VUC Vest  1 KPMG A/S 31-03-2015

9146 Revision - Dalum Landbrugsskole  1 Deloitte 31-03-2015

9151 Konfekture  28 Sügro 30-11-2015

9153 Fersk kød 4 delaftaler 4 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-06-2015

9156 Naturgas  23 Energi Danmark A/S 31-12-2014

9157 Rengøringsydelser  7 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2015

9163 Energimærkning  9 GH-Energi & Rådgivning ApS 01-09-2015

9165 Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole Kalve- og oksekød, hele kroppe 1 BF-OKS A/S 30-06-2015

9171 Træpiller  2 Pillevarme ApS 14-12-2015

9172 Brændstof fra tankstation  8 Q8 28-02-2016

9178 EL Rest 2014  5 ELRO 31-12-2014

9201 Rammeaftale; Læskedrikke  20 Royal Unibrew 31-03-2016

9203 Rammeaftale; Måtteservice  10 MåtteXpressen A/S 31-05-2015

9219 Kontrakt; Vagtydelser - Kold College  1 G4S 31-12-2014

9220 Kontrakt;Vagtydelser -Herningsholm Erhv.skole  1 G4S 31-12-2014

9222 Kontrakt; Vagtydelser, Vejle - SDE  1 G4S 31-12-2014

9223 Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG  1 G4S 31-12-2015

9230 Rammeaftale; Renovation  6 Delaftaler 14 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-06-2016

9237 Rammeaftale; It 1. del  16 KMD A/S 01-12-2014

9238 Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole  1 M. Larsen Vognmandsfirma A/S 30-06-2016

9242 Kontrakt; Elektricitet  39 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2017

9244 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2014  7 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2014

9245 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015  38 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2015

9246 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2016  39 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2016

9247 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2017  39 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2017

9249 Vask og leje af beklædning og linned  5 Centralvaskeriet A/S 30-11-2016

9258 Kontrakt; Biodiesel - Hansenberg  1 DLG a.m.b.a. 30-09-2015

9295 Kantinedrift; VESTFYNS  1 Cafétinen v/Karina Holm 30-06-2016

9296 Fersk kød - Bygholm Landbrugsskole  1 Bjerre Kød v/Lars B. Kjerkegaard 31-05-2016

9308 Medarbejdere; Private Briller  60 Louis Nielsen Erhverv 01-08-2016

9309 Frankeringsmaskiner og service  60 Danastar ApS 01-08-2018

9310 Brændstof - EUC Sjælland  1 Dansk Shell A/S 30-06-2016

9321 Arkitektydelser - HANSENBERG  1 Lars Edmund A/S 31-07-2016

9322 Ingeniørydelser - HANSENBERG  1 Søren Jensen Rådgivende  
Ingeniører A/S

31-07-2016

9323 Naturgas 2015  9 Energi Danmark A/S 01-01-2016

9357 Flytteydelser 62 Kodgros Vest A/S 31-12-2014

9358 Hjemmearbejdspladser 62 DLG a.m.b.a 31-12-2015

9359 Hotelaftalen 61 Mange 31-12-2015

9360 Konferencefaciliteter 62 Mange 31-12-2015

9361 Rejsebureauydelser; SI 62 Carlson Wagonlitt Danmark A/S 31-12-2014

9362 Rengørings- og forbrugsartikler; SI 62 ABENA 31-12-2014

9363 Trykkeriydelser 62 GP Tryk A/S 31-12-2016

9365 Naturgas; 2016  9 Energi Danmark A/S 01-01-2017

9366 Naturgas; 2017  9 Energi Danmark A/S 01-01-2018

9383 Papir i ark; SI 62 Papyrus A/S 31-12-2016

 



Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - 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 - 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 - Uddannelse-

sCenter Ringkøbing Skjern - Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Business College   - Vestfyns Handelsskole - VUC Vest 

- VUC Aarhus - ZBC - Århus Tech

IFIRS MEDLEMMER
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