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FORSLAG TIL UDBUDSLOV GENFREMSAT I FOLKETINGET 

Erhvervs- og vækstministeren Troels Lund Poulsen fremsatte lovforslaget 
i Folketinget den 7. oktober 2015. 

Loven forventes at træde i kraft den 1. 
januar 2016.
Loven er fremsat næsten i uændret 

form, da der kun er foretaget få materi-

elle ændringer i forhold til det oprin-

delige lovforslag. Nedenfor har vi kort 

skitseret de væsentligste ændringer i 

forhold til det oprindelige lovforslag.

Annoncering af udbud under tærskel-
grænsen
Udbyder en ordregiver (f. eks. En skole) 

ydelser, som har en værdi, der ligger un-

der tærskelværdien, men som ordregiver 

vurderer, har en grænseoverskridende 

interesse, vil ordregiver ifølge lovfor-

slaget være forpligtet til at annoncere 

indkøbet. 

Det står dog ordregiver frit for om indkø-

bet skal annonceres på egen hjemmesi-

de, udbud.dk eller et helt tredje sted.  

Ikrafttrædelse 
Lovforslaget forventes fortsat at træde 

i kraft den 1. januar 2016. Den nye 

udbudslov vil finde anvendelse på alle 

udbud, der er iværksat efter denne 

dato. Dog vil lovens bestemmelser om 

kontraktændringer finde anvendelse på 

alle kontrakter, også ”gamle” kontrakter, 

der er indgået i henhold til de tidligere 

udbudsregler.

Af Aage Toft-Chirstensen 
Leder af IFIRS

KENDELSE OM PRÆKVALIFI-
KATION

SIDE 8

FORKERT TILDELING FÅR KONSE-
KVENS PÅ 1,5 MIO. KR. FOR ORD-
REGIVER

SIDE 12

Tekniske specifikationer
I visse tilfælde er der ikke længere pligt 

til at udarbejde en teknisk specifikation. 

Mærkekrav
Lovforslaget ændrer reguleringen af 

mærker på to måder. Tilbudsgiveren skal 

ikke længere godtgøre, at den vare, der 

tilbydes, lever op til ordregivers mærke-

krav. 

Ordregiver skal altid acceptere en 

passende dokumentation. Det er dog er 

et krav, at ordregiver uden et uforholds-

mæssigt stort ressourceforbrug kan 

konstatere, at mærkekravet er opfyldt.
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DEN LÆNGE VENTEDE UDBUDSLOV 
ER NU FREMSAT OG FORVENTES I 
KRAFTSAT 01. JANUAR 2016.

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

Det har nogle tolket som at 

nu kan det offentlige købe ind 

som de vil når indkøbene ikke 

overstiger kr. 1.500.000.

DET ER FORKERT.

Alle indkøb, også de under tær-

skelværdierne, SKAL konkurren-

ceudsættes.

Det betyder at skolerne skal 

indhente tilbud fra flere mulige 

leverandører, vurdere dem og 

derefter indgå en aftale (helst 

skriftlig) om levering.

Et vigtigt led i denne proces er 

evalueringen af de indkomne 

tilbud, som skal foregå på sam-

me måde som evalueringen af 

indkomne tilbud efter Tilbuds-

loven.

Det er en udfordring som IFIRS 

har forberedt sig på og vi er 

klar til at assistere skolerne i det 

omfang der er behov.

Det er altid en god idé at 

spørge en af IFIRS udbudsjuri-

ster hvis du er i tvivl, bare ring 

eller mail.

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), Betina Elisabeth 

Kiebe Rasmussen og Jakob Lægsgaard (JAL) 

praktikant.

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:

Tilbudsloven bortfalder med ikrafttrædelsen af den 

nye udbudslov.

Bygherrerådgivningsteamet:

Bygherrerådgivningsteamet består af Jørn E. 

Simonsen (JSI) og Bolette Marott (BM).



IFIRS NYHEDSAVIS | OKTOBER I 2015 S.3

Kendelse om prækvalifikation
Kendelse af 28. september 2015, Openbet Technologies Ltd. mod Danske Spil A/S. Danske Spil havde 
ved en udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudsdirektivet udbudt en opgave om levering og imple-
mentering af en IT-løsning som et begrænset udbud. Efter udløbet af prækvalifikationen havde Danske 
Spil modtaget 10 ansøgninger, hvoraf Danske Spil valgte at prækvalificere 5. En forbigået ansøger indgav 
en klage over prækvalifikationen, da de mente at ligebehandlings-, proportionalitets- og gennemsigtig-
hedsprincippet ikke var overholdt. Klagen blev ikke taget til følge.

Danske Spil A/S indbød virk-

somheder til at afgive tilbud på 

levering og implementering af 

en IT-løsning som et begrænset 

udbud. Ved fristen for anmod-

ning om prækvalifikation havde 

10 virksomheder ansøgt.  Danske 

Spil A/S besluttede at prækvalifi-

cere 5 virksomheder.

Openbet Technologies Ltd. 

indgav en klage over ikke at 

være prækvalificeret med den 

begrundelse, at Danske Spil 

havde overtrådt principperne om 

ligebehandling, proportionalitet 

og gennemsigtighed. 

Første påstand:
Openbets første påstand angik, 

at Danske Spil A/S ikke havde 

vurderet Openbets økonomiske 

og finansielle kapacitet på lige 

og objektive vilkår med de andre 

ansøgere, hvorfor ligebehand-

lingsprincippet var overtrådt.

Openbet gjorde gældende, at et 

”private equity”-selskabs solidi-

tetsgrad ikke umiddelbart ville 

kunne sammenlignes med et 

traditionel ejerskabsstruktur.

Danske Spil gjorde gældende, 

at alle ansøgere var blevet vur-

deret ud fra de samme kriterier, 

omsætning og soliditetsgrad, 

og at de ikke var forpligtet til 

at vurdere de enkelte ansøgers 

ejerskabsstrukturere.

Klagenævnet for udbud konsta-

terede, at det er op til Tilbudsgi-

veren at sørge for ansøgningen 

ikke skaber tvivlsspørgsmål, og 

at Ordregiver ikke er forpligtet 

til at undersøge Tilbudsgiverens 

oplysninger. Klagenævnet tog 

ikke påstanden til følge.

Anden påstand:
Openbets anden påstand angik, 

at Danske Spil havde vurderet 

Openbets tekniske kapacitet på 

et tilfældigt og fejlagtigt skøn, 

hvorfor proportionalitetsprincip-

pet var overtrådt. 

Openbet gjorde gældende, at 

Danske Spil kun måtte basere 

vurderingen på oplysninger der 

relaterede sig til eller var propor-

tionel med genstanden for den 

udbudte kontrakt.

Openbet gjorde ligeledes 

gældende, at Danske Spil havde 

tidligere erfaringer med Openbet 

fra en anden ydelse, som Danske 

Spil ikke havde taget med i deres 

betragtning af Openbets tekniske 

kapacitet.

Danske Spil gjorde gældende, 

at de havde vurderet Openbets 

anmodning i overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet.

Klagenævnet for udbud konsta-

terede, at der ikke var grundlag 

for at tilsidesætte Danske Spils 

skøn ved vurderingen af Open-

bets referencer.

Klagenævnet gjorde samtidigt 

opmærksomt på, at Danske Spil 

ikke ville kunne inddrage tidligere 

erfaringer med Openbet uden 

at tilsidesætte ligebehandlings-

princippet. Klagenævnet tog ikke 

påstanden til følge.

Tredje påstand:
Openbets tredje påstand angik, 

at Danske Spil havde handlet i 

strid med gennemsigtigheds-

princippet, ved ikke at have 

oplyst på forhånd at Danske Spil 

ville benytte sig af en ekstern 

rådgiver ved evalueringen af 

ansøgningen.

Openbet gjorde gældende, at 

hvis de havde været bekendt 

med at en tredjepart skulle 

udføre vurderingen, så ville de 

have medtaget flere uddybende 

oplysninger i deres ansøgning.

Danske Spil gjorde gældende, at 

det ikke er i strid med gennem-

sigtighedsprincippet at lade sig 

bistå af eksterne rådgivere.

Af Jakob Lægsgaard, Praktikant, Stud.merc.jur

Klagenævnet konstaterede, at 

Danske Spil i udbudsbekendtgø-

relsen havde fastsat at yderligere 

oplysninger kunne indhentes hos 

en ekstern konsulentvirksomhed.

Klagenævnet tog ikke påstanden 

til følge. På baggrund af at Kla-

genævnet ikke kunne tage de tre 

påstande til følge, tog Klagenæv-

net ikke klagen til følge.

IFIRS medlemsskoler være op-
mærksom på:
Ordregiver er, som udgangs-

punkt, ikke forpligtet til at under-

søge Tilbudsgivers oplysninger.  

Ordregiver skal dog sikre, at 

vurderingen af Tilbudsgivers an-

søgning sker i overensstemmelse 

med ligebehandlingsprincippet. 

Ordregiver har dog pligt til ved 

åbenbare forkerte oplysninger, 

at undersøge rigtigheden af dem. 

Ordregiver skal sikre, at vurderin-

gen af referencer sker i overens-

stemmelse med udbudsdirek-

tivets proportionalitetsprincip. 

Samtidig skal Ordregiver være 

opmærksom på, at de ikke ind-

drager tidligere erfaringer med 

en Tilbudsgiver i deres skøn af 

ansøgningen, da det vil stride i 

mod udbudsdirektivets ligebe-

handlingsprincip.

Som Tilbudsgiver skal man være 
opmærksom på:
Tilbudsgiver skal sikre at de af-

givne oplysninger er tilstrækkeli-

ge for Ordregivers evaluering. 

I det omfang hvor oplysningerne 

kræver ledsagende bemærknin-

ger, opfordres Tilbudsgiver at an-

give det i ansøgningen/tilbuddet.

Tilbudsgiver skal ligeledes være 

opmærksom på, at Ordregiver 

ikke må inddrage tidligere erfa-

ringer med Tilbudsgiver i deres 

evaluering, hvorfor det er vigtigt 

at Tilbudsgiver ikke ligger dette 

til grund for deres ansøgning/

tilbud.
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Det er muligt at omlægge til økologi i skolernes 
kantiner og få Det Økologiske Spisemærke, 
uden at det ødelægger kantinens budget

Er det en overvejelse værd?
Mange skoler overvejer om det kan 

betale sig at omlægge sortimentet 

og de færdige retter i højere grad 

til økologi.

Det kan lade sig gøre at omsætte 

holdning til handling - uden at det 

bliver dyrere! 

Økologi i køkkenet er ikke bare 

muligt, det er en naturlig del af 

skolernes arbejde med medarbej-

derpleje, samt miljø-og kostpolitik!

Det er ikke økonomien, der 
spænder ben
Der er masser af erfaring fra 

køkkener, som har lagt om til mi-

nimum 30 % økologi inden for det 

eksisterende råvarebudget. Ofte 

skal der kun små ændringer til, før 

spisemærket i bronze er i hus.

Ét mærke – flere fordele
Det Økologiske Spisemærke kan 

andet og mere end at give god 

samvittighed og holde styr på, 

hvor meget økologi, der bruges i 

køkkenet. Udover at sikre brugerne 

gode madoplevelser, kan Det 

Økologiske Spisemærke være med 

til at brande skolen miljømæssigt.

 

Det Økologiske Spisemærke kan 

ikke alene bruges som profilering 

af, hvor langt køkkenet er med 

økologi, det kan også bruges som 

en troværdig dokumentation for 

køkkenets indkøb af økologiske 

fødevarer og drikkevarer – et 

officielt stempel for at der tages 

ansvar for dyr, natur og kommen-

de generationer.

 

Sidst men ikke mindst kan spi-

semærket være med til at samle 

organisationen på tværs gennem 

en fælles succes. En økologisk 

omstilling i køkkenet vil kunne give 

faglig udvikling samt fælles glæde 

og stolthed hos både brugere, 

køkken og beslutningstagere.

Omlægningsprincipper
Når vi omlægger til økologi uden 

at sprænge budgettet, starter vi 

med at se på 9 omlægningsprin-

cipper:

1.   Gå konsekvent efter friske 

råvarer frem for frost, hel- og 

halvfabrikata

2.      Lad grøntsagerne fylde mere, 

og brug masser af kartofler 

og groft grønt

3.      Brug kød med omtanke. Det 

behøver ikke spille hovedrol-

len hver dag

4.      Glæd dig over, at det lidt dy-

rere økologiske kød giver god 

samvittighed oven i købet - 

fordi økologi og dyrevelfærd 

hænger sammen

5.      Tænk altid i sæsoner. Både 

når det gælder fisk, frugt og 

grønt

6.      Bag brød og kager selv. Duf-

tende nybagt brød stimulerer 

appetitten

7.      Brug flere gryn, korn, bønner 

Af Aage Toft-Chirstensen 
Leder af IFIRS

Det Økologiske Spisemærke består af 3 mærker – guld, sølv og 
bronze - der er særligt udviklet til offentlige og private storkøkkener, 
restauranter og caféer. 

og linser. De kan tilberedes 

på utallige måder og smager 

skønt

8.      Servér sunde, hjemmelavede 

mellemmåltider - som ikke 

behøver at være søde

9.      Køb ind med omtanke, og 

undgå madspild
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artiklen fortsætter på side 6.

Hvor høj økoprocent giver de forskellige varer? 

Nedenfor er anført et klassiske eksempler på varekøb i en kantine.

Kantine der serverer lidt morgenmad til få, frokost til hele flokken samt mødeforplejning

Priser pr. 2015 KG i % KR i %
Drikkemælk, surmælksprodukter og mælk til madlavning 2% 5%
Brød, mel, gryn, ris, pasta 20% 10%
Grøntsager, frisk, frost, syltet 25% 12%
Frugt, most, marmelade 19% 22%
Kartofler 7% 4%
Kød, fisk, pålæg 22% 51%
Olie, smør, fedt 2% 2%
Ost 3% 5%
Æg 3% 3%
Saft, sodavand, øl, vin, spiritus 2% 1%
Kaffe, te 1% 3%
Diverse kolonial 2% 4%

Tallene giver et fingerpeg om, hvilke 

varer der giver højest økologiprocent.  

De først nævnte varegrupper er de, der 

typisk lægges om først. 

Køkkenet kan selv vurdere om tallene 

er lidt for høje eller lidt for lave i forhold 

til netop deres køkken: F.eks. er der en 

særlig frugtordning i kantinen? Får ele-

verne overhovedet tilbudt mælk? Køber 

køkkenet rå eller skrællede kartofler og 

mel i stedet for færdigt brød?

 

Hvis pengene til de økologiske varer skal 

findes inden for budgettet, skal køkke-

net nødvendigvis igennem en foran-

dringsproces, hvor forholdet mellem de 

forskellige varegrupper forskydes. Der 

skal arbejdes med madspild, mere sæson 

og håndarbejde, andre kødudskæringer 

eller mindre kød, grundig planlægning 

af økonomi, menuer og indkøb og mere 

samarbejde.
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Økologien har vokseværk
Der er fuld fart på anvendelsen af 

økologiske varer i både offentlige 

og private storkøkkener. Rege-

ringens mål om 60 % økologi i de 

offentlige køkkener har sat yder-

ligere gang i processen og med 

de ca. 500.000 daglige offentlige 

måltider, er økologi i køkkenerne 

et væsentligt bidrag til at fremme 

målet om en fordobling af det 

økologiske jordbrugsareal i 2020.

Flere og flere offentlige køkkener 

omlægger til økologi med tilskud 

fra staten. Det giver sundere mål-

tidssam¬mensætning og mindre 

madspild. Derfor har regeringen 

frem til 2018 afsat 58 mio. kr. til 

vejledning og rådgivning til offent-

lige køkkener der vil være økolo-

giske. Det fremgår af regeringens 

Økologiplan Danmark 2015.

Siden 2012 har regeringen arbej-

det målrettet for økologisk omstil-

ling af de offentlige køkkener og 

støttet indsatsen markant. 

Det har medført, at mange køk-

kener i kommuner, regioner og 

staten nu er økologiske. 

Det skal fortsat være attraktivt at 

omlægge til økologi i offentlige 

køkkener på fx hospitaler, pleje-

hjem og i børneinstitutioner. Det 

Økologiske Spisemærke ses som 

en vigtig løftestang for den økolo-

giske omstilling af køkkenerne.

Hvis du gerne vil vise, hvor meget 

økologi dit køkken indkøber af 

økologiske fødevarer og drikkeva-

rer, kan du opgøre din økologipro-

cent og ansøge Fødevarestyrelsen 

om Det Økologiske Spisemærke.

 

1309 Spisesteder er lige 
nu certificerede med Det 
Økologiske Spisemærke
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KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Tilbud evalueres:
Fase 19: (Stand-still periode)
1. Vinduespolering - (Projekt 9423)
Team: ALO+TRM
15 skoler deltager i udbuddet
Kontrakterne underskrives den 2. 
november 2015

Fase 14: Offentliggjorte udbud
2. Propangas (Projekt 9452)
Team: CJB
7 skoler deltager i udbuddet
Tilbudsfrist den 18. december.
Forventet kontraktstart: 1. decem-
ber 2015

3. Revision SDE – (Projekt 9455)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Klargørelse af materiale til offent-
liggørelse 
Forventet offentliggørelse: 
15. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. april 2016 

 Fase 13: Tæt på offentliggørelse
4. Energimærkning (Projekt 9378)
Team: CJB+TRM
18 skoler deltager i udbuddet
Forventet offentliggjort den 2. 
november 2015
Forventet kontraktstart 1. januar 
2016

5. Håndværkerydelser – AARHUS 
TECH (Projekt 9446)
Team: CJB+TRM 
Udbuddet er for en enkelt skole
Udsat efter ønske fra skolen
Begrænset licitation uden prækva-
lifikation
Forventet kontraktstart 1. januar 
2016 

Fase 12 udbudsmaterialet under 
udarbejdelse
6. Catering – (Projekt 9433)
Team: DMJ+IEP/SF
46 skoler deltager i udbuddet
Afholdt udbudsseminar 
Forventet offentliggørelse: 1. de-
cember 2015
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016

7. Revision – Uddannelsescenter 
Holstebro (Projekt 91001)
Team: DMJ+JAL
Informationsindsamling i gang 
Forventet offentliggørelse 1. februar 
2016
Forventet kontraktstart 1. juni 2016

8. Kantinedrift - Erhvervsakademiet 
Lillebælt (Projekt 91002)
Team: BEKR
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015

Forventet offentliggørelse 1. januar 
2016
Forventet kontraktstart 1. juli 2016

9. Løst inventar - Erhvervsakademi-
et Lillebælt (Projekt 91003)
Team: BEKR
Behovsafklaring igangsat 
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. januar 
2016
Forventet kontraktstart 1. juni 2016

10. AV-udstyr - Erhvervsakademiet 
Lillebælt (Projekt 91004)
Team: BEKR+AAE
Behovsafklaring igangsat 
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. februar 
2016
Forventet kontraktstart 1. juni 2016

Fase 9 Budget sendt til godken-
delse
11. Kaffe, the og kakao – (Projekt 
9434)
Team: DMJ+IEP/SF
19 skoler deltager i udbuddet
Budgettet er godkendt, mangler 
dog en skole
Forventet offentliggørelse: 1. de-
cember 2016
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016

Fase 8: Valg af udbudsform
12. Værktøjer osv. (Projekt 9272)
Team: DMJ+IEP/AAE
4 skoler deltager i udbuddet 
Brugerseminar afholdt
Snarest udsendelse af budget 
Forventet offentliggørelse: 1. januar 
2016
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016

Fase 7: Forespørgsel om deltagelse
13. Tilsatsmateriale til svejseområ-
det (Projekt 9174)
Team: ALO+TRM
6 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet
Indhentes materiale til tilbudsliste
Forventet offentliggørelse 1. de-
cember 2015
Forventet kontraktstart 1. april 2016

14. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: CBJ+ SF
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse 1. de-
cember 2015 
Forventet kontraktstart 1. april 2016

15. EL -Udbud (Projekt 9440)
Team: CJB + TRM
4 skoler deltager i udbuddet
Udbud med forhandling

Forventet kontraktstart: 1. januar 
2016

16. EL -Udbud (Projekt 91000)
Team: CJB + TRM
46 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Udbudsinvitation sendt til skolerne
Startmåned: 1. september 2015
Forventet kontraktstart: 1. januar 
2018

Fase 6: Udbudsinvitation udsendt
17. Rengøringsydelse (Projekt 
9483)
Team: ALO+TRM
6 skoler deltager på udbuddet indtil 
videre. 
Udbuddet er åben for tilmelding. 
Kontraktstart forventes sommer 
2016

Fase 5: Udbudsinvitation under 
udarbejdelse
18. VVS & VA (Projekt 9273)
Team: CJB+SF
5 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet
Der følges op på udbudsinvitation. 
Forventet offentliggørelse: januar 
2016
Forventet kontraktstart: 1. april 2016

Fase 2: Forundersøgelse
19. Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: BEKR+AAE
Forundersøgelse igangsættes 
Startmåned: 1. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. juni 2016

Fase 1: Udbud på vej
20. El-artikler (Projekt 9275)
Team: ALO
10 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Påbegyndes, da det ikke skal med 
på SKI-aftale 
Forventet kontraktstart 1. juni 2016 

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

22. Interaktive tavler og projekto-
rer – (Projekt 9388)
Team: BEKR
9 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Der samles interesse for en fælles 
aftale om et projektforløb frem til 
næste skolestart. 

23. Rådgivning – Ingeniørydelser 
(Projekt 9420)
Team: BEKR
3 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. maj 
2016 
Forventet kontraktstart: 
1. september 2016 

24. Rådgivning – Arkitektydelser 
(Projekt 9421)

Team: BEKR
4 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. maj 
2016 
Forventet kontraktstart: 1. septem-
ber 2016 

25. Let arbejdsbeklædning (Projekt 
9422)
Team: DMJ+SF
11 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. marts 
2016

26. Træpiller (Projekt 9439)
Team: BEKR+TTR
2 skoler er interesseret 
Forventet kontraktstart: 15. decem-
ber 2016

27. Håndværkerydelser: Elektriker 
(Projekt 9441)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016 

28. Håndværkerydelser: Tømrer 
(Projekt 9442)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016 

29. Håndværkerydelser: Maler 
(Projekt 9443)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016 

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

31. Håndværkerydelser: Murer 
(Projekt 9445)
13 skoler har udtrykt interesse for 
dette udbudsområde
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016 

KOMMENDE AFTALER UNDER UDARBEJDELSE

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:
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Revisionsudbud sparer skolerne for mellem 
20% og 25% på revisorregningen

Et af de områder, hvor IFIRS 
næsten kan garantere en stor og 

væsentlig besparelse er ved at 

konkurrenceudsætte revision. 

IFIRS har gennemført en hel del 

revisionsudbud for medlemssko-

lerne.

Samtlige skoler har oplevet store 

besparelser.

Hos enkelte skoler hvor revisionen 

ikke har været i udbud længe, har 

besparelsen været over 50 % i 

forhold til den tidligere pris på den 

lovpligtige revision. 

En af de hyppigst oplevede ”pris-

fælder” er definitionen af indholdet 

af den lovpligtige revision.

Jo bedre den lovpligtige revision 

er defineret, dvs. jo mere indhold 

specifikationen beskriver, jo billi-

gere bliver prisen.

IFIRS har oparbejdet en stor eks-

pertise i forbindelse med revisi-

onsudbud, og står klar til at tage 

en snak med de skoler som ønsker 

at konkurrenceudsætte deres 

revision.

Der er flere muligheder for, hvor-

dan skolen kan vælge at konkur-

renceudsætte revisionsopgaven:

Gør det selv versionen:
IFIRS har en færdig skabeloner lig-

gende, som mere eller mindre kun 

kræver skolens navn indsat.

Denne skabelon sender vi meget 

gerne til medlemsskolerne.

I bestemmer selv hvor meget af 

arbejdet I selv vil udføre, er der 

behov for gode råd, f.eks. om gæl-

dende regler, ringer I bare til IFIRS.

Den kombinerede version: 
IFIRS sender udbudsmodellen til 

skolen til udfyldelse.

IFIRS kontrollerer oplysningerne 

og vejleder skolen i forbindelse 

med offentliggørelsen af udbud-

det og evt. evalueringen af de 

indkomne tilbud.

Den fuldstændige version:
IFIRS fortager hele udbuddet for 

skolen, herunder

 

* Udformning af standard-

  materialet så det passer præcist   

  til jeres skoles ønsker og behov

* Offentliggørelse af udbuds-

   materialet, enten efter tilbuds-

   loven (pr. 01.01.16 som 

 tilbudsindhentning) eller som et  

 EU-udbud

* Evaluering og tildeling af 

   kontrakten, hvor skolen og 

   skolens bestyrelse får fremlagt 

   evalueringsrapporten 

IFIRS anbefaler at alle medlems-

skolerne, som ikke har konkur-

renceudsat revision inden for de 

sidste 3 år, at overveje en konkur-

renceudsætte af revisionsopgaven 

Dorthe Møller Jochimsen
Udbudsjurist, cand.merc.jur

IFIRS har i de sidste par år gennemført flere revisionsudbud for 
medlemsskoler med stor succes.

Alle de berørte skoler har fået store besparelser, selv de skoler der har 
beholdt samme revisor, som før.

og eventuelle rådgivningsopgaver 

fra revisor.

Konkurrenceudsættelsen giver 

ikke kun besparelser, skolen over-

holder også udbudspligten, det er 

en klar ”win win” situation. 

Kontakt Dorthe Møller Jochimsen 

på dmj@ifirs.dk eller 2538 3779 

for en snak.

Det kan betale sig.
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IFIRS har gennemført en hel del revisionsudbud 
for medlemsskolerne.
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SKAL SKOLEN BRUGE PROJEKTORER TIL 
SKOLESTART 2016?

Flere af IFIRS medlemsskoler 

er i gang med eller har planlagt 

ombygninger og renoveringer af 

deres lokaler. I den forbindelse kan 

skolen have behov for levering af 

forskelligt inventar til lokalerne.

IFIRS har gennemført flere udbud 

for enkelte skoler af projektorer, 

interaktive tavler og whiteboard-

tavler med gode priser til resultat. 

IFIRS undersøger derfor mulig-

heden for et samlet udbud på 

området. Udbuddet forventes at 

blive gennemført således, at pro-

dukterne vil være installeret og klar 

til skolestart 2016.

Hvad er fordelen for skolen ved at 

deltage i et udbud gennem IFIRS?

IFIRS udarbejder udbudsmateri-

alet ud fra de deltagende skolers 

konkret behov. Din skole vil på den 

måde have indflydelse på det sor-

timent, der tages med i udbuddet.

IFIRS står for at køre udbuddet, 

hvilket betyder, at din skole ikke 

skal bekymre sig om alt det arbej-

de, der ligger i en udbudsproces. 

På den anden side bliver din skole 

inddraget i processen ved, at der 

tages højde for den enkelte skoles 

behov gennem hele udbudsfor-

løbet. Din skole vil løbende blive 

informeret om processens forløb 

samt have mulighed for aktiv del-

tagelse efter eget ønske.

Af Cindy Jane Bjerregaard 
Udbudsjurist  Cand. Jur.

Hvis din skole skal bruge projektorer, interaktive tavler eller whiteboard-
tavler til skolestart 2016, så er der nu mulighed for at være med i et fælles 
IFIRS udbud på området.



IFIRS NYHEDSAVIS | OKTOBER I 2015 S.11

Efter kontraktindgåelse vil IFIRS 

bistå din skole med håndtering af 

kontrakten. Det betyder, at IFIRS 

kan varetage kontakten til leveran-

døren, eksempelvis i tilfælde hvor 

betingelserne i kontrakten ikke 

overholdes og skal søges bragt i 

orden.

En udbudsproces koster naturligvis 

penge, men de samlede omkost-

ninger er nogenlunde de samme, 

om der er én skole, der deltager, 

eller om der er flere skoler, der 

deltager. En måde hvorpå man 

kan mindske disse omkostninger 

er ved at gennemføre et fælles ud-

bud, når skolerne har nogenlunde 

ensartede behov. 

En større udbudsvolumen vil med-

føre bedre priser og bedre vilkår 

end skolen selv kan forhandle sig 

til. 

Hvis din skole planlægger at an-

skaffe sig et eller flere af følgende 

produkter til skolestart 2016:

• Interaktive projektorer

• Interaktive tavler

• Whiteboardtavler

så kontakt 

Cindy Jane Bjerregaard, 
cjb@ifirs.dk eller 2845 5560, 
for at høre nærmere om 

mulighederne for at komme med 

i udbuddet.

Hvad skal jeg gøre?
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Forkert tildeling får konsekvens 
på 1,5 mio. kr. for Ordregiver

Kendelse af 6. oktober 2015. Human Care ApS mod Brøndby Kommune. Kendelsen vedrører en tilbud-
sindhentning af en bilag II B- tjenesteydelse, som Ordregiver har vurderet, at have grænseoverskridende 
interesse. 

Klagen er indgivet af en tilbudsgiver, hvis tilbud Ordregiver havde afvist som ukonditionsmæssigt. Klage-
nævnet har i en tidligere kendelsen konstateret at klagen var berettiget, og annullerede Ordregivers beslut-
ning om indgåelse af rammeaftale med to andre tilbudsgiver. 

Nærværende kendelse omhandler Ordregivers erstatning til Tilbudsgiver, eftersom klager ville have vundet 
rammeaftalen, såfremt klager ikke var blevet erklæret ukonditionsmæssige.  

Kendelsen er en fortsættelse af 

klagenævnets kendelse af 10. 

december 2014, vedrørende 

samme sag. 

Ordregiver foretog en til-

budsindhentning vedrørende 

udførelse af hjemmepleje. 

Rammeaftale skulle tildeles 

to leverandører, og havde en 

løbetid på 4 år, med mulighed 

for 2 gange 12 måneder. 

Klager gjorde gældende, at de 

skulle have positiv interesse-

opfyldelse, og havde udregnet 

hvor meget Ordregiver skulle 

godtgøre deres tab, ved ikke at 

have vundet rammeaftalen. 

Ordregiver skulle tildele 

rammeaftalen de to billigste 

tilbudsgivere, hvoraf klagers 

tilbud var det tredje billigste. 

Det billigste tilbud, blev erklæ-

ret ukonditionsmæssigt, og 

klagers tilbud var derfor det 

andet billigste tilbud, men blev 

ligeledes betragtet som væren-

de ukonditionsmæssigt. 

Klagenævnet kom frem til at 

klagers tilbud skulle have ind-

gået i Ordregiver evaluering, og 

Klagenævnet gav derfor klager 

medhold i at, klagers tilbud var 

konditionsmæssigt, og skulle 

have haft tildelt rammeaftalen. 

Klager har i nærværende 

kendelse fremsat et erstat-

ningskrav på ca. 12 mio. kr. 

Erstatningskravet er baseret på 

en forventet indtægt hos klager 

og kontraktens løbetid inkl. 

optioner. Klager havde fortaget 

en udregning af den forvente-

de indtægt, ud fra oplysninger 

fra Ordregiver, om hvad de to 

tilbudsgivere på nuværende 

tidspunkt havde brugt af timer 

på hjemmeplejen, samt klagers 

dækningsbidrag. 

Ordregiver gjorde gældende at 

udregning af erstatningskravet 

skulle tage udgangspunkt i 

hvor lang tid, kontrakten havde 

løbet. 

Kontrakthaver havde udformet 

sine kontrakter således, at der 

var mulighed for at opsige de 

vindende tilbudsgivere via en 

såkaldt exit-klausul. Ordregiver 

kunne derfor opsige kon-

trakterne ansvarsfrit, såfremt 

klagenævnet annullerede 

tildelingsbeslutningen. 

Klagenævnet kom frem til at 

udregningen af erstatningen 

skulle tage udgangspunkt i 

en kontraktperiode på fire år, 

det var uden betydning, at 

kontrakthaver havde opsagt 

kontrakterne. Derudover kom 

klagenævnet frem til, at man i 

udregning ikke kunne med-

regne optioner, eftersom disse 

ikke med sikkerhed kunne 

forventes, at blive udnyttet. 

Klagenævnet fastsatte er-

statningen til 1,5 mio. kr. som 

Ordregiver skal betale til klager, 

en forbigået tilbudsgiver. 

IFIRS skolerne skal være 
opmærksomme på:
I forbindelse med evaluering af 

de indkomne tilbud, skal Ord-

regiver sikre, at der foretages 

en korrekt evaluering. 

I kendelsen af den 10. decem-

ber 2014 var det uklart for 

klager om referencens størrelse 

var årligt, eller om det var den 

samlede omsætning for hele 

kontraktperioden der skulle 

angives i referencefeltet. Klager 

spørger derfor Ordregiver om, 

hvorvidt den samlet omsæt-

ning opgives pr. år eller for hele 

kontraktperioden. 

Ordregiver svarende ikke direk-

te på spørgsmålet, og dette gør 

at de efterfølgende udfylder 

referencer forkert i forbindelse 

med tilbudsafgivelsen. Det var 

derfor Ordregiver ansvar, at det 

var uklart hvilken værdi klager 

skulle angive. 

Skolerne skal derfor sikre at 

udbudsmaterialet er gennem-

snittig for Tilbudsgiver, samt 

at der bliver svaret konkret på 

det tilbudsgiver spørger om. 

Konsekvensen var et erstat-

ningskrav på 1,5 mio. kr. for 

Ordregiver. 

Skolerne skal endvidere være 

opmærksomme på, at erstat-

ningsudmålingen er baseret på 

rammeaftalens løbetiden ekskl. 

optioner. 

Af Dorthe Møller Jochimsen, Cand.merc.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 Fællesaftaler 01 Skærmbriller 68 Dansk Erhvervsoptik 01-01-2017
9106 Fællesaftaler 02 Bygherrerådgivning 68 JSI Consult 01-05-2016
9106 Fællesaftaler 03 Skærmbriller 68 Louis Nielsen 01-01-2017
9109 Kontorartikler 68 Staples 31-12-2015
9116 Rengørings- og forbrugsartikler Forbrugsartikler 29 TOPRENT A/S 15-04-2016
9116 Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsmidler 29 STADSING A/S 15-04-2016
9116 Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsrekvisitter 29 STADSING A/S 15-04-2016
9126 Tekniske luftarter 14 Yara Praxair A/S 31-12-2016
9133 Vinduespolering 11 delaftaler 11 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 13-11-2015
9136 Catering Frugt og grønt 25 Hørkram Foodservice A/S 30-04-2016
9136 Catering Kaffe og tepulver 22 BKI Foods A/S 30-04-2016
9136 Catering Kolonial, frost, kød og lign. 42 Dansk Cater A/S 30-04-2016
9151 Konfekture 36 Sügro 30-11-2016
9153 Fersk kød 3 delaftaler 3 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-06-2016
9157 Rengøringsydelser 6 delaftaler 6 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2016
9165 Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole Kalve- og oksekød, hele kroppe 1 BF-OKS 30-06-2016
9171 Træpiller 2 Pillevarme ApS 14-12-2016
9172 Brændstof fra tankstation 8 Q8 28-02-2016
9201 Rammeaftale; Læskedrikke 25 Royal Unibrew 31-03-2017
9203 Rammeaftale; Måtteservice 10 MåtteXpressen A/S 31-05-2016
9219 Kontrakt; Vagtydelser - Kold College 1 G4S 31-12-2015
9220 Kontrakt;Vagtydelser -Herningsholm Erhv.skole 1 G4S 31-12-2015
9223 Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG 1 G4S 31-12-2015
9230 Rammeaftale; Renovation 15 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-06-2016
9238 Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole 1 M. Larsen Vognmandsfirma A/S 30-06-2016
9242 Kontrakt; Elektricitet 40 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2017
9245 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015 39 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2015
9246 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2016 40 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2016
9247 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2017 40 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. 30-11-2016
9295 Kantinedrift; VESTFYNS 1 Cafetinen/Karina Holm 30-06-2016
9296 Fersk kød - Bygholm Landbrugsskole 1 Bjerre Kød 31-05-2016
9308 Medarbejdere; Private Briller 68 Louis Nielsen 01-08-2016
9309 Frankeringsmaskiner og service 68 Danastar ApS 01-08-2018
9310 Brændstof - EUC Sjælland 1 Dansk Shell A/S 30-06-2016
9311 Arbejdsbeklædning 5 delaftaler 5 Flere leverandører 31-01-2017
9319 Telefoni 2014 56 Telenor A/S 15-07-2016
9320 Totalrådgivning  - Herningsholm Erhvervsskole 1 C.F. Møller Danmark A/S 01-08-2016
9321 Arkitektydelser - HANSENBERG 1 Lars Edmund A/S 31-07-2016
9323 Naturgas 2015 10 Energi Danmark A/S 31-07-2016
9324 Rejsebureauydelser - HANSENBERG 1 VIA EGENCIA A/S 31-12-2015
9325 Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole 1 Randers Kød Engros ApS 31-10-2016
9326 Bustransport - Bygholm Landbrugsskole 1 JJ Turist A/S 30-09-2016
9328 Stål 14 delaftaler 13 Lemvigh-Müller 30-11-2016
9343 Opskåret stål 12 delaftaler 12 Amutek A/S 30-11-2016
9357 Flytteydelser 68 Flere leverandører 31-12-2015
9358 Hjemmearbejdspladser 68 TDC A/S 31-12-2015
9360 Konferencefaciliteter 68 Flere leverandører 31-12-2015
9361 Rejsebureauydelser; SI 68 Carlson Wagonlit Danmark A/S 28-02-2017
9362 Rengørings- og forbrugsartikler; SI 68 Abena A/S 31-12-2015
9364 Håndværkerydelser; Elektriker, VVS, CTS - HANSENBERG 1 Lindpro A/S 31-10-2016
9365 Naturgas; 2016 10 Energi Danmark A/S 31-12-2016
9366 Naturgas; 2017 10 Energi Danmark A/S 31-12-2017
9370 Mur og beton 6 delaftaler 6 STARK 28-02-2017
9379 Tele - HANSENBERG 1 Telenor A/S 15-07-2016
9382 IT; Stationære, Bærbare, Tilbehør 19 Hewlett-Packard 28-02-2017
9383 Papir i ark; SI 68 PAPYRUS 31-12-2016
9385 Rengøring - Syddansk Erhvervsskole 1 Compass Group Danmark A/S 31-12-2017
9386 Rengøring - EUC Sjælland 1 ISS Facility Service A/S 31-12-2017
9387 Rengøring - Køge Handelsskole 1 Køge Handelsskole 31-07-2018
9390 Træ og Byg 8 delaftaler 7 STARK+Bygma 31-03-2017
9399 Fersk kød - Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 2 delaftaler 1 Randers Kød Engros Aps 28-02-2017
9404 Bredbånd - HANSENBERG 1 Telenor A/S 15-07-2016
9406 Kantinedrift - Erhvervsskolen Nordsjælland 1 København Kantine Service 31-12-2016
9409 Toner og blæk; SI 68 Atea 31-12-2016
9411 Hotelophold i Danmark; SI 68 Flere leverandører 31-12-2016
9412 Trykkeri-, print- og kopiydelser; SI 68 Flere leverandører 31-12-2016
9414 Lyskilder; SKI 65 DBS Lys A/S 31-12-2016
9417 Malerartikler; SKI 65 Flügger A/S 31-12-2016
9419 Revision - Kolding HF og VUC 1 Ernst & Young 28-02-2017
9438 Bustransport - HANSENBERG 1 Vejle Turristtrafik ApS 31-07-2017
9447 Revision - Campus Bornholm 1 Ernst & Young 31-03-2017
9453 Løst inventar - SOSU Fredericia - Horsens - Vejle 1 Holmris + Flexform A/S 01-05-2016
9454 Revision - Skive Tekniske Skole 1 Flere leverandører 31-12-2017
9456 Interaktive storskærme 1 AV Distribution 01-08-2017
9471 Lastbiler - AMU Fyn 1 Autohuset Vestergaard A/S 21-08-2016
9473 Rengøring 3 delaftaler 3 Flere leverandører 31-12-2018



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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Stud. Jur. Praktikant 

jal@ifirs.dk - 6019 8521

BYGHERRERÅDGIVNINGSTEAMET

Jørn E. Simonsen
Ingeniørydelser

JSI-Consult

jsi@ifirs.dk

2281 0085

Bolette Marott
Arkitektydelser

www.bolettemarott.dk

bm@ifirs.dk

2174 2482
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