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Ledelsen:

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

Juristteamet:

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

ALLE STATSLIGE INSTITUTIONER
ER UDSAT FOR ALVORLIGE
BESPARELSESKRAV FRA
REGERINGENS SIDE.
Besparelserne stiger fra 2% til hele 8% over en
4 årig periode.
Den nye udbudslov letter
arbejdet med udbud og Qvartz
rapporten anviser besparelser
ved medlemskab af administrative fællesskaber, men vi må se
i øjnene at disse to initiativer
ikke alene løser institutionernes
økonomiske problemer, de er
en del af løsningen.
I IFIRS har vi den opfattelse at
vi skal arbejde målrette for at
sikre så store besparelser som
muligt til skolerne, på den mest
sparsommelige måde.
Derfor er det vigtigt at kende
den nye udbudslov og de muligheder den giver for letter at
indhente tilbud på køb under kr.
1.500.000.
IFIRS arbejder derfor på en lille
bog der fortæller om mulighederne i den nye lov og anviser
hvordan man som indkøber
bruger loven og de muligheder
der findes under tærskelværdierne.

Bogen vil blive udsendt medio
december til alle medlemsskolerne.

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:

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
Stephanie Nyc le Sage de Fontenay (SF)
Bygherrerådgivningsteamet:
Bygherrerådgivningsteamet består af Jørn E.
Simonsen (JSI) og Bolette Marott (BM).
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Udbudsloven endeligt vedtaget
Af Cindy Jane Bjerregaard,
Udbudsjurist. Cand. Jur.

Den nye udbudslov blev endeligt vedtaget af Folketinget den
19. november 2015 og træder i kraft den 1. januar 2016.
Det betyder at udbudsprocesser der iværksættes efter nytår skal gennemføres i henhold til den nye udbudslov.
Udbudslovens bestemmelser om grænserne for kontraktændringer i allerede indgåede kontrakter vil dog gælde for kontrakter,
der er indgået før den 1. januar 2016.
Loven væsentligste ændringer fra den nuværende regler er:
• Ophævelse af annonceringspligten for indkøb under tærskelværdien
• Nyt "light-regime" omfattende de fleste af de nuværende bilag IIB-tjenesteydelser.
• Pligt til at offentliggøre det fulde udbudsmateriale på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.
• Indførelse af en udvidet adgang til at anvende proceduren ”udbud med forhandling” og ”konkurrencepræget dialog”
• Forudgående pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet
• Obligatorisk brug af det nye "European Single Procurement Document".
IFIRS har i lang tid forberedt implementeringen af den nye lov og har tilrettet vores procedurer hertil. Der vil komme meget mere om
dette i de næste numre af nyhedsavisen.
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Ordregiver anvendte anden
evalueringsmodel end annonceret.

Af Jakob Lægsgaard, Praktikant, Stud.merc.jur

Kendelse af 23. oktober 2015, BKI Foods A/S mod Fællesudbud Sjælland v/
Odsherred Kommune. Fællesudbud Sjælland havde i henhold til Udbudsdirektivet udbudt en rammeaftale vedrørende levering af maskiner til varme drikke,
samt kaffe m.m. En forbigået tilbudsgiver klagede over tildelingen, da de mente
at evalueringen af underkriteriet ”Pris” var uhensigtsmæssig. Fællesudbud Sjælland annullerede tildelingsbeslutningen efter klagens indgivelsen.

I efteråret 2015 offentliggjorde
Fællesudbud Sjælland et udbud
på indkøb af maskiner til varme
drikke samt kaffe m.m.
Ved tilbudsfristen havde Fællesudbud Sjælland modtaget
3 konditionsmæssige tilbud.
Tildelingskriteriet var ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”
på grundlag af et underkriterium
Pris, der vægtede 60 % og nogle
kvalitative underkriterier.

T

Efter tildelingen indgav en forbigået tilbudsgiver en klage, hvori
der blev anført at Fællesindkøb
Sjælland havde handlet i strid
med de udbudsretlige principper
om ligebehandling og gennemsigtighed. Klagerens påstande
var, at evalueringsmetoden af
underkriteriet ”Pris” var uhensigtsmæssig, samt at Fællesudbud Sjælland ikke havde givet en
fyldestgørende begrundelse for
tildelingsbeslutningen.
Fællesudbud Sjælland beskrev i
udbudsbetingelserne, at de ville
evaluerer prisen på kaffe ved
at omregne til en pris pr. kop
baseret på Tilbudsgivers anbefalede dosering og kommunernes
forventede forbrug. Fællesudbud
Sjælland angav i udbudsbetingelserne, at tildelingen af point for
underkriteriet Pris først ville blive

endelig fastlagt, når spredningen
i priserne på de indkomne tilbud
var kendt.
Ved evalueringen af prisen blev
der dog alligevel ikke taget højde
for de forskellige Tilbudsgivers
kaffedoseringer men i stedet lagt
vægt på rene kilopriser
Klageren gjorde gældende, at
måden hvorpå Fællesudbud
Sjælland havde beregnet tilbudspriserne for kaffe var uegnet til at
identificere det økonomisk mest
fordelagtige tilbud. Han mente,
at metoden med at evaluere
tilbud på kaffe på baggrund af en
pris pr. kop i forhold til dosering
frem for at evaluere på baggrund af en kilopris var den mest
retvisende.
Klageren gjorde ligeledes gældende, at Fællesudbud Sjælland
ikke havde givet en tilstrækkelig
begrundelse for tildelingsbeslutningen.
Fællesudbud Sjælland erkendte
at have overtrådt påstandene,
hvorefter de annullerede tildelingsbeslutningen.
Klagenævnet for Udbud tog
påstandene til følge, men da at
Fællesudbud Sjælland havde
annulleret tildelingsbeslutningen,
tog Klagenævnet for Udbud ikke
stilling til en afgørelse.
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Klagenævnet for Udbud underkendte evalueringsmodel med prisinterval.
Af Anders Lovén Processleder, Cand.merc.jur.

Kendelse af 4. november 2015, Q-Free ASA mod Øresundsbro Konsortiet. Øresundsbro Konsortiet
udbød et betalingssystem til passage af en bro. Udbuddet havde en prisevalueringsmodel, som fordelte
points imellem to på forhånd fastsatte punkter. I en opsættelighedskendelse vurderede Klagenævnet
for Udbud, at modellen til evaluering af pris var uegnet til at fastlægge det økonomisk mest fordelagtige
tilbud.
Øresundsbro Konsortiet udbød
et betalingssystem, hvor pris
vægtede 35 % af evalueringen, imens de kvalitative krav
vægtede 65 %. Ved beskrivelsen af deres evalueringsmodel
for underkriteriet ”pris”, Øresundsbro Konsortiet havde
på forhånd fastsat, at man
ønskede tilbud i rammen kr.
28.000.000 – 38.000.000
millioner. Man fordelte points
inden for denne ramme, så tilbud
på kr. 28.000.000 eller under
fik maksimum point, dvs. at
tilbudsgiverne ikke blev belønnet
for at tilbyde en pris under kr.
28.000.000.
På trods af denne beskrivelse,
bød klageren kr. 25.945.410.
Klageren opnåede da maksi-

mumpoint for pris. Det vindende
tilbud havde en tilbudspris på
godt kr. 28.000.000, men fik
flere point ved evalueringen af
deres kvalitet end klageren, og
blev derfor tildelt kontrakten.
Klageren valgte at påklage
tildelingen, da man fandt det
urimeligt ikke blive ”belønnet” for
være ca. kr. 2.000.000 billigere
end det vindende tilbud.
Klagenævnet gav klageren
medhold i, at den af Øresundsbro Konsortiet opstillede model
var uegnet til at identificere
det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet prisforskellen
imellem de to tilbud ikke var
blevet tillagt betydning ved

evalueringen. Klagenævnet for
udbud bemærker desuden, at
Øresundsbro Konsortiet også var
afskåret fra at ændre sin model
efter modtagelsen af tilbuddene, da modellen var beskrevet i
udbudsmaterialet. Øresundsbro
Konsortiet havde derfor kun den
mulighed at aflyse udbuddet.
For så vidt fremgår af den
offentliggjorte kendelse, havde
den klagende tilbudsgiver i udbudsfasen ikke stillet spørgsmål
til den økonomiske ramme for
tilbuddene.
Det forlyder efterfølgende at
Øresundsbro Konsortiet har
aflyst det pågældende udbud, og
at klageren som følge deraf har
ophævet sin klage.

IFIRS medlemsskoler skal være opmærksomme på:
Ved valg af evalueringsmodel til underkriterier f.eks. pris, er det vigtigt at modellen er konkret egnet til at
identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Hvis der er beskrevet en evalueringsmodel i udbudsmaterialet, så skal denne model anvendes. I den nye
udbudslov stilles der krav om at evalueringsmodellen skal beskrives i udbudsmaterialet.
Såfremt det har vist sig at modellen alligevel ikke er egnet og denne er beskrevet i udbudsmaterialet, så skal
udbuddet annulleres.
Såfremt man ønsker en alternativ evalueringsmodel skal dette beskrives i udbudsmaterialet
Hvis evalueringen foregår efter et prisinterval som er kendt ved offentliggørelsen, bør dette beskrives meget
nøje, eventuelt med henvisning til ”omvendt licitation”
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Omkostnings- og
effektiviseringsanalyse af
ungdomsuddannelsesinstitutionerne
af Aage Toft-Christensen, Leder af IFIRS

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Finansministeriet fået
udarbejdet en omfattende besparelsesanalyse. Analysen anviser
besparelser for mellem kr. 914.000.000 og kr. 1.233.000.000.
Formålet med analysen har været:
• At kortlægge ressourceforbruget på institutionerne
• At identificere og analysere områder med effektiviseringspotentialer
• At identificere konkrete forbedringsforslag, herunder beregning af
effektiviseringernes størrelse
• At give praksisrettede forslag til implementering af de konkrete
forbedringsforslag
Analysen har fokuseret på følgende områder, hvor der er delanalyser:
• Administration, støttefunktioner og ledelse
• Indkøb af materialer til undervisning og skoleadministration
• Bygningsdrift
• Eksamensafholdelse

Særligt om indkøb af materialer til undervisning og
skoleadministration
Forbedringsinitiativer på området for indkøb af materialer til undervisning og
skoleadministration beror i høj grad på, at institutionerne kan opnå effektiviseringer af indkøb ved i større udstrækning at konkurrenceudsættelse
deres indkøb, enten alene, ved centrale rammeaftaler eller ved deltagelse i
indkøbsfællesskabernes aftaler.
De seks forbedringsinitiativer på området er:
• Mere effektivt indkøb af IKT software, hardware og serviceydelser
• Mere effektivt indkøb af fødevarer
• Mere effektivt indkøb af rejser
• Mere effektivt indkøb af inventar
• Mere effektivt indkøb af øvrige undervisningsmaterialer
• Mere effektivt indkøb af øvrige varer og services til undervisning og
skoleadministration
Hvor nogle institutioner er godt rustet til at benytte forbedringsforslagene, er
det vurderingen, at især de mindre institutioner og en stor del af de almene
gymnasier har behov for en fortsat professionalisering af indkøbet, hvis det
fulde potentiale skal indhentes.
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Særligt om bygningsdrift
Delanalysen fokuserer på institutionernes praksis vedrørende drift af deres bygninger.
De væsentligste aktiviteter er inden for rengøring, vedligehold, pedelfunktion, energi,
kantine og indkøb vedrørende bygningsdrift. Institutionernes bygningsmasse behandles
også, da praksis for arealanvendelse analyseres kvalitativt.
Der er observeret store variationer i, hvordan institutionerne drifter deres bygninger,
køber ydelser ind til bygningsdrift, samt hvordan de anvender bygningsmassens areal.
Disse observationer ligger til grund for følgende forbedringsforslag:
• Bedre dimensionering af rengøring
• Bedre dimensionering af pedeller mv.
• Reduktion af underskud for kantiner
• Effektive indkøb vedrørende bygningsdrift
• Fortsatte energieffektiviseringer
• Mere fleksibel og effektiv arealanvendelse

Analysens konklusion
En større professionalisme kombineret med brug af centrale indkøbsaftaler fra SKI og
Statens indkøb, suppleret med brug af indkøbsfællesskaber er den rigtige ”cocktail”
for skolerne når skolerne skal udvise indkøbssparsommelighed ved brug af borgernes
penge
De har på baggrund af analysen identificeret 33 forbedringsforslag, der alle tager
udgangspunkt i praksis observeret på en eller flere af de besøgte institutioner. Der er
således intet forslag i analysen, der ikke i dag udføres blandt de besøgte institutioner.
Effektiviseringspotentialet er fremkommet på baggrund af forskellene i praksis blandt
institutionerne og beregnes ud fra forbedringsforslagene. Det fremkommer ved, at de
mindre omkostningseffektive institutioner justerer praksis på en måde, så de i højere
grad agerer som de mere omkostningseffektive institutioner. Der er i beregningen
taget hensyn til institutionernes forskelligheder, da dette også kan forklare omkostningsforskellene.
Artiklen fortsætter på næste side

S.8
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Analysens potentialer og indfasning (rapportens s. 112)
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IFIRS syn på analysen:
IFIRS har medvirket til udarbejdelsen
af analysen, som danner grundlag for
rapporten, med erfaringer fra flere end
200 udbud og fakturadata fra IFIRS'
store database.
IFIRS føler, at datagrundlaget er så korrekt, som det kan blive, og finder at de
anviste løsninger er realiserbare.
IFIRS anser rapportens overordnede
konklusion for at være, at det betaler
sig at stå sammen i et indkøbsfælleskab.
Fordelene ved medlemskab omfatter
langt mere end ”lovliggørelse” og ”lave
priser”:
(Citat fra side 24 i analysen):
….. flere af de mindre institutioner, der
har bidraget til analysen, betragter ikke
indkøbsområdet som et ledelsesmæssigt fokusområde, idet det ikke udgør
en stor post på det samlede budget.
Dog viser analysen, at der er store relative effektiviseringer at hente – ikke
mindst fordi de små institutioner typisk

(Citat fra rapportens s. 23)

har en lavere grad af professionalisme
på området – og det er således en
god ”business case”, også for de små
institutioner, i at melde sig ind i et
indkøbsfællesskab.
Herudover er det en væsentlig udfordring på indkøbsområdet at der er
mange især mindre institutioner og
almene gymnasier ikke er adgang til de
specialiserede indkøbskompetencer,
der findes på flere større institutioner.
Dette er især en væsentlig problemstilling i forbindelse med udarbejdelsen af
udbudsmateriale, hvor det er erfaringen fra flere besøgsinstitutioner, at
der opnås et betydeligt potentiale ved
at sikre, at udbudsmaterialet har den
nødvendige juridiske dækning.
En måde at få adgang til en ekspertise
på indkøbsområdet, også for mindre
institutioner, er således at indtræde i et
indkøbsfællesskab. Her kan institutionerne i varierende grad drage fordel
af juridiske kompetencer og kendskab
til markedsudviklingen i et sekretariat,

S.9

og også udveksle erfaringer og god
praksis med de andre
medlemsinstitutioner. Eksempelvis
nævner et indkøbsfællesskab at de på
mange måder fungere som en ekstra
kollega til skolens administration og
muliggør et højt kompetenceniveau
på indkøbsområdet for at antal almene
gymnasier, der ikke individuelt kan
opnå dette niveau i deres administration.
Ud fra de indhentede erfaringer
vurderes det, at der for hovedparten
af institutionerne er en god business
case i at være med i et indkøbsfællesskab – undtagelsen kan være meget
store institutioner, der selv kan skabe
stor nok indkøbsvolumen til at opnå
attraktive rammeaftaler. Selv for denne
type institutioner er der dog gode
eksempler på, at et indkøbsfællesskab
kan være fordelagtigt, eksempelvis i
forhold til erfaringsudveksling. ….
Dette er også IFIRS' klare opfattelse,
især når vi ser på skolernes besparelser
ved deltagelse i de forskellige udbud.
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Fordelene opvejer i meget høj grad de ulemper, der måtte være ved medlemskab af et
indkøbsfælleskab.
Dette er især gældende når man ser på prisstrukturen i Indkøbsfællesskabet IFIRS:
- Årligt kontingent kr. 3.500
- Årlig licens til SAS Indkøbsanalyse kr. 3.500 (gennemsnittet for mindre institutioner)
- Fordeling af udbudsomkostninger mellem de skoler der ønsker at deltage i et udbud i henhold til indkøbsvolumen
(udgør et udbud total kr. 10.000.000, og en skole kun køber for kr. 100.000, skal skolen kun dække 1% af udgifterne)
Den umiddelbare adgang til gode indkøbsaftaler taler for et medlemskab af IFIRS.
Skolerne får adgang til et professionelt netværk af kolleger, rådgivere, advokater og specialister.
IFIRS har gode erfaringer efter flere end 200 forskellige udbud og udliciteringer siden starten i 2010,
og så har IFIRS aldrig modtaget en klage.
IFIRS stiller 6 udbudsjurister og 6 controllere til rådighed for medlemmerne.

Her kan du komme i gang med at spare.
IFIRS foreslår at skolernes ledelse starter med at sætte fokus på følgende indkøbsområder:
• Bygningsservice
• Indkøb af Hard- og Software
• Cateringindkøb til kantiner (egne kantiner)
• Konkurrenceudsættelse af kantinekontrakter (kontrakter etableres uden kontante tilskud fra skolerne)
(det er lykkedes for IFIRS at reducere tilskuddene til husleje, el, telefon og faste
maskiner i alle de tilfælde hvor vi har stået for at konkurrenceudsætte kantineservice)
• Undersøgelse af om det kan betale sig at udlicitere kantinen (IFIRS har model klar Q1-16)
• Konkurrenceudsættelse af rengøring (hvis rengøringen i forvejen er udliciteret)
• Undersøgelse af om det kan betale sig at udlicitere rengøring (IFIRS har model klar Q1-16)
• Tilslutning til Statens Indkøbsaftale om Hotelophold og aftalen om konferenceydelser.
• At skaffe en skolerettet bygherrerådgivning i tilfælde af om-, til- eller nybygning.
• At få hjælp til benyttelse af SKI-aftalen om møbelindkøb (miniudbud).
• At få konkurrenceudsat skolens revision.
Forbedringsinitiativer
På trods af den store variation på tværs af institutionernes omkostninger til indkøb, er det altid en god leveregel at tage fat på de indkøbsområder, der udgør de største udgifter.
Grundlaget for skolernes indkøb er en indkøbspolitik.
IFIRS har udarbejdet et forslag til indkøbspolitik, der for de fleste skoler kan anvendes uden større ændringer (i nogle tilfælde kræver det
blot at skolen indsætter sit navn). Indkøbspolitikken rekvireres ved at sende mail til ato@ifirs.dk.
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Kom let i gang.
Meld skolen ind i et indkøbsfællesskab, det er billigt og giver øjeblikkelig adgang til en række interessante aftaler, der giver besparelser
fra første dag.

Har du forbehold, så læs her.
Bedre priser:
I stedet for at antage at man kan få bedre priser, så efterprøv det, fremsend udvalgte priser til et indkøbsfællesskab og bed dem lave en prissammenligning, den service yder vi meget gerne hos IFIRS.
Lille indkøbsvolumen:
Lille indkøbsvolumen betyder meget lave omkostninger til udbud.
Kan ikke imødekomme skolens behov:
Ved alle udbud dannes brugergrupper, der sikrer at skolernes behov dækkes, og aktuelle indkøb genereres ved brug af SAS Indkøbsanalyse.
Ønsket om at støtte lokalt:
IFIRS giver i meget høj grad lokale virksomheder mulighed for at byde
på udbud, dels ved at opdele udbud i delaftaler der omfatter hver enkelt
skole og ved at afholde kurser for virksomheder der ikke har tilstrækkelig
viden om offentlige udbud.
For besværligt af bruge aftalerne:
IFIRS rådgiver skoler i forbindelse med brug af aftalerne, især SKI-aftaler,
som til tider kan være vanskelige at benytte, vi kalder det implementering
af aftalerne på skolerne.

Bliv medlem i Indkøbsfællesskabet IFIRS.
•
•
•
•

Det er effektivt.
Vi laver de udbud og tilbudsindhentninger som din skole har behov for.
Du får altid en besparelsesanalyse
Vi passer og kontrollerer din kontrakt i hele forløbet, så du er sikker på at priserne er korrekte og
at betingelserne overholdes.
• Vor juridiske ekspertise står til rådighed for skolen
• Det er billigt og uforpligtende
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KOMMENDE AFTALER
UNDER UDARBEJDELSE

udbuddet. Der følges op på udbudsinvitation.
Forventet offentliggørelse: februar
2016. Forventet kontraktstart: 1.
maj 2016

KOMMENDE AFTALER UNDER UDARBEJDELSE

16. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: CBJ+ SF
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse 1. januar
2015
Forventet kontraktstart 1. april 2016

Igangværende udbud anført i færdiggørelsesrækkefølge:
Fase 15: Besigtigelsesperiode
1. Håndværkerydelser – AARHUS
TECH (Projekt 9446)
Team: CJB+TRM
Udbuddet er for en enkelt skole
Udsat efter ønske fra skolen
Begrænset licitation uden prækvalifikation
Forventet kontraktstart 1. januar
2016
2. Vagtydelser HANSENBERG
(Projekt 9451)
Team: CJB +TRM
Udbuddet er for en enkelt skole
Udsat efter ønske fra skolen
Tilbudsfrist den 8. december 2015.
Forventet kontraktstart: 1. januar
2016

Fase 14: Offentliggjorte udbud
3. Energimærkning (Projekt 9378)
Team: CJB+TRM
18 skoler deltager i udbuddet
Forventet offentliggjort den 2.
november 2015
Forventet kontraktstart 1. januar
2016
4. Propangas (Projekt 9452)
Team: CJB
7 skoler deltager i udbuddet
Tilbudsfrist den 18. december.
Forventet kontraktstart: 1. februar
2016

Fase 13: Tæt på
offentliggørelse
5. Tekniske luftarter (Projekt 9278)
Team: BEKR + TTR
10 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Opstart: oktober 2015
Forventet kontraktstart 1. januar
2017
6. EL -Udbud (Projekt 9440)
Team: CJB + TRM
4 skoler deltager i udbuddet
Udbud med forhandling
Forventet kontraktstart: 1. januar
2016
7. Revision – Uddannelsescenter
Holstebro (Projekt 91001)
Team: DMJ+JAL
Udarbejdelse af udbudsmaterialet til
offentliggørelse
Forventet offentliggørelse 7. december 2015
Forventet kontraktstart 1. april 2016

Fase 12 udbudsmaterialet
under udarbejdelse
8. Catering – (Projekt 9433)
Team: DMJ+IEP/SF
46 skoler deltager i udbuddet
Afholdt udbudsseminar
Forventet offentliggørelse: 17.

december 2015
Forventet kontraktstart: 15. maj
2016

Fase 9 Budget sendt til godkendelse
9. Kaffe, the og kakao – (Projekt
9434)
Team: DMJ+IEP/SF
19 skoler deltager i udbuddet
Budgettet er godkendt, mangler
dog en skole
Forventet offentliggørelse: 17.
december 2016
Forventet kontraktstart: 15. maj
2016

Fase 8: Valg af udbudsform
10. Værktøjer osv. (Projekt 9272)
Team: DMJ+AAE
4 skoler deltager i udbuddet
Brugerseminar afholdt
Snarest udsendelse af budget
Forventet offentliggørelse: 1. januar
2016
Forventet kontraktstart: 1. maj 2016
11. 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
12. Finansiering – Erhvervsakademi Sjælland
Team: DMJ+TTR
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse: 01.
januar 2016
Forventet kontraktstart: 1. marts
2016

Fase 7: Forespørgsel om deltagelse
13. Tilsatsmateriale til svejseområdet (Projekt 9174)
Team: ALO+TRM
6 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet
Indhentes materiale til tilbudsliste
Forventet offentliggørelse 1. marts
2016. Forventet kontraktstart 1.
august 2016
14. EL -Udbud (Projekt 91000)
Team: CJB + TRM
46 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Udbudsinvitation sendt til skolerne
Startmåned: 1. september 2015
Forventet kontraktstart: 1. januar
2018

Fase 6: Udbudsinvitation
udsendt
15. VVS & VA (Projekt 9273)
Team: CJB+SF
5 skoler har udtrykt interesse for

17. Rengøringsydelse (Projekt
9483)
Team: ALO+TRM
11 skoler deltager på udbuddet
indtil videre.
Udbuddet er åben for tilmelding.
Forventet offentliggørelse: februar
2016. Kontraktstart forventes sommer 2016

Fase 2: Forundersøgelse
18. Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: BEKR+AAE
Forundersøgelse igangsættes
Startmåned: 1. oktober 2015
Forventet kontraktstart: 1. juni 2016

Fase 1: Udbud på vej
19. 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. september 2016
20. Interaktive tavler og projektorer – (Projekt 9388)
Team: BEKR
9 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Der samles interesse for en fælles
aftale om et projektforløb frem til
næste skolestart.
Forventet kontraktstart 1. februar
2016

2 skoler er interesseret. Forventet
kontraktstart: 15. december 2016
25. Håndværkerydelser: Elektriker
(Projekt 9441)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
26. Håndværkerydelser: Tømrer
(Projekt 9442)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
27. Håndværkerydelser: Maler
(Projekt 9443)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
28. Håndværkerydelser: VVS & VA
(Projekt 9444)
Team: CJB+TRM
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
29. Håndværkerydelser: Murer
(Projekt 9445)
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Team: CJB+TRM
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
30. Kantinedrift - Erhvervsakademiet Lillebælt (Projekt 91002)
Team: BEKR
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. januar
2016. Forventet kontraktstart 1. juli
2016

21. Rådgivning – Ingeniørydelser
(Projekt 9420)
Team: BEKR
3 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. maj
2016. Forventet kontraktstart: 1.
september 2016

31. Løst inventar - Erhvervsakademiet Lillebælt (Projekt 91003)
Team: BEKR
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. januar
2016
Forventet kontraktstart 1. juli 2016

22. Rådgivning – Arkitektydelser
(Projekt 9421)
Team: BEKR
4 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Forventet offentliggørelse: 1. maj
2016. Forventet kontraktstart: 1.
september 2016

32. AV-udstyr - Erhvervsakademiet
Lillebælt (Projekt 91004)
Team: BEKR+AAE
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. februar
2016
Forventet kontraktstart 1. juni 2016

23. Let arbejdsbeklædning (Projekt
9422)
Team: DMJ+SF
11 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde. Forventet
offentliggørelse: 1. marts 2016

33. Frisk frugt og grønt (Projekt
91005)
Team: Endnu ikke sammensat
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. januar 2016
Forventet offentliggørelse 1. april
2016. Forventet kontraktstart 1.
august 2016

24. Træpiller (Projekt 9439)
Team: BEKR+TTR
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AKTIVE AFTALER
PROJEKTNR
9106
9106
9106
9109
9116
9116
9116
9126
9136
9136
9136
9151
9153
9157
9165
9171
9172
9201
9203
9219
9220
9223
9230
9238
9242
9245
9246
9247
9249
9258
9295
9296
9308
9309
9310
9311
9319
9320
9321
9323
9324
9325
9326
9328
9343
9357
9358
9360
9361
9362
9364
9365
9366
9370
9379
9382
9383
9385
9386
9387
9390
9399
9404
9406
9409
9411
9412
9414
9417
9419
9438
9447
9453
9454
9456
9471
9473
92010
92011
92012
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Følgende aftaler bruges af skolerne og skal fornys efter følgende plan:

AFTALENAVN
Fællesaftaler
Fællesaftaler
Fællesaftaler
Kontorartikler
Rengørings- og forbrugsartikler
Rengørings- og forbrugsartikler
Rengørings- og forbrugsartikler
Tekniske luftarter
Catering
Catering
Catering
Konfekture
Fersk kød
Rengøringsydelser
Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole
Træpiller
Brændstof fra tankstation
Rammeaftale; Læskedrikke
Rammeaftale; Måtteservice
Kontrakt; Vagtydelser - Kold College
Kontrakt;Vagtydelser -Herningsholm Erhv.skole
Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG
Rammeaftale; Renovation
Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole
Kontrakt; Elektricitet
Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015
Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2016
Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2017
Vask og leje af beklædning og linned
Kontrakt; Biodiesel - Hansenberg
Kantinedrift; VESTFYNS
Fersk kød - Bygholm Landbrugsskole
Medarbejdere; Private Briller
Frankeringsmaskiner og service
Brændstof - EUC Sjælland
Arbejdsbeklædning
Telefoni 2014
Totalrådgivning - Herningsholm Erhvervsskole
Arkitektydelser - HANSENBERG
Naturgas 2015
Rejsebureauydelser - HANSENBERG
Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole
Bustransport - Bygholm Landbrugsskole
Stål
Opskåret stål
Flytteydelser
Hjemmearbejdspladser
Konferencefaciliteter
Rejsebureauydelser; SI
Rengørings- og forbrugsartikler; SI
Håndværkerydelser; Elektriker, VVS, CTS - HANSENBERG
Naturgas; 2016
Naturgas; 2017
Mur og beton
Tele - HANSENBERG
IT; Stationære, Bærbare, Tilbehør
Papir i ark; SI
Rengøring - Syddansk Erhvervsskole
Rengøring - EUC Sjælland
Rengøring - Køge Handelsskole
Træ og Byg
Fersk kød - Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Bredbånd - HANSENBERG
Kantinedrift - Erhvervsskolen Nordsjælland
Toner og blæk; SI
Hotelophold i Danmark; SI
Trykkeri-, print- og kopiydelser; SI
Lyskilder; SKI
Malerartikler; SKI
Revision - Kolding HF og VUC
Bustransport - HANSENBERG
Revision - Campus Bornholm
Løst inventar - SOSU Fredericia - Horsens - Vejle
Revision - Skive Tekniske Skole
Interaktive storskærme
Lastbiler - AMU Fyn
Rengøring
Køb af bøger
Medarbejders køb af bøger til privat brug
Vinduespolering

DELAFTALENAVN
01 Skærmbriller
02 Bygherrerådgivning
03 Skærmbriller
Forbrugsartikler
Rengøringsmidler
Rengøringsrekvisitter
Frugt og grønt
Kaffe og tepulver
Kolonial, frost, kød og lign.
9153-2
9157-1
Kalve- og oksekød, hele kroppe

5 delaftaler

14 delaftaler
12 delaftaler

6 delaftaler

8 delaftaler
2 delaftaler

3 delaftaler

15 delaftaler

ANTAL SKOLER
68
68
68
68
29
29
29
14
25
22
42
36
3
6
1
2
8
25
10
1
1
1
15
1
40
39
40
40
5
1
1
1
68
68
1
5
56
1
1
10
1
1
1
13
12
68
68
68
68
68
1
10
10
6
1
19
68
1
1
1
7
1
1
1
68
68
68
65
65
1
1
1
1
1
1
1
3
68
68
15

LEVERANDØR
Dansk Erhvervsoptik
JSI Consult
Louis Nielsen
Staples
TOPRENT A/S
STADSING A/S
STADSING A/S
Yara Praxair A/S
Hørkram Foodservice A/S
BKI Foods A/S
Dansk Cater A/S
Sügro
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
BF-OKS
Pillevarme ApS
Q8
Royal Unibrew
MåtteXpressen A/S
G4S
G4S
G4S
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
M. Larsen Vognmandsfirma A/S
SEAS-NVE Strømmen A/S
SEAS-NVE Strømmen A/S
SEAS-NVE Strømmen A/S
SEAS-NVE Strømmen A/S
Centralvaskeriet A/S
DLG a.m.b.a.
Cafetinen/Karina Holm
Bjerre Kød
Louis Nielsen
Danastar ApS
Dansk Shell A/S
Flere leverandører
Telenor A/S
C.F. Møller Danmark A/S
Lars Edmund A/S
Energi Danmark A/S
VIA EGENCIA A/S
Randers Kød Engros ApS
JJ Turist A/S
Lemvigh-Müller
Amutek A/S
Flere leverandører
TDC A/S
Flere leverandører
Carlson Wagonlit Danmark A/S
Abena A/S
Lindpro A/S
Energi Danmark A/S
Energi Danmark A/S
STARK
Telenor A/S
Hewlett-Packard
PAPYRUS
Compass Group Danmark A/S
ISS Facility Service A/S
Køge Handelsskole
STARK+Bygma
Randers Kød Engros Aps
Telenor A/S
København Kantine Service
Atea
Flere leverandører
Flere leverandører
DBS Lys A/S
Flügger A/S
Ernst & Young
Vejle Turristtrafik ApS
Ernst & Young
Holmris + Flexform A/S
Flere leverandører
AV Distribution
Autohuset Vestergaard A/S
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
Saxo.com
Saxo.com
Flere leverandører, 1 pr. delaftale

AKTUEL SLUTDATO
01-01-2017
01-05-2016
01-01-2017
31-12-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
31-12-2016
30-04-2016
30-04-2016
30-04-2016
30-11-2016
30-06-2016
31-12-2016
30-06-2016
14-12-2016
28-02-2016
31-03-2017
31-05-2016
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
30-06-2016
30-06-2016
31-12-2017
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
30-11-2016
30-11-2016
30-06-2016
31-05-2016
01-08-2016
01-08-2018
30-06-2016
31-01-2017
15-07-2016
01-08-2016
31-07-2016
31-12-2015
31-12-2015
31-10-2016
30-09-2016
30-11-2016
30-11-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
28-02-2017
31-12-2016
31-10-2016
31-12-2016
31-12-2017
28-02-2017
15-07-2016
28-02-2017
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2017
31-07-2018
31-03-2017
28-02-2017
15-07-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
28-02-2017
31-07-2017
31-03-2017
01-05-2016
31-12-2017
01-08-2017
21-08-2016
31-12-2018
31-10-2016
31-10-2016
30-11-2017

IFIRS MEDLEMMER
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 Holstebro - VUC Roskilde - VUC Vest - VUC Aarhus - ZBC - Århus Tech
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KONTAKT OS
LEDELSE

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

CONTROLLER TEAM

Anders Lovén
Procesleder
alo@ifirs.dk - 4011 2742

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

Thomas Tromborg
Kontraktansvarlig
ttr@ifirs.dk – 2113 8974

Britt Egede Jensen
Udbudsjurist
(På barsel indtil medio 2016)

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

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

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

Mette Jørgensen
Udbudsjurist
(På barsel indtil medio 2016)

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

Trine Roy
Analysecontroller
trm@ifirs.dk - 2990 1440

Stephanie de Fontenay
Analysecontroller
sf@ifirs.dk - 2834 6744

UDBUDSJURISTER

BYGHERRERÅDGIVNINGSTEAMET

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

Jakob Lægsgaard
Stud. Jur. Praktikant
jal@ifirs.dk - 6019 8521

Jørn E. Simonsen
Ingeniørydelser
JSI-Consult
jsi@ifirs.dk
2281 0085

Bolette Marott
Arkitektydelser
www.bolettemarott.dk
bm@ifirs.dk
2174 2482

S.15

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS
Skovvangen 28 | 6000 Kolding | Tlf.: 7932 0100

