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SKAL I BRUGE MØBLER
EFTER SOMMERFERIEN 2016?
START PROCESSEN NU.
IFIRS har de seneste år bistået flere medlemsskoler med udbud af møbler til skolestart efter
sommerferien. Det er ofte oplevet, at udbuddene
startes for sent, hvilket giver en presset tidsplan
med uhensigtsmæssige konsekvenser.
Af Anders Lovén, Procesleder,
Cand.Merc.Jur

Processen inden et udbud sættes i værk
bliver ofte undervurderet.
Der nedsættes i de fleste tilfælde
arbejdsgrupper som skal finde fælles
fodslag omkring hvilke møbler der skal
anskaffes, hvilke farver der skal anvendes
og også se på indretningen. Det kan godt
være en langvarig proces.
IFIRS har over de sidste tre år bistået flere
medlemsskoler med projektindkøb af
møbler. IFIRS kan gennemføre forskellige
udbudsprocesser, som f.eks. giver mulighed for fysisk evaluering af møblerne.
Men processerne forudsætter tid, og
det er derfor meget hensigtsmæssigt, at
processerne startes i efteråret.
Hvis processerne startes for sent, kan
fastlæggelsen af, hvad der skal købes
eller evalueringen af de indkommende
tilbud, blive underlagt et tidspres, som
kan medføre, at resultatet ikke bliver som

ønsket. Hertil oplever vi, at større indkøb
af løst inventar ofte har mange interessenter, som bør inddrages i processen.
Det er derfor en god investering, at udbuddene startes i god tid før leveringsfristen. Det værste, det kan medføre er,
at leverandørerne får lang tid til at levere,
og at risikoen for forsinkelser derved
minimeres.
Nedenfor er vist et eksempel på en
udbudsproces med prækvalifikation og
med levering af møbler til 1. august 2016.
Det skal bemærkes, at fastlæggelse af
indkøb kan være en stor proces, hvor
møblernes antal, type, design og krav til
kvalitet skal fastlægges. Leverandørerne
skal bruge ca. 8 uger til at levere, og
det anbefales at give 10 uger, såfremt
tidsplanen kan bære det.

1. oktober 2015

Fastlæggelse af indkøb

1. december
2015

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse

15. januar 2016

Modtagelse af ansøgninger om deltagelse

15. februar 2016

Udvælgelse af tilbudsgivere og fremsendelse af
udbudsmateriale

1. april 2016

Tilbudsfrist, herefter
evaluering

1. maj 2016

Tildeling af kontrakt

15. maj 2016

Underskrivelse af kontrakt

15. maj –
1. august 2016

Leverandørens leveringsperiode

IFIRS kan hjælpe.
Uanset om der skal bruges en SKI-aftale,
hvor møbelindkøbene skal i miniudbud,
eller der skal afholdes et egentligt udbud,
så står IFIRS klar til at assistere, enten i
form af hjælp til gennemførelse af de
enkelte processer eller som projektleder
i hele processen.

ERFA-BYG AFHOLDT
SEMINAR ONSDAG DEN
30. SEPTEMBER 2015.

DOKUMENTATIONSKRAV
VED FORHANDLINGSPROCESSER

KLAGE OVER EVALUERINGEN
AF MINDSTEKRAV OG DELKRITERIER
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Ledelsen:

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

Juristteamet:

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

SKOLERNE GÅR
HÅRDE TIDER I MØDE
Faldende elevantal og økonomiske stramninger er
dagens orden
Der skal spares hvor der kan
spares. Indkøbene er en mindre men ikke uvæsentlig del af
de samlede omkostninger på
skolerne, og her står IFIRS klar
til at hjælpe medlemsskolerne
med tilbudsindhentning, udbud
efter Tilbudsloven og egentlige
EU-udbud.

IFIRS vil kommentere analysen
og dens validitet i næste nummer af NYHEDSAVISEN.

Controllerteamet:
God fornøjelse med læsning
af nyhedsavisen

Aage Toft-Christensen
Planlægning af indkøb i god tid Leder af IFIRS
inden behovet skal opfyldes kan
sikre de rette varer/tjenesteydelser i den rigtige kvalitet til
de mest økonomiske priser for
skolerne.
I denne udgave af NYHEDSAVISEN beskriver vi processen
med udbud af Møbler, det er en
lærerig artikel, som vi håber alle
vil få glæde af at læse.
Den store Quartz analyse af Erhvervsskolernes indkøb er lige
på trapperne (offentliggøres
i løbet af oktober måned), og
det bliver spændende at læse
de forslag til forbedring som
analysen indeholder.

Juristteamet består af Brit Egede Jensen (BEJ),
som er på barsel indtil medio 2016, Mette
Jørgensen (MEJ) som er på barsel indtil medio
2016, Dorthe Møller Jochimsen (DMJ), Cindy
Jane Bjerregaard (CJB), Betina Elisabeth
Kiebe Rasmussen og Jakob Lægsgaard (JAL)
praktikant.

Controllerteamet består af Inge Egebro
Pedersen (IEP), Agust Arnar Einarsson (AAE),
René Mosekær Lyngsø (RML), Thomas
Tromborg (TTR) , Trine Roy (TRM) og
Stephanie Nyc le Sage de Fontenay (SF)
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ERFA-BYG afholdt seminar onsdag
den 30. september 2015.
Af Aage Toft-Chirstensen
Leder af IFIRS

Seminaret omhandlede elektronisk registrering og vedligeholdelse af
bygninger, hvor 3 virksomheder præsenterede deres systemer, samt
effektive måder at håndtere og sælge energibesparelser.
64 repræsentanter fra Handelsskoler, Tekniske skoler,
SOSU-skoler, AMU Centre, VUCér, Landbrugsskoler
og Erhvervsakademier fik en informativ dag med god
netværking.

Næste seminar omhandler
Bygningsreglement 2015 og
afholdes onsdag den
18. november 2015 i Odense

Programmet indeholdt:

ERFA-BYG er de bygningsansvarliges vidensforum, og
base for gensidig erfaringsudveksling

09.00 09.30

Ankomst, morgenmad og besøg på
standende

09.30 09.45

Velkomst v/Aage Toft-Christensen,
leder af ERFA-BYG

09.45 10.30

Det nye MainManager, kort oversigt
v/Gudmund Ludvigsson, Manager og
Stein Olsen, Senior rådgiver

10.30 11.15

Hele dit bygningsarkiv i en applikation
v/ Allan Wright, Direktør og Michael
Thomassen, Salgschef

11.1511.45

Pause, networking og besøg på
standene

11.45 12.30

Brugervenligt D&V system til en fornuftig anskaffelsespris v/Peder Spang
(DBD) og Conni Reggelsen (RAMBØLL)

12.30 13.30

Frokost, netværking og besøg på
standende

13.30 14.15

Præsentation af EnergySolutions v/
adm. dir. Martin Raaby Skou

14.15 14.30

Afslutning, besøg på standene og tak
for i dag

Medlemmerne tilføres ny viden
på seminarerne
Medlemmerne danner netværk
Medlemmerne lærer at kende
hinanden og indgår i individuelle netværk, med fælles
interesseflader.
SEMINARER:
ERFA-Byg Planlægger 3 – 4
seminarer årligt.
MEDLEMSKAB:
Alle selvejende institutioner i
Undervisningsministeriets regi
kan blive medlem af ERFA-BYG.
Indmeldelse sker ved at udfylde
og tiltræde en Samarbejdsaftale
udfærdiget af Undervisningsministeriet.

KONTINGENT:
Det årlige forskudskontingent
udgør kr. 2.500,00.
Det samlede kontingent for
hvert medlem for året 2014
udgjorde kr. 1.512,53, hvilket
resulterede i tilbagebetaling af
kontingent til medlemmerne.
For året 2015 forventes også at
der skal tilbagebetales en del af
forskudskontingentet.
INDMELDELSE:
Ønsker du at høre nærmere om
medlemskab af ERFA-BYG kan
du enten gå på www.erfa-byg.
dk og finde Samarbejdsaftalen,
eller sende en mail til
ato©hansenberg.dk
KONTAKT:
Aage Toft-Christensen
Leder af Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG
ato©hansenberg.dk
2091 2350
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Af Cindy Jane Bjerregaard, Udbudsjurist, Cand. Jur
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Dokumentationskrav ved forhandlingsprocesser.
Kendelse af 15. september 2015, BRAVIDA Danmark A/S mod Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune havde i henhold til Tilbudsloven indbudt 5-8 virksomheder til licitation om etablering
af strøm og netværk i forbindelse med opsætning af touch-skærme i ca. 300 daginstitutioner. Efter en
forhandlingsrunde med de 3 økonomiske mest fordelagtige tilbudsgivere tildelte kommunen kontrakten
til en af dem.
En forbigået tilbudsgivere indgav en klage over tildelingen, da de mente at ligebehandlingsprincippet
ikke var overholdt. Klagen blev taget til følge og tildelingsbeslutningen blev annulleret.

Aarhus Kommune indbød 5-8
virksomheder til at afgive tilbud
på levering af strøm- og netværk
til opsætning af touchskærme i
ca. 300 daginstitutioner.
I forbindelse med licitationen
meddelte Aarhus Kommune, at
man havde til hensigt at indlede
en efterfølgende forhandlingsrunde med de 3 økonomisk mest
fordelagtige tilbud.
BRAVIDA Danmark A/S bød på
opgaven og blev indledningsvis
vurderet til at være den økonomisk mest fordelagtige. Aarhus
Kommune afholdte forhandlingsmøder med de økonomiske
mest fordelagtige, og tildelte
efterfølgende kontrakten til den
virksomhed, der lå nr. 3 efter den
første tilbudsrunde.
BRAVIDA Danmark A/S indgav en
klage over tildelingsbeslutningen
med den begrundelse, at Aarhus
Kommune havde overtrådt
ligebehandlingsprincippet i Tilbudslovens § 2, stk. 3 bl.a. ved at
iværksætte forhandlingen uden
at informere om proceduren for
denne samt at tilbudsgiverne
ikke blev behandlet ens, da ikke
alle tilbudsgivere fik mulighed for
at revidere deres tilbud.
BRAVIDA Danmark A/S argumenterede for dette ved at fremlægge indkaldelsen til forhandlingsmødet samt referatet herfra,
hvori der ikke fremgik informationer om forhandlingsproceduren. Derudover fremlagde de
udtalelser fra deres deltagere
fra forhandlingsmødet, som alle
benægtede at have fået flere
informationer eller en tilkendegivelse om at der kunne afgives et
revideret tilbud.

Aarhus Kommune afviste klagen,
og forklarede at proceduren for
forhandlingen var blevet fremlagt
på forhandlingsmødet, hvor
tilbudsgiverne havde fået at vide,
at der kunne forhandles om alle
delkriterier. Som bevis for dette
fremlagde de udtalelser fra 3 af
Aarhus Kommunes deltagere på
forhandlingsmødet. Derudover
mente de ikke, at der i Tilbudsloven eller forarbejderne til denne
blev stillet formkrav til orienteringen om forhandlingsproceduren.
Da der var uenighed om hvad
der var foregået på forhandlingsmødet, lagde Klagenævnet vægt
på, at der ikke i indkaldelsen til
forhandlingsmødet eller i referatet fra mødet fremgik hvordan
forhandlingerne skulle foregå,
hvad der kunne forhandles
om eller om der kunne afgives
reviderede tilbud. Derudover
fremhævede Klagenævnet, at
forarbejderne til tilbudslovens
§ 11, stk. 2, fastslår, at udbyderen ved tilkendegivelsen om,
hvilken procedure der vil blive
fulgt under forhandlingerne,
skal meddele, om de udvalgte
tilbudsgivere vil få mulighed for
at revidere deres tilbud.
Af samme grund kunne det
ikke lægges til grund, at Aarhus
Kommune under forhandlingen
havde gives klageren mulighed
for at revidere sin tilbudspris.
Det kunne derimod konstateres
at en anden tilbudsgiver havde
fået mulighed for at revidere sit
tilbud.
På baggrund af dette annullerede Klagenævnet Aarhus Kommunes tildelingsbeslutning.

Som Ordregiver skal man være
opmærksom på:
Såfremt der i forbindelse med
et udbud ønskes at gå i forhandling med Tilbudsgivere,
skal man sørge for at dette klart
fremgår af udbudsbetingelserne.
Derudover skal man have fastlagt
proceduren for forhandlingen
og orienteret tilbudsgiverne
om denne inden forhandlingen
starter. Selvom der ikke er et krav
om, at orienteringen om disse
procedurer er skriftligt, vil dette
altid være at foretrække. På den
måde kan det dokumenteres,
at alle tilbudsgivere har fået de
samme informationer.
I forbindelse med en forhandling bør man altid være særlig
opmærksom på, at der ikke
sker ting, der kan opfattes som
forskelsbehandling.
Som Tilbudsgiver skal man
være opmærksom på:
Såfremt man i forbindelse med
et udbud bliver indbudt til forhandling, bør man altid sætte sig
grundigt ind i hvad forhandlingen
omfatter. Hvis man i forbindelse
med forhandlingerne ikke føler
sig sikker på proceduren, bør
man altid spørge Ordregiver om
dette og bede om at få det på
skrift.
IFIRS medlemsskolerne kan få
hjælp
Ønsker du hjælp til at sikre at
den rigtige tekst er udformet i
forbindelse med et udbud du
selv afholder, står IFIRS’ 5 jurister
altid klar til at hjælpe dig.
Kontakt Anders Lovén på
alo@ifirs.dk, så vil han sørge
for at du får den hjælp du har
behov for.
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SPAR 20% TIL 25% PÅ REVISIONSREGNINGERNE
KONKURRENCEUDSÆT JERES REVISIONSOPGAVER

IFIRS har i det sidste års tid gennemført flere revisionsudbud for medlemsskoler med store besparelser til følge
Af Dorthe Møller Jochimsen
Udbudsjurist, cand.merc.jur

Et af de områder, hvor der
næsten er garanti for besparelse er revisionsområdet.
IFIRS har gennemført en del
revisionsudbud for flere af
vores medlemsskoler, og der
har været en besparelse på
samtlige udbud.
Mange af skolerne har beholdt
deres ”gamle” revisor, bare
til en ny og mere økonomisk
pris, samt med en bedre beskrivelse af hvad den lovpligtige revision indeholder, så
ekstra regninger reduceres.
Ved enkelte skoler hvor revisionen ikke har været i udbud
længe, har besparelsen været
over 50 % i forhold til den
tidligere pris på den lovpligtige revision.

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
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 be
styrel se får fremlagt
evalueringsrapporten
• Eller en kombination,
efter skolens ønske
Såfremt skolens selv ønsker
at foretage udbuddet, er
det vigtigt, at blive sat godt
ind i gældende regler på
området, for at skolen ikke
skal ende med en 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 at skolen
vil overholde udbudspligten.
IFIRS ser frem til at høre
fra interesserede skoler.

S.6
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Hvad sker der når en leverandør, eller
en anden part i et udbud, søger om
aktindsigt i et tilbud?
Af Cindy Jane Bjerregaard - Udbudsjurist, Cand. Jur.

En virksomhed, der handler
med AV-udstyr er forundret.
Den har afgivet et rigtig godt
tilbud på levering af projektorer og smartboards til en
af IFIRS medlemsskoler og
kan ikke forstå, at den ikke
får kontrakten. Hvordan kan
det være, at nogen kan være
billigere? Hvad har de gjort?
Er der noget her, der ikke er
gået ordentligt til?
Virksomheden vælger at søge
aktindsigt.
Når IFIRS skal tage stilling
til aktindsigt, så bruger de
forvaltningsretlige regler,
der regulerer procedurerne
forbundet med aktindsigt. For
udbudsdirektivet eller den nye
udbudslov indeholder ikke
bestemmelser om aktindsigt.
De fleste af anmodningerne
om aktindsigt kommer fra
tilbudsgivere som i det oven-

stående eksempel, der ikke er
blevet tildelt en given kontrakt
og ønsker at se det vindende
tilbud. De fremsender derfor en
anmodning om dette til IFRIS,
der fremsender en bekræftelse
på modtagelsen og samtidigt
informerer om, hvornår de kan
forvente svar på ansøgningen.
Derefter går nogle helt faste
procedurer i gang:
• Hvis det er uklart, hvad ansø		
geren specifikt ønsker oplyst,
vil vi kontakte ansøgeren 		
med henblik på at få afklaret
dette.
• Når det er klarlagt, hvad 		
anmodningen går på, tager 		
IFIRS kontakt til den tilbudsgiver, hvis tilbud, anmodningen omhandler. Her spørges
der ind til, om tilbudsgiveren har nogle grunde til, at 		
der ikke kan gives aktindsigt i
det anmodede.
• IFIRS tager efterfølgende tage

stilling til, om der skal tilbageholdes informationer i henhold
til Offentlighedsloven.
Vurderingen er ofte baseret
på, om aktindsigten – typisk af
konkurrencemæssige grunde
– vil påføre den enkelte person
eller virksomhed skade, eksempelvis i form af et væsentligt
økonomisk tab. (Offentlighedslovens § 30).
• Hvis vi vurderer, at oplysnin		
gerne skal tilbageholdes, vil 		
de blive fjernet (ekstraheret)
fra de ønskede dokumenter, hvorefter dokumenterne
udleveres til ansøgeren. De 		
ekstraherede oplysninger 		
vil oftest være overstreget 		
med sort i de udleverede 		
dokumenter.
• Hvis vi omvendt vurderer, at
det ikke er muligt at ekstra		
here oplysninger, vil tilbuds		
giver blive orienteret om det-

te, og ansøgeren vil få tilsendt
de ønskede oplysninger.
Aktindsigtsanmodninger skal
som udgangspunkt besvares
hurtigst muligt og inden 7 arbejdsdage. Det er derfor vigtigt,
at ansøgeren og tilbudsgivere
reagerer hurtigt på henvendelser om aktindsigt.
IFIRS står som altid klar til at
besvare eventuelle spørgsmål
omkring aktindsigt.
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KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE
KOMMENDE AFTALER UNDER UDARBEJDELSE
Igangværende udbud anført i
færdiggørelsesrækkefølge:
Tilbud evalueres:
1. Vinduespolering - (Projekt 9423)
Team: ALO+TRM
15 skoler deltager i udbuddet
Tilbudsfrist er udløbet og tilbuddene evalueres
Forventet kontraktstart: 14. november 2015

7. Værktøjer osv. (Projekt 9272)
Team: DMJ+IEP/AAE
4 skoler deltager i udbuddet
Brugerseminar afholdt
Snarest udsendelse af budget
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016

Tilbud på vej fra prækvalificerede
tilbudsgivere:
2. Finansiering – Campus Bornholm (Projekt 9284)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Begrænset udbud med prækvalifikation
Prækvalifikation er gennemført
Forventet kontraktstart 9. november
2016

8. Revision SDE – (Projekt 9455)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Klargørelse af materiale til offentliggørelse
Forventet offentliggørelse: 15. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. april 2016

Udbud der snart offentliggøres:
3. Catering – (Projekt 9433)
Team: DMJ+IEP/SF
46 skoler deltager i udbuddet
Afholdt udbudsseminar
Forventet offentliggørelse: 1. december 2015
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016
4. Kaffe, the og kakao – (Projekt
9434)
Team: DMJ+IEP/SF
19 skoler deltager i udbuddet
Budgettet er godkendt, mangler
dog en skole
Forventet offentliggørelse: 1. december 2016
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016
5. Energimærkning (Projekt 9378)
Team: CJB+TRM
18 skoler deltager i udbuddet
Materiale er sendt til skolerne
Forventet offentliggørelse: september 2015
Forventet kontraktstart: 1. december 2015
6. Håndværkerydelser – Aarhus
Tech (Projekt 9446)
Team: CJB+TRM
Udbuddet er for en enkelt skole
Udsat efter ønske fra skolen
Offentliggørelse oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. januar
2016
Propangas – (Projekt 9452)
Team: CBJ+RML
7 skoler deltager i udbuddet
Budget udsendt til skolerne
Forventet offentliggørelse: 1 oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. december 2015

9. Finansiering – Campus Roskilde
(Projekt 9480)
Team: DMJ+TTR
Udbuddet er for en enkelt skole
Afholdelse af møde, klarlægning af
udbudsform
Forventet offentliggørelse 1. december 2015
Forventet kontraktstart 1. marts
2016
10. EL -Udbud (Projekt 9440)
Team: CJB+SF
8 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Udbudsinvitation sendt til skolerne
Forventet offentliggørelse: 15. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. januar
2016
11. EL -Udbud (Projekt 91000)
Team: CJB+SF
46 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Udbudsinvitation sendt til skolerne
Startmåned: 1. september 2015
Forventet kontraktstart: 1. januar
2018
12. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: CBJ+ SF
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. december 2015
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
13. Tilsatsmateriale til svejseområdet (Projekt 9174)
Team: ALO+TRM
6 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet
Der følges op på beskrivende dokument med ringerunde snarest
Forventet offentliggørelse: oktober
2015
Forventet kontraktstart: 1. marts
2016

14. Trykkeopgaver (Projekt 9176)
Team: BEKR+AAE
Forundersøgelse igangsættes
Startmåned: 1. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. juni 2016
15. VVS & VA (Projekt 9273)
Team: CBJ+RML
5 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet
Der følges op på udbudsinvitation.
Forventet offentliggørelse: oktober
2015
Forventet kontraktstart: 1. februar
2016
Udbud i planlægningsfasen:
16. El-artikler (Projekt 9275)
Team: ALO
10 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Påbegyndes, da det ikke skal med
på SKI-aftale
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
17. Tekniske luftarter (Projekt
9278)
Team: BEKR + TTR
10 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Opstart: oktober 2015
Undersøges nærmere mht. om
optionen benyttes
Forventet offentliggørelse: april
2016
Forventet kontraktstart: 1. januar
2017
18. Interaktive tavler og projektorer – (Projekt 9388)
Team: ALO+TTR
9 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Der samles interesse for en fælles
aftale om et projektforløb frem til
næste skolestart.
19. Rådgivning – Ingeniørydelser
(Projekt 9420)
Team: BEKR
3 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. maj
2016
Forventet kontraktstart: 1. september 2016
20. Rådgivning – Arkitektydelser
(Projekt 9421)
Team: BEKR
4 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. maj
2016
Forventet kontraktstart: 1. september 2016
21. Let arbejdsbeklædning (Projekt 9422)
Team: DMJ+SF
11 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. marts
2016
22. Træpiller (Projekt 9439)
Team: BEKR+TTR
2 skoler er interesseret
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Forventet kontraktstart: 15. december 2016
23. Håndværkerydelser: Elektriker
(Projekt 9441)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
24. Håndværkerydelser: Tømrer
(Projekt 9442)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
25. Håndværkerydelser: Maler
(Projekt 9443)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
26. Håndværkerydelser: VVS & VA
(Projekt 9444)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
27. Håndværkerydelser: Murer
(Projekt 9445)
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. april 2016
28. Rengøringsydelse (Projekt
9483)
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
Opstart: 1. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. august
2016
29. Løst inventar
Team: BEKR
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. februar
2016
Forventet kontraktstart 1. juni 2016
30. Fersk Kød
Team: BEKR
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. februar
2016
Forventet kontraktstart 1. juni 201

Af praktikant Jakob Lægsgaard, stud.merc.jur
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Klage over evalueringen af
mindstekrav og delkriterier
Kendelse af 18. august 2015 Babysam A/S mod Jysk Fællesindkøb ved
Viborg Kommune

Jysk Fællesindkøb udbød en
rammeaftale om levering af
tvillingebarnevogne.
En forbigået tilbudsgiver klagede over overtrædelse af de
udbudsretlige grundprincipper.
Klagenævnet afviste klagen.
I sommeren 2014 offentliggjorde Jysk Fællesindkøb et udbud
på indkøb af barnevogne,
klapvogne og krybber.
Ved evaluering af tilbud konstaterede Jysk Fællesindkøb,
at ingen af de modtagne tilbud
var konditionsmæssige og lod
derfor udbuddet overgå til
udbud ved forhandling.
Tildelingskriteriet var ”det
økonomisk mest fordelagtige
tilbud” med følgende underkriterier: Pris (60%) og Kvalitet
(40%).
Efter tildelingen klagede en forbigået tilbudsgiver.
I klagen anførte klageren at
Jysk Fællesindkøb havde handlet i strid med principperne om
ligebehandling og gennemsigtighed.
Klagerens første påstand var, at
evalueringen af mindstekravene havde en så udtømmende
karakter at de ikke kunne indgå
ved evalueringen af underkriteriet Kvalitet,
Klagerens anden påstand at
ordregiver lagde afgørende
vægt på en række delkriterier,
som ikke var oplyst i udbudsbetingelserne.
Afgørelse for første påstand:
Klagenævnet konstaterede, at
Jysk Fælleskøb havde gennemført en evaluering af mindstekravene, som relaterede sig til
kvaliteten af løsningerne, og
ikke til hvorvidt mindstekravene

var opfyldt eller ej. Klagenævnet lagde særligt vægt på, at
Jysk Fælleskøb i udbudsbetingelserne havde fastsat, at der i
vurderingen ville blive lagt vægt
på funktionalitet og egenskab.
Klagenævnet tog ikke påstanden til følge.
IFIRS medlemsskoler skal være
opmærksom på:
Mindstekrav skal gennemgås
for opfyldelse som det første i
en gennemgang af de indkomne tilbud.
Hvis mindstekravene kan
opfyldes på flere forskellige
måder, kan eller skal det indgå
i tilbudsvurderingen, hvordan
mindstekravet er opfyldt.
Afgørelse for anden påstand:
Klagenævnet fastslog, at de
fastsatte delkriterier ikke var
tillagt afgørende vægt. Klagenævnet anså at karakteren af
delkriterierne var forventelig for
tilbudsgiverne.
Delkriterierne skulle derfor ikke
oplyses på forhånd.
Klagenævnet tog ikke påstanden til følge.
IFIRS medlemsskoler skal være
opmærksom på:
Det er ikke et krav at der på
forhånd oplyses hvad der sigtes
til med et underkriterium f.eks.
kvalitet.
Kun i det omfang at ordregiveren tillægger en bestemt
egenskab afgørende vægt ved
evalueringen, skal tilbudsgiverne på forhånd oplyses om
betydningen.
Kontakt Anders Lovén på alo@
ifirs.dk, hvis du har spørgsmål til
ovennævnte.
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AKTIVE AFTALER
PROJEKTNR

AFTALENAVN

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

ANTAL

LEVERANDØR

AKTUEL

Dansk Erhvervsoptik

SLUTDATO
01-01-2016

9106

01 Skærmbriller

SKOLER
68

9106

03 Skærmbriller

68

Louis Nielsen

01-01-2016

9106

02 Bygherrerådgivning

68

JSI Consult

01-05-2016

9109

Kontorartikler

68

Staples

31-05-2015

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

9126

Tekniske luftarter

14

Yara Praxair A/S

31-12-2015

9133

Vinduespolering

11 delaftaler

11

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

13-11-2015

9136

Catering

Frugt og grønt

25

Hørkram Foodservice A/S

30-04-2016

9136

Catering

Kaffe og tepulver

22

BKI Foods A/S

30-04-2016

9136

Catering

Kolonial, frost, kød o lign.

42

Dansk Cater A/S

30-04-2016

9151

Konfekture

36

Sügro

30-11-2015

9153

Fersk kød

3 delaftaler

3

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-06-2015

9157

Rengøringsydelser

8 delaftaler

8

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

31-12-2015

9171

Træpiller

2

Pillevarme ApS

14-12-2015

9172

Brændstof fra tankstation

8

Q8

28-02-2016

9201

Rammeaftale; Læskedrikke

25

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

15

Flere leverandører, 1 pr. delaftale

30-06-2016

9238

Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole

1

M. Larsen Vognmandsfirma A/S

30-06-2016

9245
9246

Kontrakt; Elektricitet 2015

SEAS-NVE Strømmen A/S
SEAS-NVE Strømmen A/S

31-12-2015

Kontrakt; Elektricitet 2016

39
40

9247

Kontrakt; Elektricitet 2017

40

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.

30-11-2015

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

68

Louis Nielsen Erhverv

01-08-2016

9309

Frankeringsmaskiner og service

68

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 og 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

9325

Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole

1

Randers Kød Engros ApS

31-10-2016

9326

Bustransport - Bygholm Landbrugsskole

1

JJ Turist A/S

30-09-2016

9328

Stål

14 delaftaler

14

Lemvigh-Müller

30-11-2016

9343

Opskåret stål

12 delaftaler

12

Amutek A/S

30-11-2016

9357

Flytteydelser

68

Flere leverandører

31-12-2015

9358

Hjemmearbejdspladser

68

TDC

31-12-2015

9360

Konferencefaciliteter

68

Flere leverandører

31-12-2015

9361

Rejsebureauydelser; SI

68

Carlson Wagonlitt Danmark A/S

28-02-2017

9362

Rengørings- og forbrugsartikler; SI

68

ABENA

31-12-2015

9363

Trykkeriydelser

68

GP Tryk A/S

31-12-2016

9364

Håndværkerydelser; Elektriker, VVS, CTS - HANSENBERG

1

Lindpro A/S

31-10-2016

9365

Naturgas; 2016

10

Energi Danmark A/S

31-12-2016

9366

Naturgas; 2017

10

Energi Danmark A/S

31-12-2017

9370

Mur og beton:

6

Stark

28-02-2017

9379

Tele - Hansenberg

1

Telenor A/S

15-07-2015

9382

IT ; Stationære, Bærbare, Tilbehør

18

Hewlett-Packard

28-02-2017

9383

Papir i ark; SI

68

Papyrus A/S

31-12-2016

9385

Rengøring - Syddansk Erhvervsskole

1

Compass Group Danmark A/S

31-12-2017

9386

Rengøring - EUC Sjælland

1

ISS Facility Service A/S

31-12-2017

9387

Rengøring - Køge Handelsskole

1

Køge Handelsskole

31-07-2018

9390

Træ og Byg

8 delaftaler

7

STARK + Bygma

31-03-2017

9399

Fersk kød - Jordbrugets UddannelsesCenter

2 delaftaler

1

Randers Køb Engros Aps

28-02-2017

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

68

ATEA A/S

31-12-2016

9411

Hotelophold i Danmark; SI

68

Flere leverandører

31-12-2016

9414

Lyskilder; SKI

65

DBS Lys A/S

31-12-2016

9417

Malerartikler; SKI

65

Flügger A/S

31-12-2016

9419

Revision- Kolding HF og VUC

1

Ernst & Young

28-02-2017

9438

Bustransport - HANSENBERG

1

Vejle Turristtrafik ApS

31-07-2017

9453

Løst inventar - SOSU Fredericia - Horsens - Vejle

1

Holmris + Flexform A/S

01-05-2016

9454

Revision - Skive Tekniske Skole

1

Ernst & Young

31-12-2017

9456

Interaktive storskærme

1

AV Distribution

01-08-2017

9473

Rengøring

3

Flere leverandører

31-12-2018

6 delaftaler

7 delaftaler

31-12-2016
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Agroskolen - AMU Fyn - AMU SYD - AMU Vest - Asmildkloster Landbrugsskole - Business College Syd - Bygholm Landbrugsskole
- Campus Vejle - Campus Bornholm - CELF - Dalum Landbrugsskole - Erhvervsakademiet Lillebælt - 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 - Herning HF & VUC - 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
- Rødkilde Gymnasium - 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 - Tørring Gymnasium - UddannelsesCenter Holstebro - UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
- Varde Handelsskole & Handelsgymnasium - Vejen Business College - Vestfyns Handelsskole - VUC Aarhus - VUC Vest
- VUC Holstebro - ZBC - Århus Tech
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alo@ifirs.dk - 4011 2742

CONTROLLER TEAM
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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
(På barsel indtil medio 2016)

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
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bekr@ifirs.dk - 2162 2866
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Stephanie de Fontenay
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sf@ifirs.dk - 2834 6744
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