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CAMPUS VEJLE INDVIER NYT
UNDERVISNINGSHUS
AF ANDERS LOVÉN, PROCESLEDER, IFIRS

Campus Vejle holdt fredag
den 21. november officiel
åbningsreception på deres
nybygning til skolens HF og
VUC uddannelser. Det var
med stor stolthed, at IFIRS
lykønskede Campus Vejle
med deres nye, spændende
undervisningshus. IFIRS og
JSI Consult har nemlig bistået
Campus Vejle med udbud
af totalrådgiver og udbud af
husets løse inventar.
Undervisningsminister
Christina Antorini og Vejles
borgmester Arne Sigtenbjerggaard indviede Campus
Vejles 3.700m2 nybyggede
undervisningshus, opført til

at imødekomme de nyeste
retningslinjer inden for åben
og fleksibel undervisning.
De nye rammer er blevet
meget positivt modtaget af
både elever og lærere på
Campus Vejle.
Det nye undervisningshus
ligger på Boulevarden i Vejle,
som har udviklet sig til at være
kernecenter for erhvervsrettet
uddannelse i Vejle. Boulevarden er således hjemsted for
flere videregående uddannelse
i Vejle, blandt andre også IFIRS’
medlemsskoler Syddansk
Erhvervsskole og Social og
Sundhedsskolen Fredericia –
Horsens – Vejle.

IFIRS og JSI Consult blev
involveret af Campus Vejle
til afholdelse af projektkonkurrence på bygningen, og
har efterfølgende løbende
rådgivet Campus Vejle frem
til bygningens og inventarets
endelige aflevering. Bygningen
er opført inden for budget og
tidsplan.
Henover efteråret 2013 og
foråret 2014 lavede IFIRS og
JSI Consult et begrænset
udbud på levering af inventar
til nybygningen. Udbudsprocessen gav mulighed for,
at fem leverandører bød ind
med komplette indretninger af
nybygningen. Indretningsfor-
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slagene blev evalueret ud fra
funktionalitet, design, kvalitet
og pris. Det gav tilbudsgiverne
mulighed for at bruge deres
erfaringer og kompetencer
i forhold til indretning, og
mulighed for at tilbyde nogle
atypiske møbler. Campus Vejle
modtog fem meget forskellige
tilbud, med gennemgående
høj kvalitet og meget fine
priser. Efter en grundig evalueringsproces, med inddragelse
af lærere og elever fra Campus
Vejle, blev ordren tildelt
Kinnarps.
Campus Vejle er et eksempel
på IFIRS tilbud om bygherrerådgivning, som alle skolerne
kan få glæde af.
Ønsker du nærmere
information kan du kontakte
Aage Toft-Christensen
ato@ifirs.dk
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VI PRÆSENTERER:
Ledelsen:

Ledelsen består af Aage Toft-Christensen
(ATO) og Anders Lovén (ALO)

Juristteamet:
MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

SÅ ER HOLDET DER SKAL
BRINGE IFIRS VIDERE I
2015 PÅ PLADS
IFIRS store og markante succes bliver slået fast endnu en gang med de resultater vi har opnået i 2014,
det er jeg sikker på.

Juristteamet består af Brit Egede Jensen (BEJ),
Mette Jørgensen (MEJ), Dorthe Møller
Jochimsen (DMJ), Cindy Jane Bjerregaard
(CJB) og Betina Elisabeth Kiebe Rasmussen
som er på barsel indtil medio 2015.

Controllerteamet:
IFIRS er nået langt, men der er
stadig mange opgaver der skal
løses. Den endelig sammensætning af dygtige jurister og
controllere, samt en forstærket ledelse er klar til at tage fat
på arbejdet i 2015.
Vi kommer til at stille store
krav til medlemsskolerne, men
her vil SAS indkøbsanalyse
hjælpe os frem til at nå bedre
og hurtige resultater i både
udbuds- og kontraktarbejdet.
Et af de vigtigste mål for 2015
er at konkurrenceudsætte
50% flere udbud og administrere alle vore flere end

110 løbende kontrakter uden
at skulle ansætte yderligere
medarbejdere.
Det kan vi kun opnå ved at alle
medlemsskolerne tilslutter sig
SAS Indkøbsanalyse, så har din
skole ikke fået indsendt Bilag
5 endnu, så påvirk processen
så Bilag 5 bliver underskrevet
og indsendt.

God fornøjelse med læsning
af nyhedsavisen.
Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS

Controllerteamet består af Inge Egebro
Pedersen (IEP), Agust Arnar Einarsson (AAE),
René Mosekær Lyngsø (RML), Thomas
Tromborg (TTR) og Trine Roy (TRM)
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VARMEN FOSSER UD AF
STATENS BYGNINGER
AF ANJA BINDERUP, ABI@DANSKBYGGERI.DK

Staten har sat et mål om
at reducere sit energiforbrug med 14 % i
2020. En ny opgørelse
viser, at der siden 2006
kun er sket en reduktion med 1,8 %. Enkelte
ministerier har valgt at
skrue op for el og varme
– fx har Finansministeriet øget energiforbruget
med hele 188 % siden
2006
Spar på energien! Vi kender
alle de gode råd og forstår, at
det har stor betydning for både
vores pengepung og miljøet, at
vi reducerer energiforbruget.
Staten står bag en stor del af
de kampagner, der skal få os
alle til at skifte vinduerne ud
med den energirigtige version,
skifte til sparepærer, vaske på

40 grader og isolere huset.
Derfor er det også både
klædeligt og nødvendigt, at
staten går forrest ved at sætte
et mål om at reducere sit eget
energiforbrug. Desværre går
det meget dårligt med at leve
op til egne ambitioner.
En ny opgørelse fra Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet
viser, at der fra 2006 til 2013
kun er sket en reduktion af
energiforbruget med 1,8 % i
statens bygninger. Så der er
lang vej endnu, hvis staten
skal opfylde sit eget mål om
at reducere sit energiforbrug
med 14 % i 2020.
- Det er virkelig ærgerligt, at
staten ikke tager sit ansvar
mere alvorligt. Regeringen
har ellers udset de offentlige bygningsejere til at være
frontløbere på energiområdet,
fordi den offentlige bygningsbestand er så stor. Her er der

en ideel mulighed for at løbe
et nyt marked for energibesparelser i gang. Men som det
ser ud nu, halter det gevaldigt
for staten med at nå sine egne
mål, siger Lars Storr-Hansen,
adm. direktør i Dansk Byggeri.
Overflod af gamle bygninger
Der er ellers et kæmpe
potentiale for energiforbedringer hos staten. De statslige
bygninger er generelt gamle –
mange er bygget før 1900-tallet og langt hovedparten, 71 %,
er bygget før 1979. Netop året
1979 er skelsættende, da det
var med Bygningsreglementet
i 1979, at man for alvor begyndte at sætte energikrav til
nybyggeriet i Danmark. Det vil
sige, at mange af bygningerne
er bygget uden, at der er taget
hensyn til energiforbruget.

man skal opnå den største
reduktion af energiforbruget
– nemlig ved energirenoveringer. For hvis varmen fosser
ud af forsatsvinduerne, og de
gamle hulmure ikke er isolerede, gør det ingen forskel,
om de ansatte husker at lukke
computeren ned, inden de
går på weekend, siger Lars
Storr-Hansen.
De netop offentliggjorte tal
viser ifølge Dansk Byggeri,
at der ikke har været nok
fokus på, hvad man kan opnå
af energibesparelser ved at
energirenovere de statslige
ejendomme.
For en reduktion på 1,8 % over
8 år er ikke et imponerende
resultat.
Forsætter på næste side > >

- Med en overflod af gamle
bygninger er det indlysende,
hvor man skal sætte ind, hvis
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VARMEN FOSSER UD AF STATENS BYGNINGER (FORTSÆTTELSE)

Forbruget er eksploderet
Hos enkelte ministerier er
det gået i den stik modsatte
retning. Finansministeriet har
formået at øge deres samlede energiforbrug med 188
% siden 2006, og målt på
energiforbrug pr. kvadratmeter
er der også sket mere end en
fordobling. Og hos Uddannelses- og Forskningsministeriet
er stigningen på 6 %. Her er
der ellers et kæmpe potentiale. For Uddannelses- og
Forskningsministeriet har i alle
deres bygninger tilsammen et
forbrug af el og varme på over
725 mio. kWh. Det er langt
det højeste i staten og skyldes
blandt andet, at de råder over
en stor bygningsmasse, men
også at der er mange gamle
og nedslidte universitets- og
forskningslokaler rundt omkring i landet.
- Det er ikke helt fair at
benchmarke ministeriernes energiforbrug, da nogle
ministerier har et langt bedre
udgangspunkt i forhold til
de bygninger, de nu engang

råder over. Men det skal
absolut få alarmklokkerne til
at ringe, at energiforbruget på
et minister-område stiger så
voldsomt – og når der i hele
staten er så ringe et fokus på
at nedsætte energiforbruget,
siger Lars Storr-Hansen.
Danmark er uambitiøs
Ifølge Dansk Byggeri skyldes
de dårlige resultater med at
nedsætte energiforbruget
blandt andet, at Danmark er
alt for uambitiøse på området
og slet ikke har tilstrækkeligt
fokus på energirenovering.
Danmark er som resten af
EU’s medlemslande forpligtet
til at energirenovere 3 % af
de statslige bygninger hvert
år. Det er en direkte følge af
direktivet om energieffektivitet. Dog kan medlemslandene
vælge en alternativ tilgang til
direktivets krav – og det har
Danmark gjort.
- Den danske stat vil ikke sætte
mål for energirenovering af
egne bygninger. De har valgt

kun at sætte mål for reduktion
af det samlede energiforbrug.
Vi er bekymrede for, at det
betyder, at staten glemmer det
meget vigtige indsatsområde,
der hedder energirenovering, når energiforbruget skal
sættes ned. De seneste tal
indikerer i hvert fald, at mål og
indsats ikke hænger sammen,
fastslår Lars Storr-Hansen.
Sæt mål for energirenovering
Direktivet om energieffektivitet
lægger op til, at medlemslandene også kan vælge at
fastsætte mål for energirenovering af kommunernes og
regionernes bygninger. Det er
tvivlsomt, om Danmark vælger
denne tilgang. Danmark var
et af de lande, der under
forhandlingerne af direktivet
var direkte imod, at der skulle
stilles forpligtelser til kommuner og regioner om energirenovering.
- Vi vil opfordre til, at både
stat, regioner og kommuner
sætter mål for energibesparelser i bygninger. Og det

indbefatter efter vores mening
også klare og konkrete ambitioner for energirenoveringsindsatsen. Ellers vil vi om seks
år kunne se en ny, nedslående opgørelse, der viser, at
målet om at reducere statens
energiforbrug langt fra er nået,
siger Lars Storr-Hansen.
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IFIRS SÆTTER SORT ARBEJDE
PÅ DAGSORDENEN
AF ANDERS LOVÉN, PROCESLEDER, IFIRS

IFIRS samarbejder med
SKAT for at forebygge
sort arbejde ved IFIRS’
indkøbsaftaler og give
medlemsskolerne værktøjer til at forebygge
sort arbejde når medlemsskolerne etablerer
egne aftaler.
IFIRS arbejder aktivt på at
reducere medlemsskolers indkøbsomkostninger igennem
sund konkurrenceudsætning.
Det betyder ikke, at vores mål
altid er at få en så billig pris
som muligt.
Vi vil opnå en god pris, som
står mål de ydelser og varer,
der skal leveres.
Vi ønsker en sund konkurrence imellem ærlige og redelige
leverandører, som overholder
deres offentlige forpligtelser.
På baggrund af de seneste
måneders historier i medierne
om sort arbejde i forbindelse
med rengøring, byggeri og
transport af varer, har IFIRS sat
sort arbejde på dagsordenen.
IFIRS vil sikre, at hvis en
medlemsskole bliver i tvivl om,
hvorvidt en leverandør aflønner sine medarbejdere korrekt,
har medlemsskolen i aftalen
værktøjer til at kontrollere
leverandøren, og såfremt der
viser sig uredelige forhold, ret
til at opsige aftalen.
IFIRS har derfor indledt et
samarbejde med Indsatsstyrken ved SKAT, som til dagligt
arbejder aktivt med at forebygge sort arbejde. De har en
stor juridisk og praktisk viden
på området, som gør dem til

en stærk sparringspartner for
IFIRS.
IFIRS har på baggrund af
samarbejdet med Indsatsstyrken ved SKAT udarbejdet en
vejledning til IFIRS’ medlemsskoler, som kan ruste
medlemsskolerne til at indføre
værn imod sort arbejde i medlemsskolernes egne aftaler.
Vejledningen indeholder en
række ”værktøjer” i form af
forslag til kontraktbestemmelser, som giver medlemsskolen
mulighed for at kontrollere en
leverandør og eventuelt opsige samarbejdet. De anbefalede kontraktbestemmelser er
inddelt i tre niveauer. Opdelingen i niveauer er sket ud fra en

vurdering af, hvor indgribende
og byrdefuld en kontrakts
bestemmelse må formodes
at være for leverandøren.
Ved udarbejdelse af en aftale
skal medlemsskolen vurdere i
hvilket omfang, der skal være
mulighed for at kontrollere
leverandøren ved den pågældende aftale.
De brancher, som har problemer med sort arbejde, er
typisk baseret på faglærte eller
ufaglærte timelønninger. Indsatsstyrken ved SKAT fokuserer
primært på byggeri, transport
og rengøring. Det ses ofte, at
overtrædelserne ikke sker ved
den direkte leverandør, men
ved en underleverandør. Det
er derfor væsentligt, at leve-

randøren i aftalen forpligtes til,
at eventuelle foranstaltninger
også skal omfatte underleverandøren. Det er standard i alle
aftaler udarbejdet af IFIRS, at
leverandøren kun må anvende
underleverandører efter
godkendelse fra IFIRS eller
medlemsskolen.
Vejledningen er nu klar til
distribution til medlemsskolerne, både som pdf-fil og i hard
copy.
Får du ikke et eksemplar
hurtigt nok, kan du rekvirere et
eget eksemplar ved at skrive til
procesleder Anders Lovén på
alo@ifirs.dk.

Mette Jørgensen, Udbudsjurist, Cand.merc.jur.
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Ordregiver skal være
påpasselig med anvendelse
af matematisk, komplicerede
pointmodeller
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. oktober 2014
omhandler påstand om uegnet og uigennemsigtig pointmodel,
idet kun en begrænset del af pointskalaen for underkriteriet
”Pris” blev udnyttet

Sagen omhandler et begrænset udbud efter udbudsdirektivet vedrørende drift og udvikling af et register. Opgaven
skulle tildeles på grundlag af
det økonomisk mest fordelagtige bud med ”Pris”, der
vægtede 35 % og forskellige
kvalitative underkriterier, der
tilsammen vægtede 65 %.
Udbudsbetingelserne indeholdt en omfattende og
detaljeret beskrivelse af, hvad
der ville blive lagt vægt på i
henhold til de enkelte underkriterier.
Der indkom 3 tilbud og Ordregiver, Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikterne, meddelte,
at de agtede at indgå kontrakt
med en af tilbudsgiverne.
En anden af tilbudsgiverne,
Grontmij A/S, klagede derefter
til Klagenævnet for Udbud.
Klagen omhandlede Ordregivers pointmodel, som klager
fandt uegnet, idet pointmodellen ikke sikrede den angivne
vægt af underkriterierne og
kun anvendte en begrænset
del af pointskalaen. Pointmodellen var konkret bygget
op således, at der til hvert
underkriterium var fastsat et
antal delkriterier. Disse under
kriterier blev tildelt point afhængigt af præstation. Prisen
blev tilsvarende omregnet til
point efter en given skala.
Ifølge klager var evalueringsmodellen uigennemsigtig i
forhold til underkriteriet ”Pris”

og medførte desuden, at kun
en begrænset del af pointskalaen for dette underkriterium
blev udnyttet.
Klager udtalte, at Ordregiver burde have foretaget en
justering af pointmodellen,
efter det stod klart, hvilken
spredning der var for de
pågældende tilbudspriser, idet
denne spredning afveg fra
det forventede. Et sådant krav
opstilles ikke af Klagenævnet, idet enhver justering af
pointmodeller efter tilbuddene
er indleveret indeholder en
klar risiko for overtrædelse af
ligebehandlingsprincippet og
gennemsigtighedsprincippet.
Ordregiver gjorde gældende,
at pointmodellen var fastlagt
ud fra Ordregivers erfaring
med markedet og den forventede prisspredning.
Klagenævnet udtalte, at
Ordregiver har et vist skøn ved
fastlæggelse af pointmodel og
ved evaluering af tilbuddene.
Endvidere at Ordregiver ved
fastlæggelsen af underkriteriet
”Pris” normalt vil kunne lægge
vægt på den prisspredning, der
på forhånd kunne forventes
under hensyntagen til udbuddets indhold og karakter samt
det pågældende marked.
At der i det konkrete tilfælde
var meget små spredninger
i de tilbudte priser, førte ikke
i sig selv til, at Ordregivers

pointmodel var uegnet.
Klagenævnet påpegede i den
forbindelse, at der gælder et
krav om, at en given pointskala
skal være fastsat under hensyn
til det konkrete udbud og det
marked, der er tale om, men at
der derimod ikke findes noget
krav om, at hele pointskalaen
konkret skal udnyttes.
Påstanden om uegnet pointmodel pga. begrænset brug
af pointskalaen blev ikke taget
til følge.
IFIRS’ medlemmer skal være
opmærksomme på:
Det er et udbudsretligt krav,
at en given pointskala skal
være fastsat under hensyn
til det konkrete udbud og
det marked, der er tale om.
Der gælder derimod ikke et
udbudsretligt krav om, at hele
pointskalaen konkret skal
udnyttes. Det er dog IFIRS’
opfattelse, at pointmodeller
kan blive så komplicerede,
at tilbudsgiverne ikke forstår
dem, hvilket skaber forvirring
og kan øge risikoen for klager.
Den anvendte pointmodel
i nærværende kendelse var
muligvis 100 % matematisk
korrekt, men en forenklet
model er langt mere gennemsigtig for tilbudsgiverne.
IFIRS’ brug af pointmodeller
IFIRS udarbejder ved hvert udbud et forventningsnotat, som
bl.a. indeholder forventninger
til pointmodel.

IFIRS angiver oftest i notatet,
at de tilbudte priser forventes evalueret ud fra en relativ
model, og at tilbudsgiveren,
som tilbyder den laveste pris
får tildelt maks. point 10. De
resterende tilbudte priser
tildeles point ud fra en lineær
fordeling, hvor laveste pris vil
tillægges en gearing på mellem 50 % og 100 % alt afhængig af det konkrete udbud og
det marked, der er tale om.
I den efterfølgende
evalueringsrapport som
udarbejdes efter tildeling af
kontrakten, angiver IFIRS med
hvor mange procent tilbuddene er fordelt på den samlede
skala. IFIRS gør desuden
opmærksom på, at pointmodellen reflekterer spredningen i de tilbudte priser, og at
evalueringsmodellen dermed
ikke korrigeres.
IFIRS foretager dog oftest for
fuldstændighedens skyld en
række kontrolberegninger,
hvor spændet har været fastsat
til en lavere og en højere
procentsats. Dermed kan hele
pointskalaen benyttes, og det
kan udelukkes, at en anden
given procentsats kunne have
medført en ændring af det
samlede resultat.
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KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE
Igangværende udbud anført i
færdiggørelsesrækkefølge:
Fase 16:
Rengøringsydelse (Projekt 9206)
Team: BEJ
3 skoler deltager i udbuddet.
Underskriftsmøder i uge 46
Kontraktstart 1. januar 2015.
Kantinedrift - Erhvervsskolen
Nordsjælland (Projekt 9307)
Team: MEJ
Udbuddet er for en enkel skole
Præsentationsmøder afholdes
12/11, herefter tildeling
Forventet kontraktstart 01. jan 2015
Fase 15:
Fersk kød – Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (Projekt 9301)
Team: CJB + AAE
Budget godkendt.
Udbudsmateriale under udarbejdelse.
Forventet offentliggørelse december 2014
Forventet kontraktstart 1. kvartal
2015.
Ombygning VUC Aarhus – fagentrepriser (Projekt 9369)
Begrænset licitation med invitation
Udbudsmateriale under udarbejdelse
Forventes offentliggjort 01. december 2014
Forventet kontraktstart 01. februar
2015.
Ombygning; Naturfaglig Inventar
- VUC Aarhus (Projekt 9389)
Udbudsmateriale sendt til godkendelse ved skole og advokat
Forventes offentliggjort november
2014.
Forventet kontraktstart 15. februar
2015.
Fase 14:
Arbejdsbeklædning (Projekt 9207)
Team: DMJ + IEP i samarbejde med
EUC Sjælland.
6 skoler har udtrykt interesse i
udbuddet.
Genudbud
Offentliggjort 3. oktober 2014
Tilbudsfrist 13. november 2014
Forventet kontraktstart februar
2015.
Revision – Campus Bornholm
(Projekt 9283)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Udbudsmateriale afventer godkendelse.

Stål i hele længder (Projekt 9270)
Team: DMJ + IEP
15 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Udbuddet offentliggjort 22. september 2014.
Forventet kontraktstart december
2014.
IT; Stationære, Bærbare, Tilbehør
(Projekt 9280)
Team: MEJ + TTR
20 skoler deltager i udbuddet.
Udbuddet er offentliggjort.
Tilbudsfrist d. 10 december 2014.
Forventet kontraktstart 1. marts
2015
Fase 13:
Revision - UddannelsesCenter
Ringkøbing-Skjern (Projekt 9304)
Team: ATO + BEJ
Udbuddet er for en enkel skole.
Offentliggjort d. 3 oktober 2014.
Tilbudsfrist 13. november 2014.
Forventet kontraktstart 01.04. 2015
Træ- og bygningskomplementerende produkter (Projekt 9256)
Team: BEJ + RML & IEP
7 skoler har udtrykt interesse i dette
udbudsområde.
Materialet sendt til godkendelse
ved skoler.
Forventet offentliggørelse december 2014.
Forventet kontraktstart 01.april.
2015.
Mur og betonprodukter
(Projekt 9257)
Team: DMJ + IEP
12 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Udbudsmaterialet udarbejdes.
Opsætning af tilbudslister og dataindsamling igangværende.
Offentliggjort 4. november. 2014.
Tilbudsfrist 17.december. 2014.
Forventet kontraktstart 01. marts
2015.
Revision - Skive Tekniske Skole
(Projekt 9318)
Team: BEJ
Udbuddet er for en enkel skole.
Afventer tilbagemelding fra skole.
Forventet kontraktstart 01.april 2015

Fase 11:
Ombygning; Storkøkken - VUC
Aarhus (Projekt 9402)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkel skole.
Forventet offentliggørelse december 2014
Forventet kontraktstart 01. februar
2015.
Bustransport – HANSENBERG
(Projekt 9403)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkel skole
Udbudsarbejdet igangsættes
Forventet offentliggørelse: januar
2015.
Forventet kontraktstart april 2015.

Fase 08:
Finansiering - Campus Bornholm
(Projekt 9284)
Team: BEJ
Tilbudsindhentning/udbuddet er for
en enkelt skole.
Udbudsarbejde fortsættes.
Forventet offentliggørelse 4. kvt.
2014
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015
Fase 07:
Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: ATO
Udbudsarbejdet igangsættes 4. kvt.
2014.
Fase 05:
Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangværende
Arbejdet med det beskrivende
dokument er i gang.
Forventet offentliggørelse 1. kvt.
2015
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015
Fase 01:
Værktøjer o.s.v. (Projekt 9272)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Udbudsopbygning og forudgående
undersøgelser er igangsat
Forventet offentliggørelse 4. kvt.
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015
Malerartikler (Projekt 9274)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt.
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015
El-artikler (Projekt 9275)
Team: MEJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt.
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015
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VVS og VA (Projekt 9273)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt.
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015
Tilsatsmateriale til svejseområdet
(Projekt 9174)
Team: ALO + AAE
4 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
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 2. kvt.
2015
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2015.
Lyskilder (Projekt 9276)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt.
2015
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2015
Tekniske luftarter (Projekt 9278)
Team: BEKR + TTR
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2015.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2015.
Befæstigelse (Projekt 9278)
Team: DMJ + IEP
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt.
2015.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2015.
Flytteydelser – VUC Aarhus
(Projekt 9268)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkelt skole
Der udbydes efter tilbudsloven.
Udbudsarbejdet igangsat.
Forventet offentliggørelse april
2015.
Forventet kontraktstart maj 2015.
Energimærkning (Projekt 9378)
Team: CJB
Udbuddet er for flere skoler
Forventet offentliggørelse februar
2015.
Forventet kontraktstart maj 2015.

Mette Jørgensen, Udbudsjurist, Cand.merc.jur.
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Ordregiver skal være
omhyggelig og præcis ved
beskrivelse af mindstekrav
Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 30. september 2014 omhandler påstand om overtrædelse
af ligebehandlingsprincippet vedrørende manglende
opfyldelse af mindstekrav. Har Ordregiver pligt til at
kontrollere rigtigheden af oplysningerne i et tilbud?

Sagen omhandlede udbud
af levering af møbler m.m.
til en uddannelsesinstitution.
Udbuddet blev gennemført
som et udbud med forhandling efter udbudsdirektivets
art. 30, stk. 1, litra a, da alle
tilbud under et forudgående begrænset udbud var
ukonditionsmæssige. Der
indkom forhandlingstilbud
fra tre tilbudsgivere, hvorefter
Ordregiver, Erhvervsakademi
Aarhus, indgik kontrakt med
en af tilbudsgiverne, Holmris +
Flexform A/S (herefter HF).
Efter tildelingen gjorde en anden tilbudsgiver, Hass og Berg
A/S (herefter HB), gældende
over for Ordregiver, at HF’s
tilbud var ukonditionsmæssigt,
da en del af de tilbudte møbler
ikke opfyldte udbudsbetingelsernes mindstekrav. Ordregiver tilbagekaldte på baggrund
heraf tildelingsbeslutningen
og anmodede HF om en redegørelse på de pågældende
punkter. Efter modtagelse af
redegørelsen besluttede Ordregiver på ny at indgå kontrakt
med HF, hvorefter HB klagede
til Klagenævnet for Udbud.
Klagen omhandlede adskillige punkter, men kun de to
påstande om manglende
opfyldelse af mindstekrav vil
blive belyst her.
Den første påstand omhandlede overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, idet

Ordregiver ikke havde afvist
HF’s tilbud, selvom det ikke
opfyldte et krav om, at en
bestemt stol skulle leveres i
sort. HB mente, at HF kun ville
kunne levere stolen ”peberfarvet”, hvilket efter HB’s opfattelse betød grå og ikke sort.
Desuden viste et krævet foto i
HF’s tilbud stolen i hvid.
Ordregiver gjorde gældende, at HF i sit tilbud havde
angivet de omtalte mindstekrav som opfyldt. Det omtalte
foto gjorde endvidere ikke
tilbuddet ukonditionsmæssigt,
da udbudsbetingelserne ikke
stillede krav om, at de krævede
fotos skulle vise farver, idet de
alene skulle vise produkternes
design.
I redegørelsen fra HF, som
Ordregiver havde indhentet,
var angivet, at betegnelsen
”peberfarvet” er en almindelig
betegnelse i branchen for en
nuance af sort. Denne argumentation rettede sig imidlertid mod HB’s argument om, at
der ikke kunne leveres i sort,
og i redegørelsen fastholdt HF
at ville levere i sort.
Klagenævnet udtalte, at
Ordregiver som udgangspunkt
ikke har pligt til at undersøge,
at oplysningerne i et tilbud er
korrekte. HF havde i sit tilbud
angivet, at mindstekravet var
opfyldt, og selvom, at HF’s
tilbud indeholdt et foto af
stolen i hvid udgave, var der

ikke grundlag for at antage
tilbuddet som ukonditionsmæssigt, da der ikke var stillet
noget krav om, at billedet
skulle vise stolen i den tilbudte
farve – eller farver i det hele
taget. Påstanden blev dermed
ikke taget til følge.
Den anden påstand omhandlede overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, idet Ordregiver ikke havde afvist HF’s
tilbud, selvom det ikke opfyldte et krav om, at en bestemt
stol skulle leveres i formspændt træ uden polstring. HF
havde angivet i sit tilbud at ville
levere med polstring, hvilket
efter HB’s opfattelse var i strid
med kravet om udførelse i
formspændt træ.
Ordregiver gjorde gældende,
at der ikke var krav om levering
af stolen uden polstring, og
at HF i øvrigt i sit tilbud havde
angivet, at mindstekravet blev
opfyldt.
I redegørelsen fra HF, som
Ordregiver havde indhentet,
var angivet, at udbudsbetingelserne ikke var til hinder for
at levere stolen med polstring,
men tværtimod pegede i retning af, at stolen skulle leveres
sådan.
Klagenævnet udtalte, at udbudsbetingelserne ikke indeholdt et krav om, at stolen ikke
måtte være polstret, og der
var derfor ikke grundlag for at

antage tilbuddet som ukonditionsmæssigt i relation til
mindstekravet. Påstanden blev
dermed ikke taget til følge.
IFIRS’ medlemmer skal være
opmærksomme på:
Ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i et tilbud, og nærværende
kendelse gav da heller ikke
anledning til erstatning, men
den understreger nu alligevel
vigtigheden i, at Ordregiver
skal være omhyggelig ved
beskrivelse af mindstekrav.
Ordregivers undersøgelsespligt opstår alene i de tilfælde,
hvor det er åbenbart, at en
oplysning er forkert, da det i
sådanne tilfælde kan være i
strid med ligebehandlingsprincippet at lægge oplysningerne
til grund for egnethedsvurderingen. Det er uklart,
hvornår en oplysning fremstår
som ”åbenbar forkert”, men
nærværende sag viser, at der
skal ganske meget til, førend
Ordregiver pålægges en undersøgelsespligt.
Om end der skal meget til,
ændrer det ikke på, at en præcis beskrivelse af mindstekrav
stadig er hensigtsmæssig for
både tilbudsgiver og Ordregiver.
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AKTIVE AFTALER
PROJEKTNR

Følgende aftaler bruges af skolerne og skal
fornys efter følgende plan:

AFTALENAVN

DELAFTALENAVN

ANTAL DELTAGERE

LEVERANDØR

PÅ AFTALEN

AKTUEL
SLUTDATO

9106

01 Skærmbriller

60

Dansk Erhvervsoptik

01-01-2016

9106

03 Skærmbriller

60

Louis Nielsen

01-01-2016

9106

02 Bygherrerådgivning

60

JSI Consult

01-05-2016

9109

Kontorartikler

60

STAPLES

01-01-2015

9112

EL Rest 2014

33

SEAS-NVE Strømmen A/S

01-01-2015

9115

Rengøringsydelser

3 delaftaler

3

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-09-2015

9115

Rengøringsydelser 9115-7

1 delaftale

1

ISS

31-10-2015

9116

Rengørings- og forbrugsartikler

Forbrugsartikler

29

TOPRENT A/S

15-04-2015

9116

Rengørings- og forbrugsartikler

Rengøringsmidler

29

STADSING A/S

15-04-2015

9116

Rengørings- og forbrugsartikler

Rengøringsrekvisitter

29

STADSING A/S

15-04-2015

9126

Tekniske luftarter

14

Yara Praxair A/S

31-12-2015

9130

Byggematerialer; Stål

Opskåret stål

11

STEELTEC ODENSE APS

30-11-2014

9130

Byggematerialer; Stål

Stål i hele længder

12

Sanistål A/S

30-11-2014

9131

Byggematerialer; Mur- og betonprodukter

3

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-12-2014

9131

Byggematerialer; Mur- og betonprodukter

4

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

28-02-2015

9132

Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter

4

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-12-2014

9132

Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter

6

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-03-2015

9133

Vinduespolering

11 delaftaler

10

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

13-11-2015

9136

Catering

Frugt og grønt

24

Hørkram Foodservice A/S

30-04-2015

9136

Catering

Kaffe og tepulver

18

BKI Foods A/S

30-04-2015

9136

Catering

Kolonial, frost, kød og lign.

38

Dansk Cater A/S

30-04-2015

9140

Tilbygning – Campus Vejle

1

JSI Consult

31-12-2014

9142

Revision – AMU Vest

1

PWC

31-12-2014

9144

Revision - Kolding HF & VUC, VUC Vest

1

KPMG A/S

31-03-2015

9146

Revision - Dalum Landbrugsskole

1

Deloitte

31-03-2015

9151

Konfekture

28

Sügro

30-11-2015

9153

Fersk kød

4

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-06-2015

9156

Naturgas

23

Energi Danmark A/S

31-12-2014

9157

Rengøringsydelser

7

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-12-2015

9163

Energimærkning

9

GH-Energi & Rådgivning ApS

01-09-2015

9165

Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole

1

BF-OKS A/S

30-06-2015

9171

Træpiller

2

Pillevarme ApS

14-12-2015

9172

Brændstof fra tankstation

8

Q8

28-02-2016

9178

EL

5

ELRO

31-12-2014

9201

Rammeaftale; Læskedrikke

20

Royal Unibrew

31-03-2016

9203

Rammeaftale; Måtteservice

10

MåtteXpressen A/S

31-05-2015

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

9223

Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG

1

G4S

31-12-2015

9230

Rammeaftale; Renovation

14

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-06-2016

9237

Rammeaftale; It 1. del

16

KMD A/S

01-12-2014

9238

Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole

1

M. Larsen Vognmandsfirma A/S

30-06-2016

9242

Kontrakt; Elektricitet

39

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2017

9244

Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2014

7

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2014

9245

Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015

38

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2015

9246

Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2016

39

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2016

9247

Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2017

39

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.

30-09-2015

9295

Kantinedrift; VESTFYNS

1

Cafétinen v/Karina Holm

30-06-2016

9296

Fersk kød - Bygholm Landbrugsskole

1

Bjerre Kød v/Lars B. Kjerkegaard

31-05-2016

9308

Medarbejdere; Private Briller

60

Louis Nielsen Erhverv

01-08-2016

9309

Frankeringsmaskiner og service

60

Danastar ApS

01-08-2018

9310

Brændstof - EUC Sjælland

1

Dansk Shell A/S

30-06-2016

9321

Arkitektydelser - HANSENBERG

1

Lars Edmund A/S

31-07-2016

9322

Ingeniørydelser - HANSENBERG

1

Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

31-07-2016

9323

Naturgas 2015

9

Energi Danmark A/S

01-01-2016

9357

Flytteydelser

62

Kodgros Vest A/S

31-12-2014

9358

Hjemmearbejdspladser

62

DLG a.m.b.a

31-12-2015

9359

Hotelaftalen

61

Mange

31-12-2015

9360

Konferencefaciliteter

62

Mange

31-12-2015

9361

Rejsebureauydelser; SI

62

Carlson Wagonlitt Danmark A/S

31-12-2014

9362

Rengørings- og forbrugsartikler; SI

62

ABENA

31-12-2014

9363

Trykkeriydelser

62

GP Tryk A/S

31-12-2016

9365

Naturgas; 2016

9

Energi Danmark A/S

01-01-2017

9366

Naturgas; 2017

9

Energi Danmark A/S

01-01-2018

9383

Papir i ark; SI

62

Papyrus A/S

31-12-2016

4 delaftaler

Kalve- og oksekød, hele kroppe

Rest 2014

6 Delaftaler
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IFIRS MEDLEMMER
Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - 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 - 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 - Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Business College - Vestfyns Handelsskole - VUC Vest
- VUC Aarhus - ZBC - Århus Tech
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KONTAKT
INFORMATIONER
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Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS
ato@ifirs.dk - 2091 2350

UDBUDSJURISTER

Anders Lóven
Procesleder
alo@ifirs.dk - 4011 2742

CONTROLLER TEAM

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

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

Inge Egebro Pedersen
Udbudscontroller
iep@ifirs.dk- 6165 5560

Thomas Tromborg
Kontraktansvarlig
ttr@ifirs.dk – 2113 8974

Mette Jørgensen
Udbudsjurist
mej@ifirs.dk - 2427 0078

Cindy Jane Bjerregaard
Udbudsjurist
cjb@ifirs.dk - 2845 5560

René Mosekær Lyngsø
Analysecontroller
rml@ifirs.dk -2917 3358

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

Betina Elisabeth Kiebe
Rasmussen
Udbudsjurist
(På barsel til medio 2015)

Trine Roy Michelsen
Analysecontroller
trm@ifirs.dk - 2990 1440
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