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STATSREVISORERNE STILLER NYE KRAV 
TIL INSTITUTIONERNES INDKØBSPOLITIK

Statsrevisorerne har netop fremsendt ”Beretning om indkøb på videregående 
uddannelsesinstitutioner”, og den stiller nye krav til institutionernes ledelse 
for at sikre at alle indkøb konkurrenceudsættes.

Hidtil har fokus næsten ude-

lukkende været på de indkøb 

som efter enten Tilbudsloven 

(køb mellem kr. 500.000 og 

kr. 1.541.715) eller EU-udbuds-

regler (køb over kr. 1.541.715) 

skulle konkurrenceudsættes.

Det fokus er bibeholdt, og der 

er kommet fornyet fokus på 

indkøb under kr. 500.000.

I beretningen er anført nogle 

rigtig gode råd og vejled-

ninger, bl.a. krav til ledelsens 

involvering i indkøb, gode råd 

til udformning af retningslinjer 

for indkøb under kr. 500.000, 

og ledelsens ansvar for at ud-

brede kendskabet til regler og 

retningslinjer for indkøb.

Beretningen kan rekvireres 

ved at sende en mail til 

ato@ifirs.dk

STATSREVISORERNES 

BEMÆRKNING

SIDE 6

Se også artiklen side 6.
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IFIRS STRATEGIER 
OG BUDGET 2016 
BLEV VEDTAGET PÅ 
BESTYRELSESMØDET 
26. AUGUST 2015

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

IFIRS har gennem hele sin leve-

tid (siden 01.08.2010) haft den 

regel at vi, inden vi igangsætter 

et udbud, altid undersøger om 

der er en brugbar aftale fra en-

ten Statens Indkøb eller SKI.

IFIRS har hidtil ikke haft ind-

flydelse på sammensætning 

af hverken betingelser eller 

varekurve, enten fordi ledelsen 

i Statens Indkøb udelukkende 

har fokus på ”rigtige” statsinsti-

tutioner, eller fordi selvejesek-

torens område er så lille i hele 

SKÍ s område, som er præget af 

kommunerne.

IFIRS vil forsøge at ændre 

disse vore oplevelser af sam-

arbejdet, til et frugtbart og 

økonomisk givtigt samarbej-

de, hvis formål det er at sikre 

sparsommelighed i offentlige 

indkøb og spare omkostnin-

ger til udbud.

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), 

som er på barsel indtil medio 2016,  Mette 

Jørgensen (MEJ) som er på barsel indtil medio 

2016, 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) , Trine Roy (TRM) og 

Stephanie Nyc le Sage de Fontenay (SF)

Ledelsen:

Juristteamet:

Controllerteamet:

Strategierne ligge nu klar for 2016, hvor IFIRS bl.a. 

vil søge samarbejdet med Statens Indkøb og SKI 

udbygget.
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Erhvervsskolen HANSENBERG 

bruger bustransport i forbin-

delse med:

• Intern transport mellem 

skolens forskellige afdelinger

• Transport af elever til messer 

og andre arrangementer

• Transport i forbindelse med 

studieture

• Transport ved virksomheds-

besøg

HANSENBERG sendte oplys-

ninger om typiske transport-

opgaver.

IFIRS forestod hele udbud-

det, der blev afviklet som et 

EU-udbud. 

Der var stor interesse fra 

busselskaber, for at byde på 

opgaven.

Vinderen blev Vejle Turisttrafik 

ApS, som også var den tidli-

gere leverandør. Resultatet af 

udbuddet var at HANSENBERG 

opnåede en bedre timepris 

end tidligere, med en betrag-

telig besparelse til følge og en 

mere fleksibel bestillingspro-

cedure.

Hvis jeres skole overvejer et 

udbud på bustransport, vil 

IFIRS gerne stå til rådighed og 

hjælpe jer på vej. Der er flere 

muligheder for, hvordan jeres 

skole kan vælge at konkurren-

ceudsætte opgaven:

• IFIRS sender jer et udkast til 

udbudsmaterialet samt rådgiv-

ning

IFIRS har gennemført udbud af levering af bustransport 

for HANSENBERG. 

Af Cindy Jane Bjerregaard Udbudsjurist, Cand. Jur, 

• IFIRS forestår hele udbuddet 

for jeres skole, herunder

 

• Udformning af standardma-

terialet så det passer præcist til 

jeres skoles ønsker og behov

• Offentliggørelse af udbuds-

materialet, enten efter tilbuds-

loven eller som et EU-udbud

• Evaluering og tildeling af 

kontrakten, hvor skolen ind-

drages efter behov og ønske

• Eller en kombination, efter 

skolens ønske

Såfremt skolen selv ønsker 

at foretage udbuddet, er det 

vigtigt, at I bliver sat godt ind i 

gældende regler på området, 

for at skolen ikke skal ende 

med en åbenlys klagesag. For 

at afhjælpe dette kan IFIRS 

bistå som en kontrolfunktion 

af jeres udbudsmateriale samt 

evalueringsrapport og under-

retningsbreve.  

IFIRS håber, at jeres skole vil 

overveje at konkurrenceud-

sætte jeres bustransporter, da 

det medfører besparelser samt 

at skolen overholder udbuds-

pligten.

 

IFIRS ser frem til at høre fra 

interesserede skoler.

LOKALUDBUD OM BUSTRANSPORT 
FOR ERHVERVSSKOLEN HANSENBERG
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Kan CV’er og organisationsplaner 
anvendes som tildelingskriterium?

Favrskov Kommune sendte 

etableringen af en vej og en 

cykelsti i offentlig licitation 

efter tilbudslovens afsnit I. 

Tildelingskriteriet for de fire 

delaftaler var alle ”det økono-

misk mest fordelagtige tilbud” 

med følgende to underkri-

terier: Pris (60%) og CV’er, 

organisationsplan, væsentlige 

underentreprenører samt 

referencer (40%). 

Efter tildelingen indgav en af 

de forbigået tilbudsgivere en 

klage, hvori der bl.a. blev anført 

at Favrskov Kommune ikke 

kunne anvende tildelingskriteriet 

”Det økonomisk mest fordelag-

tige tilbud”. Påstanden var at 

licitationsbetingelserne inde-

holdt en så detaljeret beskrivelse 

af alle de krav, som ydelsen 

skulle opfylde, at der reelt ikke 

var noget at konkurrere om ud 

over prisen. Derudover blev det 

anført, at tildelingskriteri-

et ”CV’er, organisationsplan, 

Af Cindy Jane Bjerregaard 
Udbudsjurist, Cand. Jur, 

Kendelse af 25. juni 2015 Svend 
Pedersen A/S mod Favrskov 
Kommune. Favrskov Kommune 
udbød et anlægsarbejde i offentlig 
licitation. En forbigået tilbudsgiver 
klagede over de anvendte 
tildelingskriterier. Klagenævnet 
annullerede tildelingsbeslutningen.   

fortsætter på næste side >>



IFIRS NYHEDSAVIS | AUGUST I 2015 S.5

væsentlige underentreprenører 

samt referencer” kun kan bruges 

til en vurdering af egnetheden 

og ikke ved endelig tildeling af 

kontrakten. Dette medførte igen 

at det eneste reelle tildelingskri-

terium var prisen. 

Klagenævnet konstaterede, at 

underkriterium ”CV’er, 

organisationsplan, væsentlige 

underentreprenører samt 

referencer” var uegnet som 

tildelingskriterium. De begrun-

dede dette i at licitationsbetin-

gelserne ikke gav tilbudsgiverne 

grundlag for at vurdere, hvilket 

indhold tilbuddene skulle have 

for at få en god bedømmelse 

efter underkriteriet, og til at det 

udbudte projekt havde haft en 

sådan detaljeringsgrad, at der 

reelt ikke havde været et 

konkurrenceelement. Klage-

nævnet annullerede på den 

baggrund tildelingsbeslutningen. 

Det er diskuteret, hvorvidt orga-

niseringen af og kompetencerne 

hos de personer, der skal udføre 

en udbudt ydelse, kan indgå i 

tildelingsvurderingen eller om 

det alene kan anvendes til en 

vurdering af egnetheden f.eks. 

ved en prækvalifikation. Tilbuds-

givers generelle egnethed må 

ikke indgå som tildelingskrite-

rie, men Klagenævnet udtalte i 

kendelsen, at ”Det er dog muligt 

at anvende de enkelte kriterier 

som underkriterier til tildelings-

kriteriet "Det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud", hvis det 

klart fremgår af udbuds- og 

licitationsbetingelserne, hvordan 

kriterierne specifikt relaterer 

sig til den udbudte opgave." De 

kommer dog ikke nærmere ind 

på hvornår det er muligt, og man 

skal være meget påpasselig med 

at anvende sådanne kriterier ved 

tildelingen af kontrakter.

Det er derfor vigtigt at man ved 

udarbejdelse af udbudsbetin-

gelser er meget opmærksom, 

således at der ikke er tvivl om 

grundlaget hvorpå tilbuddene 

bliver bedømt. 

IFIRS’ medlemmer skal være 
opmærksomme på:

Såfremt man er i tvivl om ud-

arbejdelse af betingelser eller 

tildelingskriterier, kan man altid 

kontakte IFIRS for rådgivning. 

fortsætter på næste side >>
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Statsrevisorernes bemærkning

De videregående uddannelsesinstitutioner har alle status som statsfinansierede selvejende institutioner. 

De skal derfor ikke følge statens indkøbsaftaler, men de skal bl.a. følge forvaltningsloven, offentlig-

hedsloven, Finansministeriets budgetvejledning og tage skyldige økonomiske hensyn, herunder udvise 

sparsommelighed ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Institutionerne er organisatorisk placeret uden 

for det ministerielle hierarki, og hver har en bestyrelse med ansvar for institutionens samlede virke.

Der er i alt 8 universiteter, 8 professionshøjskoler (inkl. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) og 9 

erhvervsakademier. I beretningen er undersøgt 4 universiteter, 4 professionshøjskoler og 4 erhvervsaka-

demier ved en stikprøve på 308 indkøb. Spændet i institutionernes indkøbsvolumen varierer mellem ca. 

10 mio. kr. og 2,4 mia. kr.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at institutionerne på en række områder ikke har 
fulgt gældende regler og god praksis for, at indkøb skal ske bedst og billigst. 

Det gælder især:
• Manglende overholdelse af gældende lovgivning om køb, der er omfattet af EU’s udbudsregler om 
køb af varer og tjenesteydelser, når værdien overstiger tærskelværdien på 1.541.715 kr. ekskl. moms. I 
en stikprøve på 62 køb var 16 køb ikke sendt i udbud som påkrævet (26 %).

• Manglende overholdelse af tilbudsloven om at annoncere indkøb, der overstiger 500.000 kr. ekskl. 
moms, og indhentning af underhåndstilbud ved bygge- og anlægsopgaver til en værdi over 300.000 
kr. I en stikprøve på 33 køb var 22 køb ikke annonceret som påkrævet i tilbudsloven (67 %). 

Statsrevisorerne finder det også utilfredsstillende, at der i mange tilfælde ikke udvises sparsomme-
lighed ved væsentlige indkøb under tærskelværdierne, bl.a. når der anvendes faste leverandører til 
løbende drift og vedligeholdelse.

Mange institutioner mangler eller har uklare retningslinjer for indkøb, og der ses mangelfuld registrering 

og dokumentation i relation til indkøbsopgaven. Det vanskeliggør ledelsens mulighed for at følge op 

på de foretagne indkøb og mulige besparelser. Det gælder også bestyrelser i selvejende institutioner, 

der i højere grad, end det har været tilfældet hidtil, bør interessere sig for og stille krav til et så centralt 

område som indkøb.

BERETNING OM INDKØB PÅ VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSESINSTITUTIONER
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Statsrevisorerne, den 19. august 2015

Peder Larsen

Henrik Thorup

Klaus Frandsen

Lennart Damsbo-Andersen

Lars Barfoed

Søren Gade

Da Finansministeriet har ansvar for regler og normer for statens indkøb, skal Statsrevisorerne anmo-

de finansministeren om også at afgive en redegørelse til beretningen.

Rigsrevisionen giver i beretningen en række anbefalinger til, hvordan institutionerne kan professio-

nalisere indkøbsfunktionen og udvise større sparsommelighed.

(Beretningen i Statsrevisorernes beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner)
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1. LEDELSENS INVOLVERING OG 

HANDLINGER:

Retningslinjer sikrer ikke i sig 

selv, at regler for indkøb følges. 

Der er også behov for fokus på, 

om retningslinjerne følges, og 

at reglerne efterleves. Det kan 

opfølgning fra centralt hold bi-

drage til. (side 2 i beretningen).

Og på side 29 i beretningen:

Rigsrevisionen finder, at et 

bedre overblik på indkøbsom-

rådet kan bidrage til at identifi-

Skolerne skal have revideret deres
indkøbspolitik, IFIRS er på vej med nyt 
oplæg til alle medlemsskoler

Skolernes ledelse vil, i forbindelse med læsningen af Statsrevisorernes 
”Beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner” finde en 
række betydningsfulde råd der anbefales at indgå i indkøbspolitikken.  

cere besparelsespotentialer, der 

vil kunne komme institutionernes 

kerneydelser til gavn. 

2. EMNER, DER BØR ADRESSERES I 

RETNINGSLINJER FOR INDKØB

• Institutionens krav og anvisnin-

ger i forbindelse med brug af og 

indgåelse af indkøbsaftaler

• Anvisninger om beregning af 

kontraktværdier i relation til over-

holdelse af tærskelværdier

• Anvisninger om gennemførelse 

af køb i henhold til EU’s udbuds-

regler og tilbudsloven

• Institutionens væsentligheds-

kriterier for, hvornår der skal ind-

hentes tilbud fra flere leverandø-

rer ved køb under tilbudslovens 

tærskelværdier

• Institutionens krav til og anvis-

ninger om dokumentationskrav 

på indkøbsområdet.

Af Aage Toft-Christensen, Leder af IFIRS
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3. TILGÆNGELIGHED TIL GÆLDENDE 

REGLER

Det er Rigsrevisionens opfattelse, 

at institutionernes retningslinjer 

mv. generelt ville fremstå mere 

understøttende for decentrale 

indkøbere og med et større fokus 

på sparsommelighed og overhol-

delse af gældende regler, hvis de 

var let tilgængelige (fx samlet ét 

sted), mere handlingsanvisende og 

alle adresserede følgende punkter:

• Typen af køb og opgaver, som 

decentrale indkøbere kan vareta-

ge, og hvilke opgaver eventuelle 

centrale indkøbere/indkøbsfunkti-

oner skal varetage

• Oversigter over, hvilke aftaler 

institutionen har på forskellige 

områder, hvordan medarbejderen 

skal forholde sig i forhold til brug 

af og indgåelse af aftaler, og hvor-

dan medarbejderen skal forholde 

sig, hvis der skal dispenseres fra 

brug af aftaler.

• Anvisninger i kontraktbereg-

ning i relation til tilbudslovens og 

EU-udbudsreglernes tærskelvær-

dier, herunder også tærskelværdi-

er for bygge- og anlægsområdet

• Krav til konkurrenceudsættelse 

af køb under tilbudslovens tær-

skelværdier, fastsat ud fra instituti-

onens væsentlighedskriterier

• Institutionens krav til dokumen-

tation af indkøb.

Detaljegraden og anvisningerne 

i retningslinjerne skal selvfølgelig 

stå mål med overskueligheden i 

retningslinjernes budskaber og 

arbejdet med at vedligeholde ret-

ningslinjerne i tilfælde af ændrede 

regler og procedurer.

 (side 26 + 27 i beretningen)
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*(se side 6) 

Den udliciterede 
indkøbsfunktion
Der udarbejdes en strategisk og 

politisk plan i samarbejde med 

skolens ledelse. Planen vil blive 

afspejlet i skolens indkøbspoli-

tik. Planen vil indeholde 

følgende elementer:

• Udpegning af kontaktperso-
ner. 
Kontaktperson hos IFIRS bliver 

en Udbudscontroller, som får 

ansvaret for at gennemføre de 

beskrevne opgaver. 

Back up hos IFIRS er Aage 

Toft-Christensen.

Kontaktperson på skolen 

udpeges af skolens ledelse

• Eksempel på hvilke områder 
som skal omfattes
- Analyser til skolens ledelse,  

  der sikrer den ledelsesmæssige  

 information som Statsrevisorer-   

 ne påpeger.

- Vurdering af deltagelse i udbud,  

 med anbefaling til ledelsen og  

 de budgetansvarlige.

- Sikring af implementering af nye  

 og igangværende aftaler, hvilket  

 vil sikre at den forventede be 

 sparelse realiseres.

 

• IFIRS kontaktperson tilrette-
lægger et til to årlige interne 
informationsmøder
- Den daglige kontakt foregår via  

 tlf. og mails.

- Kontaktpersonerne planlægger  

 halv- eller helårlige opsamlings- 

 møder

• IFIRS tilbyder den relevante 
Uddannelse 
Skolens kontaktperson tilbydes 

et eller flere ophold hos IFIRS 

i Kolding, hvor undervisning 

planlægges og afholdes i hen-

hold til behov. Skolens 

kontaktperson bør indmeldes 

i IKA for at sikre billige uddan-

nelestilbud.

• Tidsmæssigt omfang
Kontaktpersonerne aftaler selv 

tidsforbrug, som godkendes af 

skolens ledelse

• Maksimal årlig omkostning
Timerforbruget afregnes med 

den til enhver tid gældende 

afregningssats, som udregnes 

ved hver regnskabsaflæggelse. 

Der fastsættes en maksimal 

årlige omkostning for denne 

ydelse

Statsrevisorernes beretning stiller 
skolernes ledelse overfor nye udfordringer

• Rapporteringer
IFIRS udarbejder følgende 

rapporter efter ønske:

* Besparelsesrapporter

* Forbrugsrapporter

* Rapporter til brug for tjek   

 af aftalebrug/køb udenfor   

 aftaler

* Rapporter til brug for   

 vurdering af værdien af at   

 deltage i et udbud

Det står lysene klart at Statsrevisorernes beretning om indkøb på videregående 
uddannelser ikke kun er rettet mod de videregående uddannelser, men er et forvarsel 
om at Rigsrevisionen vil øge sit fokus på indkøb også indenfor de øvrige skoleområder. 
IFIRS har derfor oprette et nyt tilbud til medlemsskolerne

*

Af Aage Toft-Christensen, Leder af IFIRS
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KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Fase 17:
1. Storskærme – VUC Holstebro 
Lemvig Struer (Projekt 9448)
Team: MEJ+TTR/AAE
Udbuddet er for en enkelt skole
Underretningsbreve er sendt ud og 
kontrakten er sendt til underskrift
Forventet offentliggørelse: juni 2015
Forventet kontraktstart: august 2015

Fase 13:
2. Finansiering – Campus Born-
holm (Projekt 9284)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Begrænset udbud med prækvali-
fikation
Ansøgningsfrist: 16. juli 2015

3. Rengøringsydelse - (Projekt 
9405)
Team: BEJ
6 skoler deltager i udbuddet.
Udbuddet er offentliggjort
Forventet kontraktstart: 1.oktober 
2015

Fase 11
4. Håndværkerydelser – Aarhus 
Tech (Projekt 9446)
Team: CJB+TRM
Udbuddet er for en enkelt skole
Udbudsmaterialet er offentliggjort 
Tilbudsfrist: 12. august 2015
Forventet kontraktstart: 1. oktober 
2015

Fase 10
5. Vinduespolering - (Projekt 9423)
Team: BEJ+TRM
15 skoler deltager i udbuddet
Udbudsmateriale udsendt til god-
kendelse ved skolerne
Forventet kontraktstart: 14. novem-
ber 2015

Fase 9:
6. Catering – (Projekt 9433)
Team: DMJ+IEP/SF
46 skoler deltager i udbuddet
Budgettet er fremsendt til godken-
delse 
Forventet offentliggørelse: 1. 
februar 2016
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016

7. Kaffe, the og kakao – (Projekt 
9434)
Team: DMJ+IEP/SF
46 skoler deltager i udbuddet
Budgettet er fremsendt til godken-
delse
Forventet offentliggørelse: 1. 
februar 2016.
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016

Fase 8:
Propangas – (Projekt 9452)
Udbudsinvitationer er udsendt. 
Team: ALO
4 skoler deltager i udbuddet
Forventet offentliggørelse: septem-
ber 2015
Forventet kontraktstart: 1. decem-
ber 2015

Fase 6:
8. Energimærkning (Projekt 9378)
Team: MEJ+TRM
19 skoler deltager i udbuddet
Mangler tilbagemeldinger fra 
enkelte skoler 
Forventet offentliggørelse: septem-
ber 2015
Forventet kontraktstart: 1. decem-
ber 2015

Fase 2:
9. Tilsatsmateriale til svejseområ-
det (Projekt 9174)
Team: ALO+RML
4 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet
Beskrivende dokument under 
udarbejdelse
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. marts 
2016

10. VVS & VA (Projekt 9273)
Team: ALO+RML
5 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet
Der følges op på udbudsinvitation. 
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. februar 
2016

Fase 1:
11. Værktøjer osv. (Projekt 9272)
Team: DMJ+IEP/AAE
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde
Udbudsopbygning og forudgående 
undersøgelser er igangsat
Forventet offentliggørelse: august 
2015
Forventet kontraktstart: 1. oktober 
2015

12. El-artikler (Projekt 9275)
Team: ALO
10 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse novem-
ber 2015
Forventet kontraktstart 01.april 2016

13. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: ALO
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde
Forventet start: april 2016
Forventet offentliggørelse: august 
2016
Forventet kontraktstart: 1.december 
2016

14. Tekniske luftarter (Projekt 
9278)
Team: BEKR + TTR
10 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Opstart: oktober 2015
Forventet offentliggørelse: april 
2016
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2017

15. Befæstelse – (Projekt 9367)
Team: MEJ+IEP
10 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat 
SKI-aftale kan benyttes (sortiment/
kvalitet/pris)
Forventet kontraktstart 1. oktober 
2015

16. Interaktive tavler og projekto-
rer – (Projekt 9388)
Team: ALO+TTR
9 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
SKI-aftale vurderes
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. februar 
2016

17. Rådgivning – Ingeniørydelser 
(Projekt 9420)
Team: BEKR/ALO
3 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: novem-
ber 2015
Forventet kontraktstart: 1. februar 
2016

18. Rådgivning – Arkitektydelser 
(Projekt 9421)
Team: BEKR/ALO 
4 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: novem-
ber 2015
Forventet kontraktstart 1. februar 
2016

19. Let arbejdsbeklædning (Pro-
jekt 9422)
Team: DMJ+SF
11 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: marts 
2016

20. Træpiller (Projekt 9439)
Team: BEKR+TTR
Forventet offentliggørelse: septem-
ber 2016
Forventet kontraktstart: 15. decem-
ber 2016

21. EL -Udbud (Projekt 9440)
Team: CJB
20 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

22. Håndværkerydelser: Elektriker 
(Projekt 9441)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

23. Håndværkerydelser: Tømrer 
(Projekt 9442)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

24. Håndværkerydelser: Maler 
(Projekt 9443)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

25. Håndværkerydelser: VVS & VA 
(Projekt 9444)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

26. Håndværkerydelser: Murer 
(Projekt 9445)
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: oktober 
2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

KOMMENDE AFTALER UNDER UDARBEJDELSE

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:

*
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Har ordregiver pligt til at 
kontrollere et tilbuds oplysninger?

Kendelse af 9. juli 2015, Lely Turfcare DK A/S mod Københavns Kom-
mune. Københavns Kommune udbød en rammeaftale om levering af 
græsklippere i offentligt udbud. En forbigået tilbudsgiver klagede over 
tildelingsbeslutningen, da han mente at det vindende tilbud var ukon-
ditionsmæssigt. Klagenævnet tog ikke klagen til følge. 

Københavns Kommune sendte 

en rammeaftale om levering af 

græsklippere i offentlig udbud. 

Af kravspecifikationen fremgik 

det, at ”maskinen skal have et 

selvrensende kølesystem, som 

hindrer at urenheder sætter sig 

i maskinen”. 

Den valgte tilbudsgiver havde 

i sit tilbud udtrykkeligt angivet, 

at mindstekravet var opfyldt, 

men det fremgik ikke specifikt 

af tilbuddets vedlagte doku-

mentation. Klageren mente 

derfor at mindstekravet ikke 

var opfyldt, og argumenterede 

for, at Københavns Kommune 

skulle have afvist tilbuddet som 

ukonditionsmæssigt. 

Klageren lagde også vægt på, 

at tilbudsgiver havde tilken-

degivet, at græsklipperen ville 

opfylde kravene ved levering 

såfremt det tilbudte produkt 

ikke måtte gøre det i standard-

versionen. Klageren mente, at 

alle krav skulle være opfyldt ved 

tilbudsafgivelsen.

Klagenævnet kom ikke ind på 

tidspunktet for mindstekrave-

nes opfyldelse, men fandt som 

i tidligere kendelser (f.eks. ken-

delse af 30. september 2014, 

Hass & Berg mod Erhvervsaka-

demi Aarhus), at en ordregiver 

ikke som udgangspunkt har 

pligt til at kontrollere rigtig-

heden af oplysninger i tilbud, 

med mindre det er åbenbart, at 

oplysninger er forkerte. 

Klagenævnet fandt, at dette 

ikke var tilfældet her og klagen 

blev derfor ikke taget til følge. 

Selvom det ikke var relevant 

i pågældende kendelse, kan 

man spørge om dette også 

gælder, såfremt ordregiver 

kommer i tvivl om rigtigheden 

af tilbuddets oplysninger, f.eks. 

ved henvendelse fra en anden 

tilbudsgiver. Har ordregiver så 

pligt til at kontrollere rigtighe-

dens af tilbuddets oplysninger? 

Klagenævnets praksis har her 

fastlagt, at ordregiver har pligt 

til at reagere, hvis der er en 

begrundet tvivl om et mind-

stekravs opfyldelse, men stiller 

samtidig krav om at dette skal 

være åbenbart. Der er i praksis 

lagt vægt på tilfælde, hvor 

rigtigheden kunne kontrolleres 

forholdsvis nemt, f.eks. hvor 

der er fremsendt vareprøver. 

En henvendelse fra en forbigået 

tilbudsgiver vil altså ikke altid 

betyde, at ordregiver har pligt 

til at kontrollere et tilbuds 

indhold.

IFIRS’ medlemmer skal være 

opmærksomme på:

Såfremt man som ordregi-

ver skal have kontakt med 

en tilbudsgiver i perioden fra 

tilbudsafgivelse til kontraktun-

derskrift, skal man være meget 

opmærksomme på ligebe-

handlingsprincippet. 

IFIRS anbefaler derfor at al kon-

takt foregår gennem IFIRS, hvor 

juristerne står klar til at hjælpe. 

Cindy Jane Bjerregaard Udbudsjurist, cand.jur.
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AKTIVE AFTALER
Følgende aftaler bruges af skolerne og skal  

fornys efter følgende plan:



Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - Asmildkloster Landbrugsskole - Business College Syd - Bygholm Landbrugsskole  

- Campus Vejle - Campus Bornholm - CELF - Dalum Landbrugsskole - Erhvervsakademiet Lillebælt - 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 - Herning HF & VUC - 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  

- Rødkilde Gymnasium - 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 - Tørring Gymnasium - UddannelsesCenter Holstebro - UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern  

- Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Business College - Vestfyns Handelsskole - VUC Aarhus  - VUC Vest  

- VUC Holstebro - ZBC - Århus Tech

IFIRS MEDLEMMER
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Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS 

ato@ifirs.dk - 2091 2350

Anders Lóven
Procesleder 

alo@ifirs.dk - 4011 2742

Betina Elisabeth Kiebe  
Rasmussen 
Udbudsjurist 

(På barsel indtil oktober 2015)

Cindy Jane Bjerregaard
Udbudsjurist 

cjb@ifirs.dk - 2845 5560

Dorthe Møller Johimsen
Udbudsjurist 

dmj@ifirs.dk - 2538 3779

Britt Egede Jensen
Udbudsjurist 

(På barsel indtil medio 2016)

Mette Jørgensen
Udbudsjurist 

(På barsel indtil medio 2016)

Agust Arnar Einarsson  
Analysecontroller 

aae@ifirs.dk - 6013 7554

René Mosekær Lyngsø  
Analysecontroller

rml@ifirs.dk -2917 3358

Trine Roy 
Analysecontroller

trm@ifirs.dk - 2990 1440

Stephanie de Fontenay
Analysecontroller

sf@ifirs.dk - 2834 6744

Inge Egebro Pedersen
Udbudscontroller

iep@ifirs.dk- 6165 5560

Thomas Tromborg
Kontraktansvarlig

ttr@ifirs.dk – 2113 8974 
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