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SIDE 9

Arbejdet med den nye
danske udbudslov
Udbudslovsudvalget er nu
halvvejs i sit arbejde og forventer at afholde sidste møde
i september 2014.

Derefter bliver en rapport og
et lovforslag til en ny udbudslov overleveret til erhvervs- og
vækstministeren med henblik
på fremsættelse af loven i
Folketinget i starten af 2015.
Udvalget forventes at fremlægge en stor samlet lov.
Udbudslovsudvalget er nu
ved at være halvvejs igennem
udvalgsarbejdet og holdt sit
7. udvalgsmøde tirsdag d. 25.
marts 2014. Udvalget forventer
at holde det sidste møde den

Månedens leder

30. september 2014, hvorefter
rapport og lovforslag vil blive
overleveret til erhvervs- og
vækstministeren med henblik
på, at regeringen kan sende lovforslaget i høring og
fremsætte det for Folketinget i
starten af 2015.
Udvalget har nedsat tre underudvalg, hvis opgave er at
udarbejde beslutningsoplæg til
udvalget indenfor tre konkrete
emner:
› Underudvalg om procedurer for offentlige indkøb af
varer og tjenesteydelser
under tærskelværdien for
EU-udbud og for light-regimet i den nye udbudsdirektiv

› Underudvalg om
E-Procurement
› Underudvalg om tildelingskriterier og gennemsigtighed
Underudvalgene vil løbende
afrapportere til udvalget hen
over foråret 2014.
Udvalget arbejder i retning
af en samlet lov. Det vil gøre
reglerne mere overskuelige og
nemmere at arbejde med, når
de er samlet ét sted. Udbudsdirektivet blev offentliggjort i
EU-tidende d. 28. marts 2014
og træder i kraft 20 dage
senere. Medlemsstaternes
implementeringsfrist vil derfor
være april 2016

SIDE 2

IFIRS Business Club
modtager nu indmeldelser
SIDE 4-5

Vurdering af begrebet
”grænseoverskridende
interesse” efter udbudsdirektivet Bilag II
B-tjenesteydelser
SIDE 6

Må en vindende tilbudsgiver overdrager sine aktiver til et
anpartsselskab, før
kontraktindgåelse
SIDE 8
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PROGRAM
08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad
09.00 - 09.15 Velkomst og
gennemgang af dagens
program
v/Aage Toft-Christensen,
Leder af IFIRS
09:15 - 10:30 Opdatering af
de nye regler og procedurer
i EU´s nye udbudsdirektiv og
arbejdet med den nye danske
udbudslov.
v/Specialistadvokat
Christian Nielsen
Bech-Bruun i dialog med
Cand. Merc. Jur. Anders
Lovén, IFIRS

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

IFIRS REGNSKAB 2013
IFIRS regnskab 2013 er færdigtrykt og klart til udlevering straks efter påske.
Det 48 sider tykke regnskab
giver en fuldstændig redegørelse for alle omkostninger brugt på udbud i 2013.
Også driftsudgifterne er
fuldstændig specificerede i
regnskabet.
Af ledelsesberetningen
fremgår bl.a.:
2013 var IFIRS fjerde regnskabsår.
Året startede med 56 medlemsskoler og endte med
62 medlemsskoler.
Ved årets slutning var yderligere 4 skoler og akademier
interesseret i medlemskab.
Regnskabet udviser, at de
samlede omkostninger
udgjorde
kr. 5.995.354

10:30 - 10:45 Pause og netværking
10:45 - 12:00 Nye principielle
kendelser fra Klagenævnet for
Udbud Debat mellem
Specialistadvokat Christian
Nielsen Bech-Bruun og
Cand. Merc. Jur. Anders
Lovén, IFIRS

Udgifterne til drift udgjorde,
kr.179.860
Udgifterne til udbudsaktiviteter udgjorde
kr. 5.815.494
Det trykte regnskab kan
rekvireres ved at sende en
mail til ato@ifirs.dk
Velkommen til nyt
medlem.
UddannelsesCentret i Roskilde – Slagteriskolen har
meldt sig ind i IFIRS.
Vi ønsker skolen tillykke
med valget af IFIRS, og glæder os til samarbejdet.
God fornøjelse med læsning af nyhedsavisen.
Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS

12:00 - 12:45 Frokost og
netværking

INVITATION TIL
JURA-SEMINAR

12:45 - 13:30 De udbudsretlige contra de aftaleretlige
regler.
› køb på den indgåede
kontrakt
› køb udover den indgåede
kontrakt
v/Cand. Jur. Betina Rasmussen, IFIRS

› bliv opdateret på de nye udbudsregler
› hør om sammenhængen mellem og
forskellen på udbudsret og aftaleret
› hvem og hvornår er skolerne omfattet af
aktindsigt og offentlighed i forvaltningen

13:30 - 14.00 Dialog med
markedet
v/Cand. Merc. Jur. Dorthe
Møller Jochimsen, IFIRS

Tirsdag den 20. maj 2014
i Auditoriet på Syddansk Erhvervsskole
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C

› aktindsigt i udbudssammenhæng
v/Cand. Jur Britt Egede Jensen, IFIRS
15:00 - 15:45 Hvordan
afgiver man bedst et tilbud på
det elektroniske udbudssystem EU-Supply
› adgang til systemet
› Første læsning af udbuddet, opmærksomhedspunkter
› tidsplan for afgivelse af
tilbud
› udform de bedste
spørgsmål
v/Cand. Merc. Jur. Anders
Lovén, IFIRS

15:45 - 16:00 Opsumering og
tak for i dag.
› ønsker til emner for
næste seminar
v/Aage Toft-Christensen,
Leder af IFIRS
Seminaret henvender
sig til:
› Skolernes ledelse der
ønsker at blive opdateret i
udbudsreglerne, aftaleret
og aktindsigt
› Skolernes budgetansvarlige
› Skolernes indkøbsansvarlige
› Tilbudsansvarlige hos
lokale-, små- og store
virksomheder
Pris for deltagelse:
IFIRS medlemsskoler kan deltage gratis med 2 personer.
Medlemmer af IFIRS Business
Club kan deltage gratis med 2
personer.
Alle øvrige deltagere skal betale kr. 500,00 pr. deltager.

14:00 - 14:15 Pause
14:15 - 15:00 Aktindsigtsreglerne og offentlighed i
forvaltningen.
› forskellen på den gamle
og den nye Forvaltningslov

Tilmelding:
Send en mail til ato@ifirs.dk
med angivelse af navne på
deltagerne.
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OPDATERING
AF UDBUDSPLAN TEKNISKE
UDBUD 2014
Vi tager naturlig alle mulige forbehold for at
tiderne overholdes, ligesom vi forbeholder os
ret til at udtage og indsætte udbud efter behov.
Ansvarlige udbudsjurister:
ALO = Anders Lovén
ATO = Aage Toft-Christensen
BEJ = Britt Egede Jensen
BEKR = Betina Rasmussen
DMJ = Dorthe Johimsen

MARTS 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE
9270
9271
9278

Stål i hele længder
Opskåret Stål
Tekniske Luftarter

APRIL 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE
9174
9273
9272

Tilsatsmaterialer til svejseområdet
VVS og VA
Værktøjer o.s.v.

JUNI 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE
9274
9275
9252

Malerartikler
EL-artikler
Forbrugsartikler

JULI 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE
9176

Trykopgaver

OKTOBER 2014:
PROJEKTNR. PROJEKTBESKRIVELSE
9277
9276

Autoreservedele
Lyskilder

ANSVARLIG STARTMÅNED

FORVENTET
KONTRAKTSTART

BEJ
BEJ
BEKR

01.11.2014
01.11.2014
01.10.2014

01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014

ANSVARLIG STARTMÅNED

FORVENTET
KONTRAKTSTART

DMJ
DMJ
BEKR

01.11.2014
01.12.2014
01.12.2014

01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014

ANSVARLIG STARTMÅNED

FORVENTET
KONTRAKTSTART

BEJ
BEKR
ATO

01.02.2015
01.02.2015
01.05.2015

01.06.2014
01.06.2014
01.06.2014

ANSVARLIG STARTMÅNED

FORVENTET
KONTRAKTSTART

BEJ

01.07.2015

01.07.2014

ANSVARLIG STARTMÅNED

FORVENTET
KONTRAKTSTART

BEJ
DMJ

01.06.2015
01.06.2015

01.10.2014
01.10.2014

Udover ovennævnte vil vi konkurrenceudsætte skolerne
lokale indkøbsbehov, samt forny 14 igangværende aftaler.
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IFIRS BUSINESS CLUB MOD
TAGER NU INDMELDELSER
IFIRS styregruppe har på
styregruppemødet 26.
februar 2014 godkendt
planerne om oprettelse
af IFIRS Business Club,
hvis formål det bliver at
sikre virksomhedernes
uddannelse i og
opdatering af udbudsreglerne, både de regler
der er tilknyttet den
danske Tilbudslov og
EU-Reglerne.

Aktiviteter
IFIRS vil udgive en medlemsavis, afholde 3-4 seminarer
hvert år med fokus på at
afdække virksomhedernes
ønsker til klarhed om udbudsregler og –lovgivningen,
og afholde workshops hvor
medlemmerne kan lære at
udarbejde de gode tilbud til
det offentlige.
Samarbejdspartner
IFIRS tilknytter Specialadvokat
Christian Nielsen fra Advokatfirmaet Bech-Bruun som medlem af planlægningskomiteen,

og Christian vil medvirke som
kvalitetssikrer og foredragsholder på seminarerne.
Det første seminar
Det første seminar afholdes
tirsdag den 20. maj 2014 og
har som hovedemne en gennemgang af det nye udbudsdirektiv og arbejdet med at implementere udbudsdirektivet i
dansk lov.
Formål
IFIRS styregruppe har udtrykt
en stort ønske om at ikke kun
landsdækkende og meget sto-

re virksomheder kan byde på
skolernes udbud, men at også
lokale og mindre virksomheder
kan få chancen for at deltage i
konkurrencen om at vinde de
udbudte aftaler.
Det er styregruppens opfattelse at det kun kan ske ved at
IFIRS selv tager en aktiv rolle
i uddannelsen af virksomhederne.

Alle medlemsskoler i IFIRS vil
automatisk få de samme tilbud
som Business Club medlemmerne.
Hvad koster det
Virksomheder der melder sig
ind skal betale et kontingent
på kr. 3.000,00 for et medlemskab der dækker aktiviteterne
i 2014.
Hvad dækker medlemskabet
1. Medlemmerne får invitationer til 3-4 seminarer årligt
og kan deltage med 2

medarbejdere gratis.
2. Medlemmerne får invitationer til 1-2 workshops årligt
og kan deltage med 2 medarbejdere gratis.
3. Medlemmerne modtager
gratis medlemsavisen som
pdf-fil.
Hvad sker der nu
Efter aftale med IFIRS styregruppe går IFIRS nu i gang
med at udarbejde præsentationsmateriale som
udsendes til alle medlemsskolerne, så de kan udsende

det til det lokale erhvervsliv,
evt., i samarbejde med de
lokale erhvervsråd og
foreninger.
Du kan allerede tilmelde
dig nu
Gå på ifirs.dk og tilmeld dig
på forsiden ved at krydse af i
rubrikken IFIRS Business Club.

Hvem kan blive medlem
Alle virksomheder med base i
EU, altså ikke kun danske, kan
melde sig ind i IFIRS Business
Club.

KRYDS AF
GÅ IND PÅ:

SCROLL NED

UDFYLD DINE
OPLYSNINGER

x
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Dorthe Møller Jochimsen, Udbudsjurist, Cand.jur.
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Vurdering
af begrebet
”grænseoverskridende
interesse”
efter udbudsdirektivet
Bilag II B-tjenesteydelser
Kendelse af 6. marts 2014.
G4S Security Service A/S mod
Region Syddanmark
Sagen angår tilbudsindhentning
vedrørende en bilag II B- tjenesteydelse, hvor ordregiver skal
overholde enkelte bestemmelser i Udbudsdirektivet, hvis
kontraktværdien overstiger
tærskelværdierne.
Ordregiver er altid underlagt EU-Traktatens generelle
principper om ligebehandling
og gennemsigtighed, hvis det
vurderes at opgaven har en
grænseoverskridende interesse. Det beror på en konkret
vurdering, som nærværende
kendelse omhandler.
Sagen omhandler en Bilag II
B-tjenesteydelse, bestående
i udførelse af vagttjeneste på
en psykiatrisk afdeling. Efter
indhentning af tilbud, besluttede ordregiver at indgå kontrakt
med en af tilbudsgiverne.
Efter tildelingen af kontrakten
gjorde G4S Security Service
A/S (Klageren) gældende, at
tilbudsindhentningen havde klar
grænseoverskridende interesse
og derfor var omfattet af principperne om ligebehandling og
gennemsigtighed.
Klageren gjorde derudover gældende at kontrakten skulle have
opsættende virkning.

Klagen blev imidlertid ikke taget
til følge da klagenævnet ud
fra en samlet vurdering fandt,
at kontrakten ikke havde klar
grænseoverskridende interesse.
Nærværende kendelse indeholder en række udtagelser
om, hvad der skal forstås ved
grænseoverskridende interesse.
Vurderingen af, om en kontrakt
har klar overskridende interesse
afhænger af en konkret vurdering, af blandt andet kontrakten
karakter og værdi.
Ordregiver vurdering var, at der
ikke var tale om grænseoverskridende interesse. Ordregiver
havde foretaget en vurdering
heraf før tilbudsindhentningen
jf. kriterierne, som er fastslået
i EU-praksis og beskrevet i
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om - køb af
B-tjenesteydelser.
Klagenævnet udtalte at påstandene 2 -11, omhandlede grænseoverskridende interesse. Parterne var enige om at ydelsen
var en Bilag II B-tjenesteydelse.
Kontraktens værdi lå over tærskelværdien og udbuddet var
som udgangspunkt kun underlagt udbudsdirektivets artikel 23
om tekniske specifikationen og
artikel 35, stk. 4 om offentliggørelse af indgået kontrakt.
Klagenævnet udtalte at ordregiver kun ville være underlagt
EU-Traktatens bestemmelser
om ligebehandling og gennemsigtighed, hvis der var tale om
overskridende interesse.
Det er ordregiver som har
ansvaret for at vurdere, om den
påtænkte kontrakttildeling har
grænseoverskridende interesse.
Ved vurdering heraf tages
der udgangspunkt i kontraktens genstand og anslåede
værdi, særlige forhold, der
kendetegner den berørte sektor,
herunder markedets størrelse
og struktur, handelspraksis og
lignende, samt den geografisk
placering.
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Nævnte foranstaltning havde
indklagede taget højde for.
Klagenævnet udtalte endvidere,
”at de tjenesteydelser som er
omfattet af udbudsdirektivets
Bilag II B, er optaget i bilaget,
ud fra en antagelse om, at
kontrakter vedrørende sådanne
tjenesteydelser ikke umiddelbart, i betragtning af deres særlige karakter, frembryder nogen
grænseoverskridende interesse”.
I vurdering af om der er tale om
grænseoverskridende interesse,
skal der foreligge en konkret interesse, og ikke blot en teoretisk
potentiel interesse.
Klagenævnets udtalte at den
omhandlende kontrakt kun
kunne udføres ved fysisk
tilstedeværelse i Danmark, og
at det ikke var imod proportionalitetsprincippet at stille et krav
om dansk talende personale i
henhold til opgavens karakter.
Klagenævnets samlede vurdering af den udbudte opgave var,
at kontrakten ikke havde klar
overskridende interesse.
IFIRS medlemmer skal være
opmærksomme på:
I de tilfælde hvor skolerne skal
udlicitere en ydelse, som er
omfattet af udbudsdirektivet
Bilag II B tjenesteydelser, vil der
som udgangspunkt ikke være
en annonceringspligt.
I de tilfælde hvor kontrakten har
en klar grænseoverskridende
interesse, skal ordregiver sikre
gennemsigtighed om kontraktindgåelsen, eksempelvis via
annoncering på udbud.dk eller
EU-tidende/TED.
Skolerne skal foretages en konkret vurdering af markedet.
Det kan anbefales at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ” Vejledning om
køb af B-tjenesteydelser.

KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE
Igangværende udbud anført i
færdiggørelsesrækkefølge:
Fase 13:
Nybyggeri; Totalrådgiver Herningsholm ES (Projekt 9198)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Indretning - Campus Vejle
(Projekt 9259)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Der er afholdt besigtigelse.
Tilbudsgivere vurderer, at udbudsmodellen giver spændende og
fornuftige tilbud.
Fase 11:
Arkitektydelser – HANSENBERG
(Projekt 9264)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er præsenteret for
HANSENBERG.
Offentliggjort februar 2014.
Ingeniørydelser – HANSENBERG
(Projekt 9265)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Materialet er præsenteret for
HANSENBERG.
Offentliggjort februar 2014.
Indretning - HF & VUC FYN
(Projekt 9266)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Der er afholdt besigtigelse.
Offentliggjort.
Fersk kød – Bygholm Landbrugsskole (Projekt 9289)
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkelt skole.
Offentliggjort marts 2014.
Fase 08:
Kantinedrift - Vestfyns
Handelsskole (Projekt 9190)
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.
Offentliggjort april 2014
Forventet kontraktstart 04.07.2014.
Finansiering - Campus Bornholm
(Projekt 9284)
Team: BEJ
Udbuddet er for en enkelt skole.
Offentliggørelse udskudt.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2014.
Fase 07:
Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: ATO
Udbudsarbejdet igangsættes 2. kvt.
2014.

Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: BEJ
5 skoler har udvist interesse i
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 2. kvartal
2014
Forventet kontraktstart 4. kvartal
2014
Fase 06:
Arbejdsbeklædning (Projekt 9207)
Team: DMJ + SHP i samarbejde
med EUC Sjælland.
5 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Udbuddet forventes offentliggjort
2.kvt 2014.
Behovsafklaring igangværende.
Fase 01:
IT; Stationære, Bærbare, Tilbehør
(Projekt 9280)
Team: ALO + TTR
Forundersøgelse baseret på
nuværende aftale igangsat.
Udbudsarbejdet indledes
februar 2014.
Forventet deltagelse af min.
15 skoler.
Forventet offentliggørelse 3.kvt
2014
Møbelleverance - Campus Vejle
(Projekt 9260)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Status på håndtering af indkøbet
vurderes.
Forventet offentliggørelse marts
2014.
Møbelleverance - HF & VUC FYN
(Projekt 9267)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse marts
2014.
Inventarkøb - Aarhus Tech
(Projekt 9285)
Team: ALO
IFIRS har analyseret det forventede
indkøb med Aarhus Tech og fundet,
at indkøbet kan foretages på SKI's
møbelaftale.
Tekniske luftarter
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014

Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
13 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Udbuddet forventes opstartet 3.
kvt. 2014
Tilsatsmateriale til svejseområdet
(Projekt 9174)
Team: DMJ + AAE
4 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Forundersøgelse igangsat.
Det forventes at kunne gennemføre
udbuddet så ny aftale kan være klar
2. halvår 2014.
Træ- og bygningskomplementerende produkter (Projekt 9256)
Team: BEJ + SHP
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat. Skoler
kontaktes løbende i februar omkring behovsafklaring og deltagelse.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014
Mur og betonprodukter
(Projekt 9257)
Team: DMJ + SHP
12 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Skoler kontaktes løbende i februar
omkring behovsafklaring og
deltagelse.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014
Stål i hele længder (Projekt 9270)
Team: DMJ
15 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014
Opskåret stål (Projekt 9271)
Team: BEJ
15 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014
Værktøjer o.s.v. (Projekt 9272?
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2014
VVS og VA (Projekt 9273)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2014
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Malerartikler (Projekt 9274)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015
El-artikler (Projekt 9275)
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015
Lyskilder (Projekt 9276)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt.
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015
Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt.
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015.
Brændstof – EUC Sjælland
Team: ATO
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet offentliggørelse juni 2014.
Forventet kontraktstart oktober
2014.
Naturgas
Team: ATO
Udbuddet er et genudbud.
8 skoler forventes at deltage.
Forventet offentliggørelse november 2014.
Forventet kontraktstart januar 2014.

Dorthe Møller Jochimsen, Udbudsjurist, Cand.jur.
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Må en vindende tilbudsgiver
overdrager
sine aktiver til
et anpartsselskab, før kontraktindgåelse
Kendelse af 21. marts. 2014.
Dansk Byggeri mod Viborg
Kommune
Sagen omhandlede den
situation, hvor kontrakten er
blevet tildelt en leverandør,
som i periode efter tildeling af
kontrakten men før kontraktindgåelse, går konkurs.
Konkursboet overdrog tilbudsgiver aktiver til et anpartsselskab. Ordregiver besluttede
herefter af indgå kontrakt med
anpartsselskabet.
Kendelse vedrørende en offentlig licitation efter tilbudslovens
afsnit I vedrørende et byggearbejde.
Kendelse generelle præmisser,
kan anvendes analogt i forhold
til tilbudsloven afsnit 2 vedrørende varer og tjenesteydelser.
Efter tildeling af kontrakten
skulle tilbudsgiveren stille en
sikkerhed, den blev ikke givet da
tilbudsgiver i mellemtiden gik
konkurs og aktiverne overgik til
et anpartsselskab.

Ordregiver besluttede at indgå
kontrakten med anpartsselskabet efter de havde stillet den
krævede sikkerhed.
Dansk Byggeri (Klager) klagede
til klagenævnet, idet klager
mente at ordregiver havde
overtrådt tilbudslovens § 2 – om
pligt til licitation m.m.
Ordregiver gjorde gældende at
der ikke var tale om kontraktindgåelse i tilbudslovens forstand,
og at ordregiver ikke havde haft
indflydelse på kontraktoverdragelsen, der skyldes en udefra
kommende objektiv konstaterbar begivenhed, og der var
dermed ikke tale om omgåelse
af udbudsreglerne.
Kontrakten var indgået på samme vilkår som den oprindelige
kontrakt, og anpartsselskabet
havde samme kvalifikationer
som tilbudsgiver.
Ordregiver havde inden klagen
overfor klager gjort gældende,
at de havde fulgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
anbefalinger.
Ordregiver henviste til EU-domstolens dom af 19. juni 2008
i sag C-454/06, Pressetext –
hvorefter væsentlige ændringer af en udbudspligtig aftale
kræver nyt udbud.
Ordregiver henviste endvidere
til art. 72, stk. 1, litra d, nr. 2 i det
nye udbudsdirektiv – hvorefter
en udbudspligtig kontrakt under
visse betingelser kan overdrages
af en ny aktør bl.a. i tilfælde af
den oprindelige aktørs insolvens.
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Klagenævnet udtalte af den
foreliggende situation adskilte
sig væsentligt i forhold til de
situationer hvor kontrakten er
indgået.
Pressetext- dommen omhandler kun den situation hvor
tilbudsgiveren tages under insolvensbehandling, og der som
følge heraf sker ændringer af et
eksisterende kontraktforhold.
Artikel 72 i det nye udbudsdirektiv angår ligeledes ændringer af
kontrakten i kontraktens løbetid.
Derfor kunne der ikke ligges
vægt på disse præmisser fra
ordregiver.
Klagenævnet udtalte at ordregiver var forpligtet til at tildele
kontrakten til den tilbudsgiver,
som havde afgivet tilbuddet
med laveste pris.
Eftersom anpartsselskabet ikke
havde afgivet tilbud, var ordregivet ikke berettiget til at indgå
kontrakt med anpartsselskabet.
IFIRS medlemmer skal være
opmærksomme på:
I de tilfælde hvor en vindende
leverandør går konkurs før kontraktindgåelse, skal udbuddet gå
om, eller tildelingen skal gå til
næstlavest bydende leverandør.
I det tilfælde hvor leverandøren
går konkurs, efter kontrakten er
trådt i kraft, vil situationen være
anderledes.
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AKTIVE AFTALER
Følgende aftaler bruges af skolerne og skal
fornys efter følgende plan:

PROJEKTNR

AFTALENAVN

ANTAL DELTAGERE PÅ
AFTALEN

LEVERANDØR

AKTUEL
SLUTDATO

9156

Naturgas

8

Energi Danmark A/S

31-12-2014

9131

Byggematerialer; Mur- og betonprodukter, 10 delaftaler

10

Flere leverandører (1 per delaftale)

31-12-2014

9132

Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter, 13 delaftaler

13

Flere leverandører (1 per delaftale)

31-12-2014

9153

Fersk kød

9

Flere leverandører (1 per delaftale)

30-06-2014

9165

Kalve- og oksekød, hele kroppe, Syddansk Erhvervsskole

1

BF-OKS A/S

30-06-2014

9165

Svinekød, hele kroppe, Syddansk Erhvervsskole

1

Danepork A/S

30-06-2014

9115

Rengøringsydelser, 7 delaftaler

7

Flere leverandører (1 per delaftale)

30-09-2014

9130

Opskåret stål

11

STEELTEC ODENSE APS

30-09-2014

9130

Stål i hele længder

12

Sanistål A/S

30-09-2014

9133

Vinduespolering

17

Flere leverandører (1 per delaftale)

13-11-2014

9151

Konfekture

30

Sügro

30-11-2014

9237

Rammeaftale; It 1. del

16

KMD A/S

01-12-2014

9171

Træpiller

2

Pillevarme ApS

14-12-2014

9219

Kontrakt; Vagtydelser - Kold College

1

G4S

31-12-2014

9220

Kontrakt;Vagtydelser -Herningsholm Erhv.skole

1

G4S

31-12-2014

9222

Kontrakt; Vagtydelser, Vejle - SDE

1

G4S

31-12-2014

9244

Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2014

7

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2014

9201

Rammeaftale; Læskedrikke

21

Royal Unibrew

31-03-2015

9116

Forbrugsartikler

29

TOPRENT A/S

15-04-2015

9116

Rengøringsmidler

29

STADSING A/S

15-04-2015

9116

Rengøringsrekvisitter

29

STADSING A/S

15-04-2015

9136

Frugt og grønt

44

Hørkram Foodservice A/S

30-04-2015

9136

Kaffe og tepulver

41

BKI Foods A/S

30-04-2015

9136

Kolonial, frost, kød og lign.

44

Dansk Cater A/S

30-04-2015

9203

Rammeaftale; Måtteservice

10

MåtteXpressen A/S

31-05-2015

9163

Energimærkning

10

GH-Energi & Rådgivning ApS

01-09-2015

9126

Tekniske luftarter

14

Yara Praxair A/S

31-12-2015

9223

Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG

1

G4S

31-12-2015

9245

Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015

39

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2015

9157

Rengøringsydelser, 8 delaftaler

1

Flere leverandører (1 per delaftale)

31-12-2015

9106

01 Skærmbriller

62

Dansk Erhvervsoptik

01-01-2016

9106

02 Bygherrerådgivning

62

JSI Consult

01-01-2016

9106

03 Skærmbriller

62

Louis Nielsen

01-01-2016

9172

Brændstof fra tankstation

8

Q8

28-02-2016

9230

Rammeaftale; Renovation, 6 delaftaler

15

Flere leverandører (1 per delaftale)

30-06-2016

9238

Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole

1

M. Larsen Vognmandsfirma A/S

30-06-2016

9249

Vask og leje af beklædning og linned

5

Centralvaskeriet A/S

30-11-2016

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

9109

Kontorartikler

62

Staples

ATO?
ATO?

9111

Kopipapir

62

PAPYRUS

9224

Kontrakt; Naturfaglig Inventar - Rybners

1

ST Skoleinventar

9225

Kontrakt; Naturfaglig Inventar - Learnmark

1

ST Skoleinventar

9226

Kontrakt; Køkkeninventar - Aarhus Tech

1

KEN Storkøkken

9227

Kontrakt; Emhætter - Aarhus Tech

1

Bent Brandt A/S

9229

Kontrakt; Bærbar PC - Roskilde Tekniske Skole

1

DELL

9241

Kontrakt; Lokaleinventar - Campus Vejle

1

ST Skoleinventar
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KONTAKTINFORMATIONER

Anders Lovén
Projektleder, udbudsjurist
alo@ifirs.dk - 4011 2742

Britt Egede Jensen
Udbudsjurist
bej@ifirs.dk - 6170 4695

Dorthe Møller Johimsen
Udbudsjurist
dmj@ifirs.dk - 2538 3779

Betina Elisabeth Kiebe
Rasmussen
Udbudsjurist
bekr@ifirs.dk - 2162 2866

Mette Jørgensen
Udbudsjurist, Cand. merc. jur.
Tiltræder 01.05.2014

Inge Egebro Pedersen
Aftaleopfølgnings- og
analysekoordinator
iep@ifirs.dk - 6165 5560

Thomas Tromborg
Kontraktansvarlig
ttr@ifirs.dk – 2113 8974

Agust Arnar Einarsson
Analysemedarbejder
aae@ifirs.dk - 6013 7554

René Mosekær Lyngsø
Cand. Merc. International
Markedsføring
Tiltræder 01.05.2014
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Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS
ato@ifirs.dk - 2091 2350
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IFIRS MEDLEMMER
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 Sjælland - 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 - Rosborg Gymnasium - Roskilde Tekniske Skole - Rybners - Sct. Knuds
Gymnasium - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse - Skive Handelsskole - Skive Tekniske Skole - Social- og Sundhedsskolen
Esbjerg - Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens - Social- og Sundhedsskolen Syd - Svendborg Erhvervsskole - Syddansk
Erhvervsskole - Tekniske Skole Silkeborg - Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium - UddannelsesCenter Holstebro - UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern - UddannelsesCentret i Roskilde - Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium - Vestfyns Handelsskole - VUC Vest - VUC Aarhus - ZBC - Århus Tech
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