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Indretningsløsning samt levering af møbler og løst inventar 
 
 

Udbuddet sker i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og 
bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter. 
 
1. Deltagende skoler 
Erhvervsakademiet Lillebælt 
 
2. Beskrivelse af opgaven 
Ordregiver ønsker indretningsløsning samt levering af møbler og løst inventar. Den samlede 
kontraktvolumen udgør ca. kr. 6.000.000 – 8.500.000. 
  
3. Kontakt 
Indkøbsfællesskabet IFIRS 
c/o HANSENBERG 
Skovvangen 28 
6000 Kolding 
  
Kontaktperson: Udbudsjurist, Betina Kiebe Rasmussen 
  
Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply. 
  
4. Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud 
I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske 
udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende 
udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være 
registreret som virksomhed i systemet. 
 
Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden:  
www.eu-supply.com/ifirs.asp. 
 
Der anvendes udbudsformen begrænset EU-udbud. Ansøgninger om prækvalifikation skal 
fremsendes via EU-Supply. Ansøgninger afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning. 
  
5. Uddybende spørgsmål 
Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet eller udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet 
af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen.  
   
6. Tidsplan 
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 
16. december 2015 
 
Ansøgningsfrist prækvalifikation 
18. januar 2016 
 
Forventet fremsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede tilbudsgivere 
3. februar 2016 
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Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål 
4. marts 2016 
 
Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar 
11. marts 2016 
 
Sidste frist for modtagelse af tilbud  
17. marts 2016 
 
Forventet beslutning om leverandørvalg 
Medio april 
 
Forventet kontraktstart 
1. juni 2016 
  
7. Ansøgningsfrist 
Ansøgninger om prækvalifikation skal afleveres i EU-Supply senest den 18. januar 2016 kl. 12.00. 


