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Der er allerede tilmeldt flere end 100
deltagere til IFIRS Seminaret om den
nye udbudslov.
I IFIRS betragter vi den
nye udbudslov som den
vigtigste faglige begivenhed i 2015.
PROGRAMMET:
- Hvad betyder den nye
udbudslov for dig som
offentlig indkøber?
- Hvad sker der, når Tilbudsloven forsvinder?
- Hvornår, hvordan og om
hvad må vi som offentlige
indkøbere forhandle?
- Hvad blev der af den større
klarhed, forenkling og
flexibilitet, som politikerne
lovede os?
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Hør indlæg af Specialistadvokat Christian Nielsen fra
Bech-Bruun og IFIRS’ udbudsjurister og controllere.
På side 5-7 kan du se hele
programmet og hvordan du
tilmelder dig.
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SUCCES – Konkurrenceudsæt
jeres revisionsopgaver
af: Dorthe Møller Jochimsen
Udbudsjurist, cand.merc.jur

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

Juristteamet:

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

DE NYE UDBUDSLOV
- er nu fremsat, og kun et tidligt valg kan forsinke
ikrafttrædelsen pr. 01. oktober 2015.
Vi ved nu hvad den nye lov
indeholder af regler, og det er
det seminaret den 28.04.2015
handler om.
Det bliver rigtig spændende
når de første klager er blevet
behandlet i Klagenævnet for
udbud, så ved hvordan vi skal
fortolke reglerne.
Helst nyt bliver det at alle
enkeltindkøb og aftaler med
en samlet værdi på under kr.
1.500.000 ikke mere bliver
behandlet i Klagenævnet for
udbud.

Opstår der klager skal disse
behandles civilretsligt.
IFIRS vil følge op på udviklingen og hver måned, indtil
vedtagelsen, kommentere lovgivningsarbejdet og
komme med gode råd til både
ordre- og tilbudsgivere.

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:

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) , Trine Roy (TRM) og Sofie Boe
Hasselbalch Paludan (SHP)

IFIRS har i det sidste år
gennemført flere revisionsudbud for medlemsskoler med succes

tidligere pris på den lovpligtige
revision.
Den gennemsnitlige besparelser har været i omegnen af
25%.

Et af de områder, hvor IFIRS
har opdaget, at jeres skole kan
spare penge, er på revisionsområdet.
IFIRS har gennemført en del
revisionsudbud for flere af
vores medlemsskoler, og der
har været en besparelse på
samtlige udbud.

Hvis jeres skole går og
overvejer at få udbudt jeres
lovpligtige revision og få en
timepris på jeres tilkøbsydelser, vil IFIRS stå til rådighed
og hjælpe jeres skole på vej.
Der er flere muligheder for,
hvordan jeres skole kan vælge
at konkurrenceudsætte jeres
revisionsopgave:
- IFIRS sender jer et udkast til
udbudsmaterialet samt
rådgivning
- IFIRS fortager hele udbuddet

Ved enkelte skoler hvor revisionen ikke har været i udbud
længe, har besparelsen været
over 50 % i forhold til den

for jeres skole, herunder
- Udformning af standard		 materialet så det passer
		 præcist til jeres skoles
		 ønsker og behov
- Offentliggørelse af
		 udbudsmaterialet, enten
		 efter tilbudsloven eller
		 som et EU-udbud
- Evaluering og tildeling af
		 kontrakten, hvor skolen og
		 skolens bestyrelse får
		 fremlagt evaluerings		 rapporten
- Eller en kombination, efter
skolens ønske
Såfremt skolen selv ønsker
at foretage udbuddet, er det
vigtigt, at den ansvarlige for

udbuddet bliver sat godt ind i
gældende regler på området,
for at skolen ikke skal ende
med en åbenlys klagesag.
For at afhjælpe dette kan IFIRS
bistå som en kontrolfunktion
af jeres udbudsmateriale samt
evalueringsrapport og underretningsbreve.
IFIRS håber, at jeres skole vil
overveje at konkurrenceudsætte jeres revisionsopgave,
da det medfører besparelser
samt skolen vil overholde
udbudspligten.
IFIRS ser frem til at høre fra
interesserede skoler.
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Bliv en del af IFIRS’ nye aftale
vedr. Grov arbejdsbeklædning
og Sikkerhedssko
af: Dorthe Møller Jochimsen
Udbudsjurist, cand.merc.jur

IFIRS har gennemført
udbud af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko og jeres skole
har mulighed for at
indtræde i aftalen.
Tidspunkt for indtræden
IFIRS har som noget nyt gjort
det muligt for de medlemsskoler, som ikke nåede at være
en del af udbuddet, alligevel at
indtræde i aftalen.
I udbuddet havde IFIRS lavet
en ekstra delaftale, en såkaldt
frivillig forpligtende delaftale,
hvor tilbudsgiverne kunne
byde ind med deres priser, på
samme vilkår som de øvrige
delaftaler.
Denne ekstra delaftale kan
jeres skole få glæde af.
Skolen kan indtil d. 1. august
2015, tilmelde sig den frivillige
forpligtende delaftaler.
Hvis man som skole vælger at
tilmelde sig, er skolen forpligtet
til at handle på aftalen, indtil
aftalens udløb d. 31. januar
2017. Skolen vil herefter selv
kunne vælge, om I ønsker at
benytte Jer af 2 x 1 års option
på aftalen.
Aftalens omfang
IFIRS har gennemført udbuddet
som et sortimentsudbud.
Det betyder for jeres skole, at
I er kan handle hele leverandørens sortiment, til at fastsat
rabatsats i hele aftalens løbetid.
Orloff Firmatøj A/S vandt den
frivillige forpligtende delaftale

på grov arbejdsbeklædning
og sikkerhedssko. Jeres skole
kan hos Orloff Firmatøj A/S
handle hele deres sortiment.
Jeres skole kan opnå rabatter
mellem 35-45 %.
Nedenstående er et uddrag
af de væsentligste kontrakts
vilkår.
Leveringsvilkår
leverandøren forpligter sig til at
kunne levere arbejdsbeklædning med logo eller broderi
mv. senest 10 arbejdsdage efter bestillingen er gennemført.
Bestilling af arbejdsbeklædning
uden logo mv. skal kunne
leveres inden for 5 arbejdsdage. I tilfælde af leverancer
som kræver oplægning, skal
arbejdsbeklædningen leveres
inden for 21 kalenderdage.
Leveringsbetingelserne skal
være frit leveret til Ordregivers
adresse(r) i henhold til ordren.
Leveringen må kun finde sted
til den på ordren angivne leveringsadresse, og leverandøren
skal sikre sig en underskrift
som kvittering for modtagelse fra den på ordren anførte
person eller dennes stedfortræder. Risiko for tab og skade
på en bestilt vare overgår først
fra leverandøren til Ordregiver
når ordregiver har kvitteret for
modtagelsen.
Det er derfor vigtigt at tjekke
leverancen straks ved modtagelsen.
I tilfælde af restordre, hvor
leveringstiden først kan ske
efter 1 måned, skal tleverandøren kunne tilbyde et tilsvarende

eller bedre produkt til samme
pris. Ved restordre med en
leveringstid på 1 måned eller
mere, kan ordregiver vælge at
købe produktet andet sted.
Prisregulering
leverandøren officielle listepriser pr. 20. september 2014 er
gældende indtil første prisregulering.
Aftaleprislisten/varekataloget
skal reguleres i forhold til ændringer i listepriser første gang
pr. 1. juli 2015.
leverandøren kan herefter
foretage ændringer af listepriserne pr. den 1. dag i måneden
hver 6. måned. Næste ændring
sker den 1. januar 2016, herefter 1. juli 2016 osv.
Aftaleprislisten/varekataloget reguleres på baggrund af
leverandørens listepris d. 1. dag
måneden før prisreguleringen
og fratrækkes med den gældende rabatsats.
Rabatsatsen pr. varekategori er
gældende i hele rammeaftalens løbetid og reguleres ikke.
Emballage
leverandøren er forpligtet til at
emballere varen på en sådan
måde, at det sikres, at varen
når frem i ubeskadiget stand
med intakte egenskaber.
Emballageudgifter afholdes af
leverandøren.
Kontakt IFIRS
Såfremt jeres skole kunne være
interesseret i, at indtræde i én
eller begge rammeaftaler, kan
I rette henvendelse til IFIRS´
kontraktansvarlig, Thomas
Tromborg (ttr@ifirs.dk).
IFIRS ser frem til at høre fra
interesserede skoler.

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS I SAMARBEJDE MED ADVOKATFIRMAET BECH-BRUUN
INVITERER SKOLERNE OG SKOLERNES LEVERANDØRER
TIL
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SEMINARET AFHOLDES TIRSDAG DEN 28. APRIL 2015 PÅ
SYDDANSK ERHVERSSKOLE
PETERSMINDEVEJ 1F, 5000 ODENSE C
• Hvad betyder den nye udbudslov for dig som offentlig indkøber?
• Hvad betyder den nye udbudslov for dig som leverandør?
• På seminaret gennemgår vi den nye udbudslov, ikke på en ”langhåret måde”, men med et
praktisk syn på reglerne, en sammenkobling med Forvaltningsloven, som gælder for alle indkøb.
• Hvad sker der, når Tilbudsloven forsvinder?
Er der ”frit slag” for alle indkøb under kr. 1.500.000, eller er der stadig regler, der skal overholdes?
• Hvornår, hvordan og om hvad må vi som offentlige indkøbere forhandle?
• Hvad blev der af den større klarhed, forenkling og fleksibilitet, som politikerne lovede os?

ALT DETTE OG MEGET MERE FÅR DU AT VIDE PÅ SEMINARET.

Hvem kan få glæde af at deltage på dette seminar?
• Offentlige indkøbere og ansvarlige for indkøb
• Leverandører til det offentlige
Tilmelding:
Du tilmelder dig ved at scanne denne QR-kode:
(der udfyldes én tilmelding pr. deltager)
Tilmeldingsfrist mandag den 20. april 2015
Hvad koster det:
Deltagergebyret udgør kr. 500,00 pr. deltager.
IFIRS medlemsskoler deltager GRATIS med op til 2 personer.
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SEMINARPROGRAM

08.30 – 09.00

Registrering og morgenmad

09.00 – 09.15

Velkomst
Velkomst v/Leder af IFIRS, Aage Toft-Christensen

09.15 – 09.45

09.45 – 10.30

Hvad er de væsentligste ændringer i den nye udbudslov, og hvad
betyder de for offentlige indkøbere og leverandører til det
offentlige, set med en advokats øjne? v/Specialistadvokat Christian Nielsen
• Baggrunden for den nye udbudslov
• De væsentligste ændringer i forhold til Tilbudsloven og den nuværende udbudslov
• Den politiske proces i det videre forløb og ikrafttrædelse af loven
• Betydningen af den nye ”egen-erklæring” for tilbudsgiverne
• Hvordan arbejder vi fra nu af og frem til 1. oktober 2015
Hvordan udbyder vi indkøb efter 1. oktober 2015, der i dag falder under
Tilbudsloven? v/Udbudsjurist Britt Egede Jensen
• Tærskelværdierne
• Ophævelse af annonceringspligten
• De almindelige forvaltningsmæssige regler
• Hvordan arbejder en offentlig indkøber med indkøb under kr. 1.500.000?
• Hvordan afgiver en virksomhed tilbud på ordrer under kr. 1.500.000?

10.30 – 11.00

Pause og netværking
Specialistadvokat Christian Nielsen, IFIRS udbudsjurister og økonomer er klar til en snak.’

11.00 – 11.45

Fleksible procedurer og dialog med markedet v/Udbudsjurist Mette Jørgensen
• Dialog bliver nu lovreguleret
• Dialog før – under og efter udbudsforløbet

11.45 - 12.30

12.30 – 13.15

13.15 – 14.00

S.9

Hvordan behandles totalomkostninger (TCO) i udbud v/Udbudsjurist Dorthe Jochimsen
• Det nye tildelingskriterie
• Hvad forstås der ved begrebet Total Cost of Ownership – Livscyklusomkostninger
• Det kommende regelsæt fra EU
• Hvordan vil IFIRS arbejde med TCO

14.00 – 14.30

Betydningen af kontraktstyring og Compliance v/Procesleder Anders Lovén,
Udbudscontroller Inge Pedersen og Kontraktsansvarlig Thomas Tromborg
• De nye regler for ændring af kontrakt efter udbud
• Hvad er kontraktstyring, og hvordan fungerer det?
• Hvad betyder kontraktstyring for den offentlige organisation?
• Hvad betyder kontraktstyring for leverandørerne?
• Hvad er Compliance og hvordan foretages den?
• SAS Indkøbsanalyse
• Arbejdet inden et udbud
• Kontrol af fakturaer
• Kontrol af brug af aftaler

14.30 – 14.45

Pause og netværking
IFIRS udbudsjurister og økonomer er klar til en snak.

14.45 – 15.30

Den effektive indkøbsorganisation og samarbejdet med de professionelle leverandører
v/Leder af IFIRS Aage Toft-Christensen og Procesleder Anders Lovén
• Egen indkøbsorganisation
• Organisatorisk placering
• Strategi
• Kontakten til brugerne
• Kontakten til leverandørerne
• Den ”udliciterede” indkøbsorganisation
• Strategiske overvejelser
• Den lokale organisation
• Arbejdsopgaver

Den nye udbudslovs betydning for bygge- og anlægskontrakter
v/Udbudsjurist Cindy Jane Bjerregaard.
• Hvilke indkøb kan falde ind under bygge- og anlægskontrakter?
• De gældende tærskelværdier
• Udbudsformer

Frokost og netværking
Der serveres en lækker frokost i Bistrolokalet, og der er mulighed for at
netværke med IFIRS udbudsjurister og økonomer.

IFIRS NYHEDSAVIS | APRIL 2015

15.30

Opsummering og tak for i dag.
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KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE
KOMMENDE AFTALER UNDER UDARBEJDELSE
Igangværende udbud anført i
færdiggørelsesrækkefølge:
Fase 14:
1. Revision – Kolding HF og VUC
(Projekt 9415)
Team: MEJ
Udbuddet er for en enkelt skole.
Kontraktstart forventes 01.05.2015

afdækket
Muligvis brug af SKI aftale
Forventet offentliggørelse september 2015.
Forventet kontraktstart 1.december
2015

Fase 13:
2. Finansiering – Campus Bornholm (Projekt 9284)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse marts
2015

Fase 9:
9. Vinduespolering
- (Projekt 9423)
Team: ALO + TRM
10 skoler har vist interesse i dette
udbudsområde
Forventet offentliggørelse juni 2015
Forventet kontraktstart 14.november 2015

Fase 11:
3. Bustransport – HANSENBERG
(Projekt 9403)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkelt skole
Udbudsarbejdet igangværende
Forventet offentliggørelse: april
2015.
Forventet kontraktstart 1. august
2015.
4. Rengøringsydelse
- (Projekt 9405)
Team: BEJ
Forventet offentliggørelse maj 2015
Forventet kontraktstart 01.oktober
2015

Indkøbsfællesskabet IFIRS blev etableret den 01.08.2010
med erhvervsskolen HANSENBERG som værtsinstitution.

5. StorKøkken – Kold College
(Projekt 9416)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse: marts
2015.
Forventet kontraktstart 1. juni 2015

IFIRS består pr. 01.04.2015 af 63 Erhvervs-, Handels-, SOSU- og Landbrugsskoler, Campus,
AMU Centre, VUC Centre, Almene Gymnasier og Erhvervsakademier.
Indkøbsfællesskabets formål er at konkurrenceudsætte så mange indkøbsområder som muligt,

6. Håndværkerydelser
– Aarhus Tech
Team: CJB+TRM
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse: maj
2015.
Forventet kontraktstart 1. oktober
2015

Du kan se udbudsplanen på ifirs.dk.
I 2014 igangsatte vi 40 udbud.
I 2015 forventer vi at forny 20 eksisterende aftaler og igangsætte ca. 30 nye udbud.
Den 01.04.2015 havde medlemmerne 143 aftaler at vælge i mellem.
Du kan følge med i IFIRS aktiviteter ved at tilmelde dig den månedlige nyhedsavis på ifirs.dk.
Medlemskontingentet udgør kr. 3.500 årligt.

Aage Toft-Christensen

Skovvangen 28

ato@ifirs.dk

6000 Kolding

2091 2350
O/3418-15

c/o HANSENBERG

Fase 10:
7. Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Overgår til Statens Indkøbsaftale
Forventet kontraktstart 1. juli. 2015

O/3053-13
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8. VVS og VA (Projekt 9273)
Team: ALO+RML
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Markedsforhold og aktører søges

10. Interaktive tavler og
projektorer – (Projekt 9388)
Team: ALO+TTR
Forventet offentliggørelse oktober
2015.
Forventet kontraktstart 1. februar
2016.
Fase 04:
11. Rådgivning – Arkitektydelser
(Projekt 9421)
Team: ALO
Forventet offentliggørelse oktober
2015.
Forventet kontraktstart 1. februar
2016.
Fase 03:
12. Rådgivning – Ingeniørydelser
(Projekt 9420)
Team: ALO
Forventet offentliggørelse oktober
2015.
Forventet kontraktstart 1. februar
2016.

Fase 02:
13. Værktøjer osv. (Projekt 9272)
Team: MEJ + IEP/SHP
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Muligvis benyttes SKI-aftale
Udbudsopbygning og forudgående
undersøgelser er igangsat
Forventet offentliggørelse juli 2015.
Forventet kontraktstart 1. oktober
2015
14. Tilsatsmateriale til
svejseområdet (Projekt 9174)
Team: ALO + RML
4 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet.
Udbudsinvitationer udsendes
snarest

S.11

Forventet offentliggørelse maj 2015.
Forventet kontraktstart 1. august
2015

på markedet, hvilket betyder at udbuddet udskydes til efter 1. juli for at
skolerne kan benytte sig af dette.

Fase 01:
15. El-artikler (Projekt 9275)
Team: ALO
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse november 2015.
Forventet kontraktstart 01. april
2016

24. Træpiller (Projekt 9439)
Team: BEKR+TTR

16. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: ALO
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde.
Forventet start: april 2016
Forventet offentliggørelse august
2016
Forventet kontraktstart 01.december 2016.
17. Tekniske luftarter
(Projekt 9278)
Team: BEKR + TTR
Opstart oktober 2015
Forventet offentliggørelse april
2016.
Forventet kontraktstart 1. januar
2017.
18. Befæstigelse – (Projekt 9367)
Behovsafklaring igangsat
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde
Muligvis benyttes SKI
Team: MEJ+IEP/SHP
Forventet kontraktstart 01.oktober
2015
19. Energimærkning
(Projekt 9378)
Team: MEJ+TRM
15 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse marts
2015.
Forventet kontraktstart 1.maj 2015.
20. Let arbejdsbeklædning
(Projekt 9422)
Team: DMJ+SHP
Forventet offentliggørelse december 2015.
Forventet kontraktstart 1.marts 2016
21. Catering – (Projekt 9433)
Behovsafklaring igangsat
Team: DMJ+IEP/SHP
Forventet kontraktstart 01.maj 2016
22. Kaffe, the og choko
- (Projekt 9434)
Behovsafklaring igangsat
Team: DMJ+IEP/SHP
Forventet kontraktstart 01.maj 2016
23. Interaktive Projektorer – VUC
Aarhus (Projekt 9435)
Team: CJB
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbudsarbejde fortsættes.
IFIRS er blevet bekendt med at der
efter 1. juli vil komme ny teknologi

25. Håndværkerydelser: Elektriker
(Projekt 9441)
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
26. Håndværkerydelser: Tømrer
(Projekt 9442)
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
27. Håndværkerydelser: Maler
(Projekt 9443)
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
28. Håndværkerydelser: VVS & VA
(Projekt 9444)
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
29. Håndværkerydelser: Murer
(Projekt 9445)
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
30. Løst inventar – SOSU
Fredericia Vejle Horsens
(Projekt 9407)
Team: ALO
Udbuddet er for en enkelt skole
Tilbudsfristen er 01.04.2015
Forventet kontraktstart 1. maj 2015.

Af: Dorthe Møller Jochimsen - Udbudsjurist, cand.merc.jur
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Sondringen mellem bygge- og
anlægsopgaven og varekøb

AKTIVE AFTALER

Kendelsen af 20. februar 2015. Michael Wulff A/S og Phillips
Danmark A/S mod Rebild Kommune. Kendelsen tager stilling til,
hvornår en Ordregivers indkøb er omfattet af en bygge- og anlægsopgaven eller varekøb/tjenesteydelse.

Sagen omhandler en kommunens opsætning og vedligeholdelse af LED-armaturer til
vejbelysning. Rebild Kommune
beslutter sig for, at udskifte sin
gade og stibelysning. Kommunen vurderer at der er tale
om en bygge- og anlægsopgaven, hvilket medfører at
de kan udbyde opgaven efter
tilbudslovens regelsæt, da
kontraktens volumen forventes
at være under træskelværdierne for et EU-udbud. Såfremt
Rebild Kommune havde
vurderet, at der vare tale om
en varekøbskontrakt havde
kommunen været udbudspligtig efter EU-direktivet regler.
Det skyldes at træskelværdierne
for en bygge-og anlægsopgaven er væsentlig højere ved en
bygge- og anlægsopgaven. Se
nedenstående tærskelværdier,
som har haft virkning siden 1.
januar 2014:
Bygge- og anlægsarbejder		
38.624.809 kr.
Varekøb og tjenesteydelser		
1.541.715 kr. 			
Anklager Michael Wulff A/S
og Philips Danmark A/S har i
deres påstand 1, påberåbt at
Rebild Kommune har handlet
i strid med EU-udbudsreglerne ved, at foretage udbud
efter tilbudsloven og ikke
efter EU-direktivet og ved, at
beskrive kontrakten genstand
som en ”entreprise”, uagtet at
kontrakten med en samlet værdi på over 20 mio. kr. primært
vedrører levering af vare og
tjenesteydelser.
Udbudsdirektivets art. 1, stk.
2 litra C definere en varekøbskontrakt, herunder at en

kontrakt vedrørende levering af
varer, og som også accessorisk
omfatter montering og installationsarbejde, betragtes som
en offentlig varekøbskontrakt. I
Udbudsdirektivets bilag II A, er
en liste over mulige tjenesteydelseskontrakter.
Udbudsdirektivets art. 1, stk. 2,
litra b definere en bygge- og
anlægsopgave, hvor enten
udførelse og eller projektering
af arbejder jf. de aktiviteter som
er beskrevet i bilag I er opfattet
af en bygge- og anlægskontrakt. Jf. direktivet præambel
nr. 10, betragtes en bygge- og
anlægskontrakt kun såfremt
kontraktens genstand specifikt
omfatter udførelsen af de aktiviteter som er omfattet i bilag I.
Udbudsdirektivets Bilag I og
II har begge CPV-koder hvor
nærværende aktivitet kunne
være omfattet af.
EU-domstolens dom af 19. april
1994, C-331/92, anfører i præmis 27 at det er den nationale
retsinstans som skal afgøre om
en bygge- og anlægsopgaven
er accessorisk i forhold til selve
genstanden.
Klagenævnet kommer frem
til at det følger af bilag I til
udbudsdirektivet, at installation af belysning til veje er en
bygge- og anlægsopgave. Den
udbudte kontrakt indeholder
vedligeholdelse og varekøb,
disse anses som accessorisk i
forhold til bygge- og anlægsopgaven. Anklager får derfor
ikke medhold i klagen.

IFIRS medlemmer skal være
opmærksom på:
For at vurdere om et indkøb
skal udbydes som en byggeog anlægskontrakt eller som
en varekøbskontrakt, er det
kontraktens hovedformål der
er afgøre for hvilke kontrakttype, der skal udbydes. Det er
uden betydning når der er tale
om bygge- og anlægskontrakter og varekøbskontrakter,
hvilken aktivitet der udgør den
største volumen. I nærværende
kedelsen udgjorde bygge- og
anlægsaktiviteten kun 1/5 del af
kontraktens samlede volumen.
Hvis der, i forbindelse med
et udbud som betragtes som
Bygge- og anlæg, er varekøb
og tjenesteydelser som er
accessoriske til kontrakten
hovedformål, vil de ligeledes
vil være opfattet af Bygge- og
anlægudbuddet.
Ordregiver skal derfor ikke
udskille varekøbet og tjenesteydelsen, og lave selvstændige
indkøb, hvis købene hænger
sammen.

PROJEKTNR

AFTALENAVN

9106

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

ANTAL SKOLER

LEVERANDØR

AKTUEL

63

Dansk Erhvervsoptik

SLUTDATO
01-01-2016

9106

03 Skærmbriller

63

Louis Nielsen

01-01-2016

9106

02 Bygherrerådgivning

63

JSI Consult

01-05-2016

9115

Rengøringsydelser

4 delaftaler

4

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-09-2015

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

14

Yara Praxair A/S

31-12-2015

9132-1

6

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-03-2015

9126

Tekniske luftarter

9132

Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter

9133

Vinduespolering

11 delaftaler

11

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

13-11-2015

9136

Catering

Frugt og grønt

24

Hørkram Foodservice A/S

30-04-2016

9136

Catering

Kaffe og tepulver

21

BKI Foods A/S

30-04-2016

9136

Catering

Kolonial, frost, kød og lign.

41

Dansk Cater A/S

30-04-2016

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

9153

Fersk kød

4 delaftaler

9157

Rengøringsydelser

7 delaftaler

9163

Energimærkning

9165

Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole

9171

Træpiller

Kalve- og oksekød, hele kroppe

33

Sügro

30-11-2015

4

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-06-2015

7

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-12-2015

10

GH-Energi & Rådgivning ApS

01-09-2015

1

BF-OKS A/S

30-06-2015

2

Pillevarme ApS

14-12-2015

9172

Brændstof fra tankstation

8

Q8

28-02-2016

9201

Rammeaftale; Læskedrikke

24

Royal Unibrew

31-03-2016

9203

Rammeaftale; Måtteservice

10

MåtteXpressen A/S

31-05-2015

9219

Kontrakt; Vagtydelser - Kold College

1

G4S

31-12-2015

9220

Kontrakt; Vagtydelser -Herningsholm Erhvervsskole

1

G4S

31-12-2015

9223

Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG

1

G4S

31-12-2015

9230

Rammeaftale; Renovation

9238

Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole

6 delaftaler

15

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-06-2016

1

M. Larsen Vognmandsfirma A/S

30-06-2016

9242

Kontrakt; Elektricitet

40

SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2017

9249

Vask og leje af beklædning og linned

4

Centralvaskeriet A/S

30-11-2016

9258

Kontrakt; Biodiesel - HANSENBERG

1

DLG a.m.b.a.

30-11-2015

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

63

Louis Nielsen Erhverv

01-08-2016

9309

Frankeringsmaskiner og service

63

Danastar ApS

01-08-2018

9310

Brændstof - EUC Sjælland

1

Dansk Shell A/S

30-06-2016

9312

Arbejdsbeklædning Delaftale 1 -Syddansk Erhvervsskole

1

Orloff Firmatøj A/S

28-02-2017

9313

Arbejdsbeklædning Delaftale 2 -CELF

1

STARK

28-02-2017

9314

Arbejdsbeklædning Delaftale 3 -EUC Sjælland

1

STARK

28-02-2017

9315

Arbejdsbeklædning Delaftale 4 -Campus Vejle, HANSENBERG

1

STARK

28-02-2017

9316

Arbejdsbeklædning Delaftale 5 –Learnmark

1

Orloff Firmatøj A/S

28-02-2017

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

31-12-2015

9324

Rejsebureauydelser - HANSENBERG

1

VIA EGENCIA A/S

31-12-2015

9328

Stål

14 delaftaler

14

Lemvigh-Müller

30-11-2016

9343

Opskåret stål

12 delaftaler

12

Amutek A/S

30-11-2016

9357

Flytteydelser

63

Kodgros Vest A/S

31-12-2015

9358

Hjemmearbejdspladser

63

DLG a.m.b.a

31-12-2015

9360

Konferencefaciliteter

63

Flere leverandører

31-12-2015

9361

Rejsebureauydelser; SI

63

Carlson Wagonlitt Danmark A/S

28-02-2017

9362

Rengørings- og forbrugsartikler; SI

63

ABENA

31-12-2015

9363

Trykkeriydelser

63

GP Tryk A/S

31-12-2016

9364

Håndværkerydelser; Elektriker, VVS, CTS - HANSENBERG

1

Lindpro A/S

31-10-2016

9365

Naturgas; 2016

10

Lindpro A/S

31-12-2016

9366

Naturgas; 2017

9370

Mur og beton:

7 delaftaler

10

Energi Danmark A/S

31-12-2017

6

Stark

28-02-2017

Hewlett-Packard

28-02-2017

9379

Tele - Hansenberg

1

9382

IT: Stationære, Bærbare, Tilbehør

16

15-07-2015

9383

Papir i ark; SI

63

Papyrus A/S

31-12-2016

9385

Rengøring - Syddansk Erhvervsskole

1

Compass Group Danmark A/S

31-12-2017

ISS Facility Service A/S

9386

Rengøring - EUC Sjælland

1

9387

Rengøring - Køge Handelsskole

1

31-12-2017
31-07-2018

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

63

ATEA A/S

31-12-2016

9411

Hotelophold i Danmark; SI

63

Flere leverandører

31-12-2016

9412

Trykker, Print og Kopiydelser, SI

1

9414

Lyskilder; SKI

63

DBSLys A/S

31-12-2016

31-12-2018

9417

Malerartikler; SKI

63

Flügger A/S

31-12-2016
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KONTAKT
INFORMATIONER

LEDELSE

Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS
ato@ifirs.dk - 2091 2350

UDBUDSJURISTER

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

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

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

Sofie Boe Hasselbalch
Paludan
Analysecontroller
shp@ifirs.dk - 5042 5254

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