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Planlagte
seminarer
IFIRS afholder følgende seminarer i løbet af året:
› Dialog med markedet
› Brugerrepræsentant
seminarer
› Leverandør seminarer
› Seminarer med emner
af generel interesse

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

”Hvordan vil du sikre at de
lokale og små virksomheder kan vedblive med at
være leverandører til vores
skole?.

IFIRS mener der mangler
fokus på SMVérne, de lokale
og mindre virksomheder.
Danmark består jo overvejende af denne gruppe
virksomheder.

Når jeg besøger de lokale
leverandører stiller de følgende spørgsmål: ”Hvordan
kan jeg blive eller vedblive
med at være leverandør til
skolen?”

Det er ikke samfundsmæssigt uforsvarligt at blive så
effektiv i sin indkøbsstruktur
at det lokale erhvervsliv ikke
kan følge med.

Svaret er at IFIRS ikke kan
sikre at man bliver leverandør, men IFIRS kan sikre at
de lokale og små leverandører får chancen for at få
andel i ordrene ved at sammensætte udbuddene så de
lokale og små virksomheder
også kan byde på dem, og
derudover sikre viden nok
hos leverandørerne og hos
medlemsskolerne, så man
ikke starter med at være
”bagud på point”.

Skolerne får deres elever fra
nærområderne, og har helt
klart et ønske om at støtte
de virksomheder der leverer
deres elever.
Hver gang jeg er på besøg
på en medlemsskole er det
første spørgsmål jeg får:

290 mia. kroner. Så meget køber det offentlige ind
for om året. Derfor er der mange penge at spare,
hvis der købes klogere og mere innovativt ind. Det
skal regeringens nye strategi for offentlige indkøb
være med til at sikre. Strategien dækker hele den
offentlige sektor og en lang række forskellige indkøbsområder.

Følgende seminarer er planlagt for resten af 2013:

REGERINGS STRATEGI FOR INTELLIGENT OFFENTLIGT INDKØB ER I
FOKUS I DETTE NUMMER AF IFIRS
NYHEDSAVIS.
De overordnede
målsætninger er:
› Effektivitet
› Innovation
› Bæredygtighed

REGERINGENS NYE
INDKØBSSTRATEGI

IFIRS vil gå i front for at
sikre de lokale og mindre
virksomheder ved hvert år
at afholde seminarer der
lærer virksomhederne at
blive bedre til at få de statslige ordre.
Det første Juraseminar som
IFIRS afholder i samarbejde
med Advokatfirmaet BechBruun foregår den 21. og
22. november og handler
om at sikre viden både hos
medlemsskolerne og blandt
de virksomheder der godt
kunne tænke sig at få andel
i de offentlige ordre, som
årligt udgør en indkøbsmængde på ca. kr. 290 mia.
I første kvartal 2014 vil vi
offentliggøre seminarplanerne for 2014.

UNDGÅ FALDGRUPPER VED
AFGIVELSE AF TILBUD TIL
DET OFFENTLIGE
Hvordan kommer du lettere
igennem udbudsprocessen
Seminaret forventes afholdes den 21 november 2013 i
Advokatfirmaet Bech Bruuns
hovedkontor i København og
den 22. november 2013 hos
Campus Vejle i Vejle
Indbydelser udsendes til institutioner og danske virksomheder ultimo oktober 2013.

Strategien lancerer syv strategiske principper for, hvordan
der opnås intelligent indkøb,
samt en række konkrete initiativer. Initiativerne bidrager alle
til at opfylde mål om effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling samt bæredygtighed.
Effektivt indkøb handler
selvfølgelig om lave priser.
Men det handler også om lave
totalomkostninger, så et billigt
produkt i dag også er rentabelt
i drift om fem år. Og det handler om lave transaktionsomkostninger, så besparelsen ikke
udhules af proces og bureaukrati. Der igangsættes derfor
blandt andet et tværoffentligt
samarbejde, der vil gøre det
lettere at anvende totalomkostninger ved indkøb.
Strategien bidrager samtidig
til at gøre det lettere at købe
nye og innovative løsninger.
Ny velfærdsteknologi, som
eksempelvis brusestole, kan
både forbedre velfærden og
spare samfundet penge. Regeringen vil derfor blandt andet
understøtte, at kommuner
og regioner foretager indkøb
gennem innovationsfremmende udbudsformer eller gennem partnerskaber, hvor helt
nye løsninger udvikles i fællesskab mellem det offentlige og

private. Innovation i offentlige
indkøb kan også gavne væksten og eksportmuligheder for
danske virksomheder.
Endelig skal det offentlige indkøb være bæredygtigt. Strategien skal gøre det nemmere at
købe grønne løsninger og tage
sociale hensyn. Regeringen vil
blandt andet sikre, at staten
køber bæredygtigt træ i for
eksempel statslige bygge- og
anlægsarbejder.
Strategien for intelligent
offentligt indkøb indgår som
en del af regeringsgrundlaget.
Strategien er resultatet af et
samarbejde mellem Erhvervsog Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet,
Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser, Miljøministeriet
samt Finansministeriet.

Finansminister Bjarne
Coridon udtaler:
Vi skal have snusfornuften
og det gode købmandskab ind i den offentlige
sektor, når kommuner,
regioner og staten bruger
skatteborgernes penge.
Med den her strategi
sikrer vi, at det offentlige
ikke betaler overpris for
kuglepenne, computere
og velfærdsteknologi,
samtidig med at der tages
hensyn til bæredygtighed og miljø. Hver krone,
vi sparer på indkøb, kan
jo bruges andre steder i
vores samfund til bedre
velfærd. Derfor er det
godt, at strategien forbedrer hele måden, det
offentlige køber ind på.
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4. Målet med intelligent offentligt indkøb
Målet med intelligent offentligt indkøb er at sikre positive effekter i form af såvel effektivitet,
kvalitetsudvikling og innovation som bæredygtighed, jf. boks 3.

Strategi for
Strategi
for
intelligent
i
n
offentligt i telligent
ndkøb
offentligt indkøb

Boks 3
Målsætninger med intelligent offentligt indkøb

Effektivitet
• Lave priser
• Lave totalomkostninger
• Lave transaktionsomkostninger
• Brugbare løsninger

Innovation og
kvalitetsudvikling
• Kvalitetsudvikling
• Nytænkning af opgaveløsningen
• Markedsmodning
• Udvikling af nye innovative
løsninger
• Understøtte vækst

Intelligent
offentligt
indkøb

Bæredygtighed
• Miljø- og energikrav i
offentlige indkøb
• Fokus på særlige sektorer
• Understøtte udvikling af nye
grønne løsninger
• Samfundsansvar (CSR)
• Sociale hensyn (sociale
klausuler, arbejdsklausuler, mv.)

Oktober 20

13
Oktober 2013

Det offentlige indkøb skal tilrettelægges under hensynstagen til at anvende de offentlige ressourcer bedst muligt og mest effektivt samt at sikre en effektiv konkurrence på både kort og
langt sigt. Konkurrenceudsættelsen medvirker til at sikre, at det er de bedste og billigste løsninger, der indkøbes, ligesom markedet får mulighed for at bidrage til at udvikle og nytænke
opgaveløsningen.
Effektive indkøb handler om, at det offentlige køber ind bedst til prisen – over tid. Det offentlige indkøb skal således sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden for den vare
eller serviceydelse, som købes ind. Det er således ikke tilstrækkeligt alene at have fokus på
anskaffelsesprisen.

10

Strategi for intelligent offentligt indkøb ∙ 2013

Ønsker du strategien i
trykt form, så send en
mail til ato@ifirs.dk
og anfør hvor mange
eksemplarer du
ønsker tilsendt.
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Ordregiver pålagt erstatning
for kr. 800.000 for udbuds
retlig fejl
Østre landsret afsagde den 1. november 2013 en
dom, hvor et fynsk menighedsråd blev pålagt at betale en lokal entreprenør kr. 800.000 i tabt fortjeneste, fordi Menighedsrådet havde begået fejl i forbindelse med en licitation ved tilbudslovens afsnit 1.
Forud for kendelsen ved Østre
Landsret ligger et broget forløb ved Klagenævn for Udbud,
hvor Klagenævnet først afviste
en klage grundet procesrelaterede fejl, men ved den første
afvisning indikerede, at Menighedsrådet havde lavet fejl
i licitationen. Entreprenøren
anlagde en ny klage ved Klagenævn for udbud, men blev
igen afvist grundet procesrelaterede fejl. Entreprenøren
anlagde derefter sag ved Østre
Landsret, som altså forholdte
sig til licitationens uoverensstemmelse med tilbudslovens
afsnit 1, og anerkendte Entreprenøren erstatning, svarende
til Entreprenørens fortjeneste,
såfremt Entreprenøren var blevet tildelt kontrakten.
Menighedsrådet havde, ifølge
Østre Landsret, begået flere
graverende fejl i licitation,
især i forhold til processen og
evalueringen.
I forhold til processen, havde
Menighedsrådet ikke udvalgt
de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud til den videre
forhandling, men derimod de
tre tilbud med den laveste pris
(i strid med tilbudslovens § 11
stk. 1), og havde ikke foreskrevet en procedure for forhandlingerne (i strid med tilbudslovens § 11 stk. 2).
I forhold til evalueringen havde
Menighedsrådet ikke anvendt
de offentliggjorte kriterier,
og havde anvendt kriterier til
evalueringen, som reelt var

egnethedskriterier eller mindstekrav.
Da Entreprenøren fik påvist, at
Entreprenøren ville være blevet tildelt kontrakten, såfremt
kontrakten ikke blev tildelt den
vindende tilbudsgiver, blev entreprenøren tilkendt erstatning
ved positiv opfyldelsesinteresse, hvilket vil sige, at Entreprenøren skulle godtgøres som
om Entreprenøren havde fået
kontrakten. Entreprenøren
havde selv opgjort fortjenesten
ved kontrakten til kr. 1.154.550,
men grundet nogle usikkerheder, nedsatte Østre Landsret
erstatningen til kr. 800.000.
I forhold til IFIRS’ medlemsskoler, er der to vigtige
pointer i kendelsen.
1. For det første understreger kendelsen den udvidede
fokus på udbudsreglerne, idet
kendelsen angår et lokalt forhold, imellem to relativt små
virksomheder. Udbudsregler
er altså (hverken teoretisk eller
praktisk) noget der kun gælder
for store kontrakter.
2. Dernæst viser kendelsen, at
Ordregiver kan ifalde betydeligt erstatningsansvar som følger af fejl i udbudsprocesser.
Klagenævn for Udbud har kun
begrænset mulighed for at pålægge Ordregiver erstatning,
men påviser Klagenævnet fejl,
kan tilbudsgiver tage kendelserne med til domstolene, og
blive tilkendt store erstatningssummer
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KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE
Igangværende udbud anført i
færdiggørelsesrækkefølge:
Fase 13:
Bygge opgave – Herningsholm
Erhvervsskole (Projekt 9198)
Team: ALO + ATO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Projektarbejde igangværende.
Fase 11:
Inventarkøb; Undervis. møbler Campus Vejle (Projekt 9259)
Team: ALO + ATO
Udbuddet er for en enkelt skole.
IFIRS, JSI og Campus Vejle er i
løbende sparring om udbudsmaterialet. Det forventes offentliggjort
i novemer
Fase 07:
Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: SBA
Forundersøgelse igangsat.
10 skoler har indtil videre tilkendegivet interesse for deltagelse.
Fase 06:
Vagtydelser - Syddansk Erhvervsskole (Projekt 9248)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet offentliggørelse oktober
2013.
Fase 05:
Serviceaftaler; Køle-fryseanlæg
(Projekt 9239)
Team: ALO + TTR
19 skoler har vist interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort 2. kvt. 2014.
Forundersøgelse iværksat.
Fase 04:
Serviceaftaler; Køkkenmaskiner
(Projekt 9240)
Team: ALO + TTR
14 skoler har vist interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort 2. kvt. 2014.
Forundersøgelse iværksat.
Fase 03:
Kantinedrift - Vestfyns Handelsskole (Projekt 9190)
Team: SBA + SHP
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbuds- og aftaleform undersøges.
Forventet offentliggørelse i foråret
14.
60.10 Materialer og værktøj til
uddannelse (Projekt 9200)
Team: ATO + TTR i samarbejde
med SKI, andre indkøbsfællesskaber og tekniske skoler.
Det vurderes ikke sandsynligt at

kombinationen af 12.01 og 60.10
er gangbar for erhvervskole. IFIRS
iværksætter forundersøgelse med
henblik på at konkurrenceudsætte
disse områder i IFIRS regi.
Arbejdsbeklædning (Projekt 9207)
Team: SBA + SHP i samarbejde
med EUC Sjælland.
11 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Udbuddet forventes offentliggjort
1.kvt 2014.
Fase 02:
Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: SBA
10 skoler har udvist interesse i
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat. Udbudsform overvejes.
Der nedsættes en projektgruppe
og køres videre med Insta 800.
Forventet offentliggørelse 2. kvartal
2014
Kaffesystemer (Projekt 9251)
Team: ALO / SBA + SHP
14 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Kontraktforhold undersøgt. Emnet
forventes omfattet af projektet
mapping af serviceaftaler.
Frisørhoveder (Projekt 9254)
Team: ATO + SHP
8 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat. Indkøbsvolumen undersøges.
Fase 01:
E-Bøger ( Projekt 9121)
Team: ALO / SBA & TTR
Dialog med skoler og markedet
omkring udbuddets indhold.
Tilbydes som enkeltudbud til
skoler.
Revision (Projekt 9127)
Team: ALO / SBA
15 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Interaktive tavler og projektorer
(Projekt 9148)
Team: ALO / SBA
19 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Skolemøbler (Projekt 9149)
Team: ALO / SBA
25 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.

Tilsatsmateriale til svejseområdet
(Projekt 9174)
Team: ATO + TTR
4 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat.
Der er afholdt møde med fagspecialister. Der er nye regler omkring
certificering af materialer under
udarbejdelse. Certificering vil påvirke udbuddets kravspecifikation
markant. Det forventes at kunne
gennemføre udbuddet så ny aftale
kan være klar 2. halvår 2014.
Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: SBA + TTR
13 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Udbudsarbejdet forventes at starte
3. kvt 2013, hvorefter offentliggørelse forventes at finde sted 3.kvt
2014.
Træ- og bygningskomplementerende produkter (Projekt 9256)
Team: SBA + TTR
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Mur og betonprodukter (Projekt
9257)
Team: SBA + TTR
12 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Arbejdsmaskiner
Team: ALO / SBA + SHP
10 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Skolers behov meget forskellige.
Tilbydes som enkeltudbud pr.
skole.
Maskineftersyn
Team: ALO / SBA + TTR
14 skoler deltager.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.
Service arbejdsmaskiner
Team: ALO + TTR
14 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.
Service bygningsmaskiner
Team: ALO + TTR
11 skoler har vist interesse for
udbuddet, som forventes offentliggjort 2. kvt. 2014.

Håndværkerydelser; Malerarbejde
Team: ALO / SBA
9 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Håndværkerydelser; Tømrer- og
snedkerarbejde
Team: ALO / SBA
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Håndværkerydelser; Udvendig
vedligeholdelse
Team: ALO / SBA
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Håndværkerydelser; VVS
Team: ALO / SBA
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Håndværkerydelser; Bygnings- og
lokalerenovering
Team: ALO / SBA
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Håndværkerydelser; Elarbejde
Team: ALO / SBA
9 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Køb af køretøjer
Team: ALO / SBA
7 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Håndværkerydelser;
Gartnerarbejde
Team: ALO / SBA
6 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Flytte-opgaver
Team: ALO / SBA
4 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Kontormøbler
Team: ALO / SBA
23 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Storkøkkenudstyr
Team: ALO / SBA
19 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Vinduespolering
Team: ALO / SBA
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde
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AKTIVE AFTALER
Kendelse ang. Ordregivers fejl
ved licitation af byggearbejde i
totalentreprise (KLFU. 29.
oktober 2013, Vand & Teknik
A/S med Ringkøbing-Skjern
Kommune)
Denne kendelse er ikke synderligt interessant for sit indehold, men derimod interessant
for det som kendelsen ikke
indeholder.
Kendelsen omhandler en
kommunes licitation efter
tilbudslovens afsnit I, for at få
en entreprenør til at udføre et
byggearbejde i totalentreprise.
Kommunen iværksatte en
begrænset licitation, hvor det
fremgik af betingelserne, at
kommunen ville forhandle
med den tilbudsgiver, som gav
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Uagtet betingelserne valgte kommunen
at forhandle med tre tilbudsgivere, herunder klageren.
Klageren var bekendt med, at
kommunen forhandlede med
flere tilbudsgivere. Klagenævn
for udbud fandt, at uoverensstemmelsen imellem betingelserne for licitationen og det
faktiske forløb var i strid med
tilbudslovens § 11 stk. 1, uagtet
at Klageren var bekendt med
den ulovlige adfærd under
forhandlingerne. Klagerens
kendskab til kommunens uredelige håndtering medførte, at
klageren ikke blev tilkendt erstatning for sine sagsomkostninger. Alt i alt en simpel klage,
et tydeligt brud på reglerne og
en simpel kendelse.
Det fremgik at Klageren
accepterede kommunens

ulovlige adfærd i løbet af
processen, men i sidste ende
følte sig urimeligt behandlet,
og derfor valgte at klage over
det forhold, der var nemmest
at påvise ved klagenævnet.
Tidligere formand for klagenævnet H.P. Rosenmeier
gætter i sin kommentar på, at
Kommunen reelt havde valgt
sig en ønsket leverandør og
benyttede forhandlingerne
til at presse den ønskede
leverandørs pris ned under
klagerens. Klageren accepterede en lempelig håndtering af
tilbudsloven, indtil tildelingen,
hvor klageren blev bevidst om,
at Kommunen havde bestræbt
sig på at tildele kontrakten
til en anden leverandør end
klager.
IFIRS medlemmer skal være
opmærksomme på:
Kendelsen er en lille påmindelse om at selvom leverandører umiddelbart acceptere
en lempelig håndtering af
udbudsregler og udbudspligt,
sidder leverandøren med et
trumfkort til at få annulleret
udbuddet, hvis leverandøren i
sidste ende ikke får kontrakten.
Det er derfor altid i Ordregivers interesse, at udbudsreglerne følges, så Ordregivers
beslutninger ikke annulleres
efterfølgende.

følgende aftaler bruges af skolerne og skal
fornys efter følgende plan:
2014:
9083 Fersk køb Bygholm
Landbrugsskole
med 1 deltager (fra 01.04.2013 til
01.04.2014)
Leverandør: Bjerre Kød
Kontraktsansvarlig: AHM
9111 Papir i ark
med 56 deltagere (fra 01.01.2013 til
01.01.2014)
Leverandør: Papyrus
Kontraktsansvarlig: ATO
9115 Rengøringsydelsen
med 7 deltagere (fra 01.10.2011 til
01.10.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: SBA
9116-01 Forbrugsartikler
(papirvarer)
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012
til 16.04.2014)
Leverandør: Toprent
Kontraktsansvarlig: SBA
9116-02 Rengøringsmidler
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012
til 16.04.2014)
Leverandør: Stadsing
Kontraktsansvarlig: SBA
9116-03 Rengøringsrekvisitter
med 29 deltagere (fra. 16.04.2012
til 16.04.2014)
Leverandør: Stadsing
Kontraktsansvarlig: SBA
9131 Mur og Beton
med 10 deltagere (fra 01.01.2012 til
01.01.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: AHM
9132 Træ og Bygningskomplementerende artikler
med 13 deltagere (fra 01.01.2012 til
01.01.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: AHM
9133 Vinduespolering
med 17 deltagere (fra 01.03.2012 til
13.11.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: SBA
9136-01 Kolonial, Frost,
Kød og lign
med 39 deltagere (fra 01.05.2012 til
01.05.2014)
Leverandør: Danske Cater
Kontraktsansvarlig: AHM

9136-02 Frugt & Grønt
med 23 deltagere (fra 01.05.2012 til
01.05.2014)
Leverandør: Hørkram
Kontraktsansvarlig: AHM
9136-03 Kaffe- og Tepulver
med 20 deltagere (fra 01.05.2012
til 01.05.2014)
Leverandør: BKI
Kontraktsansvarlig: AHM
9151 Konfekture
med 31 deltagere (fra 01.12.2012 til
01.12.2014)
Leverandør: Sügro
Kontraktsansvarlig: SBA
9153 Fersk Kød
med 9 deltager (fra 01.07.2012 til
01.07.2014)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
Kontraktsansvarlig: AHM
9155 Toner og Blæk
med 40 deltagere (fra 01.01.2013 til
01.01.2014)
Leverandør: ATEA
Kontraktsansvarlig: ATO
9165-01 Svinekød, hele kroppe
med 1 deltager (fra 01.07.2012 til
01.07.2014)
Leverandører: Danepork A/S
Kontraktsansvarlig: AHM
9165-01 Kalve- og Oksekød,
hele kroppe
med 1 deltager (fra 01.07.2012 til
01.07.2014)
Leverandører: BF-OKS A/S
Kontraktsansvarlig: AHM
9171 Træpiller
med 2 deltagere (fra 15.12.2012 til
15.12.2014)
Leverandør: Pillevarme A/S
Kontraktsansvarlig: SBA

2015:

2016:

9106-01 Skærmbriller
Frivillig aftale for alle 56 medlemsskoler (fra 01.01.2013 til 01.01.2015)
Leverandør: Dansk Erhvervsoptik
og Synoptik
Kontraktsansvarlig: ATO

9106-02 Bygherrerådgiveraftale
Frivillig aftale for alle 56 medlemsskoler (fra 01.05.2012 til
01.05.2016)

9106-03 Læskedrikke
Læskedrikke (Projekt 9154)
Med 22 deltagere (fra 01.04.2013 til
01.04.2015)
Leverandør: Royal Unibrew
Kontraktsansvarlig: SBA
9109 Kontorartikler
med 56 deltagere (fra 01.01.2013 til
01.01.2015)
Leverandør: Staples
Kontraktsansvarlig: ATO
9112 EL 2012
med 34 deltagere (fra 01.01.2012 til
01.01.2015)
Leverandør: SEAS/NVE Strømmen
A/S
Kontraktsansvarlig: EAS
9156 Naturgas
med 8 deltager (fra 01.08.2012 til
01.01.2015)
Leverandører: Energi Danmark A/S
Kontraktsansvarlig: SBA
9163 Energimærkning
med 10 deltagere (fra 01.09.2012 til
01.09.2015)
Leverandør: GH-Energi & Rådgivning ApS
Kontraktsansvarlig: SBA
9178-01 til 03 EL 2012-2
med 6 deltagere (fra 01.07.2012 til
01.01.2015)
Leverandør: ELRO
Kontraktsansvarlig: EAS
9178-04 til 05 EL 2012-3
med 1 deltager (fra 01.01.2013 til
01.01.2015)
Leverandør: Lokalenergi Handel
A/S
Kontraktsansvarlig: EAS

Projekter:
Tilbygning til Campus Vejle
Ny elevbygning til Jordbrugets
UddannelsesCenter
Lokaleindretning til Learnmark
Lokaleindretning til Rybners
Møbelkøb Roskilde Tekniske Skole
Lokaleindretning Aarhus Tech
Gennemgang af tekniske anlæg,
Aarhus Tech
med flere
Koordinator: ATO
Leverandør: JSI Consult
9126 Tekniske Luftarter
med 14 deltagere (fra. 01.01.2013
til 01.01.2016)
Leverandør: Yara Praxair A/S
Kontraktsansvarlig: AHM
9157 Rengøringsydelsen
med 8 deltagere (fra 01.08.2013 til
01.01.2016)
Forskellige leverandører, en pr.
delaftale
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Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - Askov Højskole & Efterskole - Asmildkloster Landbrugsskole - Business College Syd Bygholm Landbrugsskole - Campus Vejle - Campus Bornholm - CELF - Dalum Landbrugsskole - Erhvervsakademi MidtVest - Erhvervsakademi SydVest - Erhvervsgymnasiet Grindsted - Erhvervsskolen Nordsjælland - EUC Lillebælt - EUC Nord - EUC Sjælland - EUC Syd
- EUC Vest - Frederikshavn Handelsskole - Grindsted Landbrugsskole - Gråsten Landbrugsskole - Haderslev Handelsskole - Handelsskolen Silkeborg - HANSENBERG - Herningsholm Erhvervsskole - HF & VUC Fyn - IBC International Business College - Jordbrugets
UddannelsesCenter Århus - Kjærgaard Landbrugsskole - Kold College - Kolding HF & VUC - Køge Handelsskole - Learnmark - Nordjyllands Landbrugsskole - Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium - Rosborg Gymnasium og HF - 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 - UddannelsesCenter Holstebro - UddannelsesCenter
Ringkøbing Skjern - Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium - Vestfyns Handelsskole VUC Vest - VUC Aarhus - Århus Tech
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