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Ledelsen:

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

Juristteamet:

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

Så går året på held og vi skal alle
til at udarbejde regnskab for
2015.
IFIRS har haft en spændende og travlt 2015
•
•
•
•
•
•

Det blev til rekord mange udbud for skolerne.
Igen i år fik vi ingen klager.
6 nye skoler meldte sig ind.
Med årets udgang består fællesskabet af 70 skoler.
Yderligere 7 skoler har fået tilsendt indmeldelsespapirer.
Vi afholdt 2 yderst velbesøgte seminarer
-Et om den nye udbudslov
-Et om ny IT til uddannelsessektoren.

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 (BEKR) (ikke på billedet) og
Jakob Lægsgaard (JAL) praktikant (ikke på
billedet)
Controllerteamet:

2016 bliver et ligeså spændende og udfordrende år.
• Det bliver spændende at arbejde med den nye udbudslov
• Det bliver spændende at arbejde efter den nye faseplan, som
du kan se ind i avisen.
• Det bliver spændende at arbejde efter den nye og lettere
måde at indhente tilbud på ordre under kr. 1.500.000
Vi ønsker alle vore læsere en glædelig jul og et godt nytår
Aage Toft-Christensen
Leder af IFIRS

Controllerteamet består af Inge Egebro
Pedersen (IEP), Agust Arnar Einarsson (AAE),
Stephanie Nyc le Sage de Fontenay (SF)
Thomas Tromborg (TTR) og Trine Roy (TRM)
Bygherrerådgivningsteamet:

Bygherrerådgivningsteamet består af Civilingeniør Jørn E. Simonsen (JSI) og Arkitekt
Bolette Marott (BM).

Forkert tildeling af kontrakt medførteIFIRSbetragtelig
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erstatning
Af Jakob Lægsgaard, Praktikant, Stud.merc.jur

Erstatningskendelse af 19. november 2015 Kai Andersen A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen, der relaterer
til klagekendelse af 18. maj 2015 Kai Andersen A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen. Direktoratet havde i
henhold til Udbudsdirektivet udbudt en fagentreprise ved et byggeri, som begrænset udbud med tildelingskriterium laveste pris. En forbigået tilbudsgiver klagede over tildelingen, da de mente, at tildelingen var sket til en
tilbudsgiver, der var ukonditionsmæssig. Klagenævnet for udbud annullerede tildelingsbeslutningen, og tildelte
efterfølgende den forbigåede tilbudsgiver erstatning på 6 millioner kroner.
I foråret 2015 offentliggjorde
Direktoratet for Kriminalforsorgen et begrænset udbud på
fagentreprise ved et byggeri
med tildelingskriteriet ”laveste
pris”. Efter tildelingen indgav
tilbudsgiveren, som i tilbuddet
var evalueret til nummer to, en
klage, hvori der blev anført, at
Direktoratet havde handlet i strid
med udbudsbetingelserne ved at
tildele kontrakten til en tilbudsgiver, der havde forbehold, der
ikke kunne prissættes.
Direktoratets udbudsbetingelser angav, at tilbudsgiverne
alene skulle udfylde de fortrykte
tilbudslister. Klagen angik, at den
valgte tilbudsgiver havde vedlagt
sit tilbud nogle produktdatablade
og produktbeskrivelser, samt angivet mængder og enhedspriser
for noget fugearbejde, som ikke
fremgik af tilbudslisten.
Klageren gjorde gældende,
at disse forhold var udtryk for
forbehold om grundlæggende
elementer. Klageren mente, at
konsekvensen af disse forhold
var, at Direktoratet ikke kunne
tage den valgte tilbudsgivers
tilbud i betragtning, eller at Direktoratet skulle have søgt at få
prissat forholdet.
Klagenævnet konstaterede, at
der ikke var nogle uregelmæssigheder ved at den valgte tilbudsgiver havde vedlagt tilbuddet
produktdatablade og produktbeskrivelser, hvorfor Klagenævnet
ikke tog denne del af påstanden
til følge.

Klagenævnet tog derimod til
følge, at den valgte tilbudsgivers angivelse af mængder og
enhedspriser for fugearbejde
var i klar strid med Direktoratets
udbudsbetingelser. Klagenævnet
mente ligeledes, at disse forhold
var et udtryk for et forbehold, der
ikke kunne prissættes, hvorfor
Klagenævnet annullerede tildelingsbeslutningen.
Efter Klagenævnets kendelse påberåbte den forbigåede
tilbudsgiver sig ret til erstatning.
Klagenævnet konstaterede,
at Direktoratet havde handlet
ansvarspådragende ved at tage
tilbuddet fra den valgte tilbudsgiver i betragtning i stedet for at
forkaste det som ukonditionsmæssigt. Klagenævnet mente, at
der var en klar årsagssammenhæng mellem det tab klageren
havde lidt ved ikke at få tildelt
kontrakten, og den overtrædelse
af udbudsreglerne, som Direktoratet havde begået.
Direktoratet havde overtrådt
principperne om ligebehandling
og gennemsigtighed i Udbudsdirektivets artikel 2. Erstatningskravet blev udmålt som positiv
opfyldelsesinteresse, hvilket vil
sige at klageren skal stilles som
om kontrakten var blevet gennemført. Klagenævnet fastsatte
efter denne præmis erstatningen
til at være 6 millioner kroner,
som Direktoratet skulle betale til
klageren.

IFIRS medlemsskoler skal være
opmærksomme på:
Hvis noget er usikkert om det er
et forbehold eller ej, skal det altid
antages at være et forbehold
med en af følgende konsekvenser – Ordregiver skal søge at få
prissat forbeholdet eller erklære
tilbuddet med forbeholdet for
ukonditionsmæssigt.
Hvis der ikke reageres ved potentielle forbehold, opnår denne
Tilbudsgiver en urimelig fordel
i forhold til konkurrenterne,
hvilket i værste fald kan føre til et
betragtelig erstatningskrav.
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Hvad skaber værdi for IFIRS medlemsskoler
– og er IFIRS på rette vej?
af Cindy Jane Bjerregaard, Udbudsjurist, Cand. Jur

En værdiundersøgelse fra efteråret 2015 viser, at IFIRS medlemsskoler
oplever en stor værdi af medlemskabet af IFIRS og er glade for
samarbejdet.
En del af IFIRS strategi er til stadighed
at fremstå som en attraktiv og samarbejdsvenlig partner for medlemsskolerne. For at tilgodese dette forsøger vi
kontinuerligt at tilpasse os kundernes
behov for den vej igennem at skabe
værditilvækst for dem.
For at afdække medlemsskolernes reelle oplevelse af samarbejdet udsendte
IFIRS i august 2015 et spørgeskema til
indkøbsfællesskabets medlemmer med
spørgsmål om disses samarbejde med
IFIRS og om hvordan de oplevede at
medlemsskabet tilførte merværdi.
Spørgeskemaet blev udsendt til 65
antal medlemmer og 50 besvarede
det. Dette er en rigtig flot svarprocent
og IFIRS sætter stor pris på at skolerne
bruger tid på at besvare skemaet.
Resultatet af undersøgelsen
Den første del af undersøgelsen angik
medlemsskolernes brug af IFIRS. Her
kunne man konkludere at størstedelen
af skolerne bruger IFIRS til at opnår
besparelser og løfte deres udbudspligt,
hvilket også anses som IFIRS kerneområde. Skolerne udnytter dog i mindre
grad muligheden for at vidensdele og
få støtte til kontraktstyring.
Ved spørgsmål om ønske til IFIRS
fokusområder fremadrettet, så er det
også besparelser og udbudspligten, der
er højdespringere. Men også kontraktstyring er et område, som mange skoler
ønsker tillagt forøget fokus for at skabe
større værdi.
Medlemmernes oplevelse af samarbej-

de med IFIRS blev vurderet ud fra en
række områder som f.eks. inddragelse
i udbudsarbejdet, svartid og problemhåndtering. Overordnet viser svarene,
at skolerne oplever IFIRS som en god
samarbejdspartner.
Ved spørgsmålene om fremadrettet
fokus for samarbejdet, så er det især
inddragelse af skolerne samt anerkendelsen af skolernes særlige ønsker, hvor
skolerne kan se den største værdi.
Hvad kan vi bruge det til
Undersøgelsen giver IFIRS en indikation af at vi er på rette vej, men også en
ide om på hvilke områder vi kan blive
endnu bedre. Undersøgelsen viser os
f.eks. at der er flere medlemsskoler,
som ikke bruger IFIRS til kontraktstyring
på nuværende tidspunkt. IFIRS anser
kontraktstyring for et område, hvor der
er stor mulighed for at opnå en økonomisk besparelse for skolerne. Kontrol
af prisreguleringer og fakturering kan
give en umiddelbar økonomisk besparelse, men også støtte i forbindelse
med produktudskiftninger eller anden
opfyldelse af kontraktbetingelser vil
give skolerne en værdi i form af bedre
udnyttelse af kontrakten.
I starten af det nye år sætter vi yderligere fokus på kontraktstyring. Her vil vi
implementere vores nye kontraktstyringsprogram PACTIUS, som vil styrke
IFIRS koordinering og styring af alle
igangværende aftaler. IFIRS medlemsskoler vil derfor opleve en endnu mere
strømlinet kontraktstyring, som giver
mulighed for hurtigere opfølgning på

hændelser og mere proaktivitet i forbindelse med deadlines.
Selv om undersøgelsen kan bruges til
at få en indikation på hvilke områder
vi kan fokusere yderligere på, så er
der ingen tvivl om, at det vigtigste for
medlemsskolerne er at opnå økonomiske besparelser og overholde udbudsreglerne. Det er samtidigt også IFRIS
kerneområder og forbliver derfor vores
største fokusområder.
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IFIRS er en medspiller frem for en modspiller

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”IFIRS opleves som modspiller” og 5 er ”IFIRS opleves som medspiller”)

I hvilket omfang bruger medlemmerne IFIRS til at opnå besparelser på indkøb?

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”Bruger ikke IFIRS til at opnå besparelser” og 5 er ”Bruger IFIRS i stort omfang til at opnå besparelser”)

I hvilket omfang bruger medlemmerne IFIRS til at løfte deres udbudspligt?

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”Bruger ikke IFIRS til at løfte udbudspligten og 5 er ”Bruger IFIRS i stort omfang til at løfte
udbudspligten”)

Artiklen fortsætter på næste side

S.5
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Fokus på kontraktstyring
I hvilket omfang oplever medlemmerne en værdi ved kontraktstyring i dag
og i hvor stort omfang ønsker medlemmerne, at IFIRS fokusere på kontraktstyring fremadrettet?

Kontraktstyring nu

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”Bruger ikke IFIRS til kontraktstyring” og 5 er ”Bruger IFIRS i stort omfang til kontraktstyring”)

Kontraktstyring fremadrettet

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”IFIRS bør ikke arbejde med kontraktstyring” og 5 er ”IFIRS skal i høj grad arbejde med kontraktstyring”)
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Inddragelse af medlemsskoler i udbudsarbejdet

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”IFIRS er dårlige til at inddrage medlemsskolerne i udbudsarbejdet” og 5 er ”IFIRS er gode til at inddrage i
udbudsarbejdet”)

IFIRS anerkender vores særlige ønsker

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”IFIRS er dårlige til at imødekomme skolens ønsker/behov” og 5 er ”IFIRS er gode til at imødekomme skolens
ønsker/behov”)

IFIRS som problemløser

(Skala fra 0 – 5, hvor nul er ”IFIRS er dårlige til at levere løsningsforslag” og 5 er ”IFIRS er gode til at levere løsningsforslag”)
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Oplysning om delpriser til anden tilbudsgiver
resulterede ikke i annullation af udbud.
Af Betina Elisabeth Kiebe Rasmussen, udbudsjurist Cand.jur.

Kendelse af 2. november 2015. Albrecht Bender GmbH u. Co mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Kendelsen vedrører to forskellige problematikker, som begge i konkrete situationer kan være ganske interessante – særligt
for Ordregivere. I udbudsforløbet havde Ordregiveren først valgt klageren som den vindende tilbudsgiver i et begrænset udbud. Efterfølgende havde Ordregiveren annulleret tildelingsbeslutningen og genudbudt kontrakten som et offentligt udbud,
hvor klageren blev erklæret ukonditionsmæssig. Ordregiveren havde endvidere fejlagtigt oplyst en konkurrerende tilbudsgiver om klagerens delpriser fra det begrænsede udbud.
Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse – herefter Ordregiver – offentliggjorde i juli 2014
et begrænset udbud vedr. indkøb
af diverse medaljer. Den vindende
tilbudsgiver – herefter omtalt som
Klageren – blev meddelt den forventede tildelingsbeslutning i februar
2015. Kort tid efter blev Ordregiver
opmærksom på, at udbudsmaterialet
ikke havde været fuldt tilgængeligt
for alle de prækvalificerede tilbudsgivere i tilbudsperioden. Ordregiver
annullerede derfor det begrænsede
udbud.
I forbindelse med det begrænsede
udbud havde en forbigået tilbudsgiver – Jydsk Emblem Fabrik A/S –
anmodet om en nærmere redegørelse af evalueringen. I den forbindelse
havde Ordregiver fejlagtigt oplyst tilbudsgiveren om Klagerens delpriser,
som ellers er undtaget fra aktindsigt
i henhold til både Forvaltningsloven
og Offentlighedsloven.
Kort tid efter annullationen af det
begrænsede udbud valgte Ordregiver at genudbyde opgaven som
et offentligt udbud. Både Klageren
og den tilbudsgiver, der havde fået
oplyst Klagerens delpriser, afgav
tilbud igen. I forbindelse med evalueringen valgte Ordregiveren at afvise
Klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, idet Klagerens tilbud ikke
opfyldte alle mindstekrav. Klagerens
tilbud var ikke blevet afvist ved det
offentlige udbud, fordi Ordregiveren
ikke havde opdaget, at Klagerens
tilbud ikke levede op til alle mindstekravene. Afvisningen førte til den
ene af de to vigtige påstande i klagen
til Klagenævnet; At Ordregivers
beslutning om, at afvise Klagerens
tilbud ved det offentlige udbud, stred
imod de grundlæggende principper i
udbudsretten om ligebehandling og
gennemsigtighed. Klageren mente
ikke, at Ordregiver kunne afvise tilbuddet ved det offentlige udbud, når
det samme, identiske tilbud havde
vundet det begrænsede udbud. Klagenævnet afviste Klagerens påstand

med henvisning til, at en Ordregivende myndighed ved en evaluering
ikke kan inddrage forhold fra tidligere
udbudsprocesser.
Ved det begrænsede udbud tildelte
Ordregiveren kontrakten til den
tilbudsgiver, der fejlagtigt havde
fået indsigt i Klagerens delpriser fra
det begrænsede udbud. Tildelingen
førte til den anden af de to vigtige
påstande i klagen til Klagenævnet; At
Ordregiver burde have udelukket den
tilbudsgiver, der havde fået indsigt i
Klagerens delpriser, grundet en uberettiget konkurrencefordel.
I Klagenævnets udtalelse blev der
lagt vægt på vigtigheden i, at samtlige tilbudsgivere skal gives lige chancer i forbindelse med udformningen
af deres tilbud. Ordregivers fejlagtige
videregivelse af en tilbudsgivers
delpriser til en anden tilbudsgiver betød, at Ordregiver var forpligtet til at
ændre udbudsmaterialet i en sådan
grad, at alle tilbudsgivere konkurrerede på lige fod. Efter Klagenævnets
opfattelse havde Ordregiver ikke
ændret tilstrækkeligt i evalueringsmetoden til at udligne konkurrencen.
Klagenævnet udtalte endvidere, at
udelukkelse af tilbudsgivere, der har
en konkurrencemæssig fordel i en
udbudsproces, ikke altid er nødvendig. I den givne situation kunne
Ordregiver forholdsvist simpelt have
udlignet konkurrencen på anden vis
end ved udelukkelse – eksempelvis
ved at ændre evalueringsmodellen i
et større omfang, end det var sket i
det konkrete tilfælde.
På trods af den manglende udligning
af en tilbudsgivers konkurrencemæssige fordele, fastslog Klagenævnet,
at udbuddet ikke skulle annulleres.
Klagenævnet lagde i sin beslutning
vægt på, at Klageren under alle omstændigheder ville være ukonditionsmæssig, hvorfor den konkurrencemæssige fordel, som der egentlig
forelå, ikke kunne antages at have

haft betydning for udbuddets udfald.
IFIRS medlemmer skal være
opmærksom på:
Hvis man som Ordregiver får en
sag om aktindsigt, er det vigtigt, at
Ordregiveren kun videregiver de
oplysninger, som Ordregiver har tilladelse til i henhold til den gældende
lovgivning. Delpriser er en af de ting,
som er undtaget fra aktindsigt efter
gældende lovgivning på området.
Endvidere kan der være visse forretningshemmeligheder, som tilbudsgivere har markeret som fortrolige.
Ordregiver må derfor altid lave en
konkret vurdering af, hvilke oplysninger, der skal videregives til andre
tilbudsgivere i forbindelse med en
aktindsigt.
Leverandører skal være
opmærksom på:
Ved tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver
altid sikre sig, at alle mindstekrav
er opfyldt. Der kan være situationer, som den konkrete sag, hvor
Ordregiver ikke opdager, at et givent
mindstekrav ikke er opfyldt. Det
betyder dog ikke, at tilbudsgiveren
skal fredes i et efterfølgende udbud
af samme karakter. Ordregiveren kan
udelukkende inddrage elementer fra
det konkrete udbud.
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Klar til den nye udbudslov
Af Cindy Jane Bjerregaard,
Udbudsjurist. Cand. Jur.

I IFIRS er vi helt klar til den 1. januar 2016,
hvor den nye udbudslov træder i kraft.

Da lovforslaget blev fremlagt i marts
2015 blev det nærlæst igen og igen, ændringer blev diskuteret og analyseret og
procedurer blev forberedt. Siden var der
en mindre forsinkelse pga. folketingsvalget, men nu er tiden her. Når champagnepropperne er sprunget og raketterne
skudt af, så står vi i IFIRS klar til at agere
efter den nye udbudslov.
For at forberede vores medlemsskoler
bedst muligt, har vi udarbejdet nogle
nye anbefalinger for hvordan indkøb kan
gennemføres efter de nye regler. Disse
anbefalinger er samlet i en pjece, som
kan bruges som opslagsværk. Midtersiderne i pjecen er 2 A3 plakater, der er
lige til at tage ud og hænge op.
Udbudsfaserne
Plakaten beskriver arbejdet før, under
og efter et udbud. Det er en redigering
af den tidligere faseplan og den er nu
tilpasset den nye udbudslov og implementeringen af SAS Indkøbsanalyse.
Oversigt over udbudspligt
Oversigten angiver hvornår og hvordan
et indkøb skal i udbud.
Derudover indeholder pjecen følgende
vejledninger:
Vejledning til mindre indkøb under
tærskelværdierne.
For nuværende er der en annonceringspligt af indkøb med en værdi på imellem
kr. 500.000 og kr. 1.541.715. Denne
annonceringspligt udgår delvist ved
bortfaldet af Tilbudslovens afsnit 1.
Skolen har dog forsat en forpligtelse til
at sikre, at kontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår.
Vejledning til vurdering af hvorvidt et
indkøb har klar grænseoverskridende
interesse.
Uanset kontraktværdien skal et indkøb
annonceres, hvis det har grænseoverskridende interesse. Det betyder, at det

kan være interessant for leverandører,
som er etableret i et andet EU land, at
byde på opgaven.
Oversigt og vejledning til indkøb på
Light-regimet.
En række indkøbsområder er blevet
omfattet af et nyt Light Regime. Light Regimet omfatter indkøbsområder, som EU
har vurderet bør have en højere tærskelværdi end normalt (kr. 5.583.000)
Mulighed for ændringer af aftaler pr. 1.
januar 2016
I den nye udbudslov gives der større
mulighed for at ændre en kontrakt uden
at den skal udbydes på ny.

Vejledningerne er blevet udsendt
til vores medlemsskoler og vil snart
kunne findes på medlemsportalen/
hjemmesiden.
Den nye udbudslov medfører en række gråzoner og uafklarede områder.
I er altid velkommen til at kontakte
IFIRS, hvis I støder på et problem
eller har spørgsmål, som I ikke finder
besvaret i vejledningerne.

Udbudsfaserne
FORUNDERSØGELSE

UDBUDSFASE
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FASE 01

FASE 07

BEHOVSAFKLARING

UDBUDSMATERIALE UDARBEJDES

På baggrund af medlemmernes
årlige interessetilkendegivelser
undersøges behovet for udbud.
Udbudsområdets omfang vurderes og eksisterende kontrakter
og forhold inddrages via SAS
Indkøbsanalyse.

Arbejdet med forberedelse af udbudsmaterialet igangsættes sideløbende med
modtagelse af skolernes accepter af budgettet.

Tidsplan for
udbudsforløb

Dialog med markedet
og skoler

Udarbejdelse af
tilbudsliste

FASE 02

INDLEDENDE DIALOG
MED MARKEDET/
MARKEDSANALYSE
Markedsforhold og aktører søges
afdækket. Eksisterende aftaler på
området f.eks. Statens Indkøb/SKI
aftaler analyseres. Dialog med
leverandører, brancheorganisationer, interessenter medvidere
(herunder SKI) indledes.
FASE 03

“BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR UDBUDSDELTAGELSE” UDARBEJDES
OG UDSENDES
Endelig rapport og markedsanalyse udarbejdes indeholdende
besparelsespotentiale og beslutningsgrundlag. På baggrund af
forundersøgelsen samt skolernes
indkøb, anbefales udbudsformen
samt udbudstypen.

Evt. Opsigelse af
eksisterende kontraktforhold

Indhentning af
supplerende

Udarbejdelse af
udbudsbetingelser
FASE 9B

FASE 08

EVENTUELT UDBUDSSEMINAR
I udbud, hvor det skønnes relevant, afholdes et udbudsseminar,
hvor brugerne får mulighed for at
komme med de sidste input til udbudsmaterialet. Endvidere inviteres
de mulige leverandører til 2. del af
seminaret, hvor de kan møde de
kommende brugere.

BEGRÆNSET UDBUD
Udbuddet indeholder en prækvalifikation og udvælgelse af 5 (evt.
flere) tilbudsgivere.

Modtagelse af ansøgninger
om prækvalifikation

FASE 09

OFFENTLIGGØRELSE
Evaluering og
prækvalificering

FASE 04

FORESPØRGSEL OM
DELTAGELSE
Invitation, indeholdende ”beslutningsgrundlag for udbudsdeltagelse”, udsendes til alle relevante medlemmer. Såfremt deltagernes indkøbsdata ikke er med i
SAS Indkøbsanalyse anmodes
samtidig om informationer vedr.
historiske køb.

Tilretning af materiale

Godkendelse af
materiale - skole og

FASE 05

BUDGET
Samlet budget for udbudsforløbet udsendes til de
medlemsskoler, der har givet en
foreløbig tilmelding til udbuddet.
FASE 06

ENDELIG ACCEPT

Skolerne afgiver deres endelige
accept af budgettet, som
samtidig er et bindende JA TAK til
deltagelse i udbuddet.

Offentliggørelse

Tilbudsfase

KONTRAKTSTYRING
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FASE 10

SPØRGSMÅL
Spørgsmål til udbudsmaterialet
stilles via det elektroniske udbudssystem, og svarene offentliggøres
tilsvarende via systemet. Der svares
løbende på de indkomne spørgsmål, eller der samles op ugentligt,
afhængigt af spørgelysten og
udbuddets kompleksitet i øvrigt.
FASE 11

BESIGTIGELSE
I udbud, hvor der er behov herfor,
afholdes besigtigelser på de berørte lokationer.

FASE 19

FASE 16

OVERDRAGELSE TIL
KONTRAKTSTYRING
Aftalen overdrages til kontraktstyring, der planlægger kontrol, dialog, prisregulering og implementering.

IMPLEMENTERING
Aftalen oprettes i IFIRS systemer,
herunder SAS Indkøbsanalyse.
Tilbudslister konverteres til prislister. Opstartsmøder med leverandører og skoler arrangeres og
afholdes.

FASE 12

Oprettelse i IFIRS
medlemsportal

Når tilbudsfristen er udløbet,
evalueres de indkomne tilbud for
konditionsmæssighed. Der udarbejdes en evalueringsrapport.
FASE 13

Udarbejdelse af
prislister

TILDELING

Opstartsmøder
afholdes

Evalueringsrapporten sendes til
advokat for accept. Tildelings- og
afslagsbreve udsendes.
Deltagende skoler informeres om
resultatet af udbuddet.

Implementering i
SAS Indkøbsanalyse

FASE 14

STAND-STILL
Der afholdes en lovpligtig stand
still periode på 10 hele dage, hvorefter den/de valgte tilbudsgivere
indbydes til kontraktskrivning.

FASE 18

COMPLIANCE
Aftalens brug og ændringer
kontrolleres løbende, herunder
indkøbsmønstre, kvalitet, priser
og betingelser.

FASE 15

UNDERSKRIFTMØDE

Den/de valgte tilbudsgivere underskriver kontrakten.

EVALUERING
Tidligst efter 12 måneders brug af
aftalen undersøges det om skolerne er tilfredse med aftalen, og
skolernes ønske om optionsudnyttelse eller genudbud aftales.

FASE 20 A

FASE 17

EVALUERING

S.11

Dialog med skoler og
leverandører

Løbende håndtering af
udfordringer

Indkøbsoptimering

Tilfredshed

Prisregulering

OPTION PÅ
FORLÆNGELSE
Hvis aftalen har fungeret tilfredsstillende og stadig er i overensstemmelse med markedet, kan
IFIRS gøre brug af mulighed for
forlængelse i henhold til kontrakten.
FASE 20 B

GENUDBUD
Ca. 12 mdr. inden kontraktens
endelige ophør forberedes et
genudbud.

KOMMENDE AFTALER UNDER
UDARBEJDELSE
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Igangværende udbud anført i færdiggørelsesrækkefølge:
Fase 16: Overdragelse til kontraktstyring
EL -Udbud (Projekt 9440)
Team: CJB + TRM
4 skoler deltager i udbuddet
Kontrakten er underskrevet med
SEAS-NVE. Kontraktstart: 1. januar
2016
Fase 14: Stand-stil
Energimærkning (Projekt 9378)
Team: CJB+TRM
18 skoler deltager i udbuddet
Kontrakten er tildelt afventer
underskrift. Kontraktstart 1. januar
2016
Fase 13: Tildeling
Håndværkerydelser – AARHUS
TECH (Projekt 9446)
Team: CJB+TRM
Udbuddet er for en enkelt skole
Evalueringsrapport er udarbejdet.
Forventet kontraktstart 1. januar
2016
Vagtydelser HANSENBERG (Projekt 9451) Team: CJB
Tilbudsindhentning for en enkelt
skole. Udsat efter ønske fra
skolen. Evaluering af de indkommende tilbud i gang. Forventet
kontraktstart: 1. februar 2016. PS:
Vagtydelser bliver igen udbudspligtig efter 01.01.2016
Fase 12: Evaluering
Propangas (Projekt 9452)
Team: CJB
7 skoler deltager i udbuddet
Tilbudsfrist den 18. december.
Forventet kontraktstart: 1. februar
2016
Revision SDE – (Projekt 9455)
Team: DMJ. Evaluering af de indkommende tilbud. Kontraktstart:
1. april 2016
Fase 9: Offentliggjorte udbud
Løst inventar - Erhvervsakademiet Lillebælt (Projekt 91003).
Team: BEKR. Offentliggørelse
igangsat. Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. januar 2016. Forventet kontraktstart 1.
juli 2016
Revision – Uddannelsescenter
Holstebro (Projekt 91001)
Team: DMJ+JAL
Udbuddet er offentliggjort d. 7.
december 2015.Forventet kontraktstart 1. april 2016.
Fase 7: Udbudsmaterialet under
udarbejdelse
Kaffe, the og kakao – (Projekt
9434) Team: DMJ+IEP/SF
19 skoler deltager i udbuddet
Budgettet er godkendt, mangler
dog accept fra en skole
Forventet offentliggørelse: 22.
december 2016. Forventet kontraktstart: 15. maj 2016
PS: IFIRS forhandler forlængelse
af nuværende kontrakt i 14 dage
for at få udløbsdatoen til at passe
med ikrafttrædelse af den nye
aftale.

Catering – (Projekt 9433)
Team: DMJ+IEP/SF
46 skoler deltager i udbuddet
Tilbudsliste og kravspecifikation er
i høring nr. 2 hos leverandørerne.
Forventet offentliggørelse: 17.
december 2015. Forventet kontraktstart: 15. maj 2016. PS: IFIRS
forhandler forlængelse af nuværende kontrakt i 14 dage for at
få udløbsdatoen til at passe med
ikrafttrædelse af den nye aftale.
Rengøringsydelse (Projekt 9483)
Team: ALO+TRM
10 skoler deltager på udbuddet og
har godkendt budgettet,
3 skoler overvejer stadig, de
kørers særskilt. Der er fundet
mægler. Forventet offentliggørelse: februar 2016. Kontraktstart
forventes sommer 2016
Fase 5: Budget sendt til godkendelse
Tilsatsmateriale til svejseområdet
(Projekt 9174)
Team: ALO+TRM
6 skoler har udtrykt interesse for
udbuddet – budgettet er sendt til
godkendelse. Indhentes materiale
til tilbudsliste. Forventet offentliggørelse 1. marts 2016. Forventet
kontraktstart 1. august 2016
Værktøjer osv. (Projekt 9272)
Team: DMJ+IEP/AAE
4 skoler deltager i udbuddet
Brugerseminar afholdt. Snarlig
udsendelse af budget til skolerne. Forventet offentliggørelse: 1.
januar 2016. Forventet kontraktstart: 1. maj 2016
Finansiering – Erhvervsakademi
Sjælland Team: DMJ+TTR
Udbuddet er for en enkelt skole
Forventet offentliggørelse: 01.
januar 2016. Forventet kontraktstart: 1. marts 2016
Fase 4: Forespørgsel om deltagelse
EL -Udbud (Projekt 91000)
Team: CJB + TRM
46 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Udbudsinvitation sendt til skolerne. Skolerne skal sikre at der IKKE
indgås forlængelsesaftaler med
Nordisk Energipartner. Startmåned: 1. september 2015. Forventet
kontraktstart: 1. januar 2018
Kantinedrift - Erhvervsakademiet
Lillebælt (Projekt 91002) Team:
BEKR
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. oktober 2015
Forventet offentliggørelse 1. januar 2016. Forventet kontraktstart 1.
juli 2016
Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: AAE + BEKR
Forundersøgelse igangsættes
Startmåned: 1. oktober 2015
Offentliggørelsesmåned endnu
ikke fastsat. Forventet kontraktstart: 1. juni 2016

Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: CBJ+ SF
10 skoler har udtrykt interesse i
dette udbudsområde. Forventet
offentliggørelse 1. april 2016
Forventet kontraktstart 1. august
2016
Fase 3: Beslutningsgrundlag for
udbudsdeltagelse "udarbejdes og
udsendes"
VVS & VA (Projekt 9273)
Team: CJB+SF
5 skoler har udtrykt interesse
for udbuddet. Der følges op på
udbudsinvitation. Forventet offentliggørelse: februar 2016
Forventet kontraktstart: 1. maj
2016
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. Offentliggørelsesmåned endnu ikke fastsat. Forventet
kontraktstart 1. februar 2016
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
Fase 2: Indledende dialog med
markedet /marketsanalyse
Håndværkerydelser: Elektriker
(Projekt 9441)
Team: CJB+TRM
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet Elektriker. 13 skoler har udtrykt
interesse for dette udbudsområde. Der er stadig åben for tilmelding. Behovsafklaring igangsat.
Forventet start: 1. januar 2016
Håndværkerydelser: Tømrer (Projekt 9442) Team: CJB+TRM
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet Tømrer. 13 skoler har udtrykt
interesse for dette udbudsområde. Der er stadig åben for tilmelding. Behovsafklaring igangsat.
Forventet start: 1. januar 2016
Håndværkerydelser: Maler (Projekt 9443) Team: CJB+TRM
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet Maler. 13 skoler har udtrykt
interesse for dette udbudsområde
Der er stadig åben for tilmelding.
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
Håndværkerydelser: VVS & VA
(Projekt 9444) Team: CJB+TRM
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet VVS & VA håndværker.
13 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Der er stadig åben for tilmelding.
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
Håndværkerydelser: Murer (Projekt 9445), Team:

CJB+TRM
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet Murer. 13 skoler har udtrykt
interesse for dette udbudsområde
Der er stadig åben for tilmelding.
Behovsafklaring igangsat
Forventet start: 1. januar 2016
El-artikler (Projekt 9275)
Team: ALO
El-artikler bruges i undervisningen
på Strøm- og ITuddannelserne,
samt i bygningsservice på skoler
med en ansat EL-Installatør. 10
skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde. Forventet
kontraktstart 1. september 2016
Fase 1: Behovsafklaring
Rådgivning – Ingeniørydelser
(Projekt 9420) Team: BEKR
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet Rådgiver i form af en ingeniør.
3 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Der er stadig åben for tilmelding
Forventet offentliggørelse: 1. maj
2016 Forventet kontraktstart: 1.
september 2016
Rådgivning – Arkitektydelser
(Projekt 9421) Team: BEKR
Udbuddet retter sig mod skoler
der ønsker at have en fast tilknyttet Rådgiver i form af en ingeniør.
4 skoler har udtrykt interesse for
dette udbudsområde
Der er stadig åben for tilmelding
Forventet offentliggørelse: 1. maj
2016 . Forventet kontraktstart: 1.
september 2016
Let arbejdsbeklædning (Projekt
9422) Team: DMJ+SF
11 skoler har udtrykt interesse
for dette udbudsområde. Der er
stadig åben for tilmelding
Forventet offentliggørelse: 1.
marts 2016
31. Træpiller (Projekt 9439)
Team: BEKR+TTR
Genudbud af aftale nr. 9171
2 skoler er interesseret. Åben
for tilmelding. Kontraktstart: 15.
december 2016
Tekniske luftarter (Projekt 9278)
Team: BEKR + TTR
Genudbud af aftale nr. 9126
10 interesserede skoler
Der er åben for tilmelding
Kontraktstart 1. januar 2017
Frisk frugt og grønt (Projekt
91005)
Team: DMJ + IEP
Udbuddet retter sig mod skoler
der ikke ønsker at medtage Frugt
og grønt i Cateringaftalen, eller
ikke ønsker at deltage i den store
Cateringaftale.
Behovsafklaring igangsat
Opstart 1. januar 2016
Forventet offentliggørelse 1. april
2016. Forventet kontraktstart 1.
august 2016

AKTIVE AFTALER
AFTALE
NR
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
92032

AFTALENAVN

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

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
Formidling af elektricitet

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
AKTUEL
I 2015
SKOLERIFIRS NYHEDSAVIS
SLUTDATO
LEVERANDØR| DECEMBER
Dansk Erhvervsoptik
68
01-01-2017
JSI Consult
68
01-05-2016
Louis Nielsen
68
01-01-2017
Staples
68
31-12-2016
TOPRENT A/S
29
15-04-2016
STADSING A/S
29
15-04-2016
STADSING A/S
29
15-04-2016
Yara Praxair A/S
14
31-12-2016
Hørkram Foodservice A/S
25
30-04-2016
BKI Foods A/S
22
30-04-2016
Dansk Cater A/S
42
30-04-2016
Sügro
36
30-11-2016
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
3
30-06-2016
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
6
31-12-2016
BF-OKS
1
30-06-2016
Pillevarme ApS
2
14-12-2016
Q8
8
28-02-2016
Royal Unibrew
25
31-03-2017
MåtteXpressen A/S
10
31-05-2016
G4S
1
31-12-2015
G4S
1
31-12-2015
G4S
1
31-12-2015
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
15
30-06-2017
M. Larsen Vognmandsfirma A/S
1
30-06-2017
SEAS-NVE Strømmen A/S
40
31-12-2017
SEAS-NVE Strømmen A/S
39
31-12-2015
SEAS-NVE Strømmen A/S
40
31-12-2016
SEAS-NVE Strømmen A/S
40
31-12-2017
Centralvaskeriet A/S
5
30-11-2016
DLG a.m.b.a.
1
30-11-2016
Cafetinen/Karina Holm
1
30-06-2016
Bjerre Kød
1
31-05-2016
Louis Nielsen
68
01-08-2016
Danastar ApS
68
01-08-2018
Dansk Shell A/S
1
30-06-2016
Flere leverandører
5
31-01-2017
Telenor A/S
56
15-07-2016
C.F. Møller Danmark A/S
1
01-08-2016
Lars Edmund A/S
1
31-07-2016
Energi Danmark A/S
10
31-12-2015
VIA EGENCIA A/S
1
31-12-2015
Randers Kød Engros ApS
1
31-10-2016
JJ Turist A/S
1
30-09-2016
Lemvigh-Müller
13
30-11-2016
Amutek A/S
12
30-11-2016
Flere leverandører
68
31-12-2016
TDC A/S
68
31-12-2016
Flere leverandører
68
31-12-2016
Carlson Wagonlit Danmark A/S
68
28-02-2017
Abena A/S
68
31-12-2016
Lindpro A/S
1
31-10-2016
Energi Danmark A/S
10
31-12-2016
Energi Danmark A/S
10
31-12-2017
STARK
6
28-02-2017
Telenor A/S
1
15-07-2016
Hewlett-Packard
19
28-02-2017
PAPYRUS
68
31-12-2016
Compass Group Danmark A/S
1
31-12-2017
ISS Facility Service A/S
1
31-12-2017
Køge Handelsskole
1
31-07-2018
STARK+Bygma
7
31-03-2017
Randers Kød Engros Aps
1
28-02-2017
Telenor A/S
1
15-07-2016
København Kantine Service
1
31-12-2016
Atea
68
31-12-2016
Flere leverandører
68
31-12-2016
Flere leverandører
68
31-12-2016
DBS Lys A/S
65
31-12-2016
Flügger A/S
65
31-12-2016
Ernst & Young
1
28-02-2017
Vejle Turristtrafik ApS
1
31-07-2017
Ernst & Young
1
31-03-2017
Holmris + Flexform A/S
1
01-05-2016
Flere leverandører
1
31-12-2017
AV Distribution
1
01-08-2017
Autohuset Vestergaard A/S
1
21-08-2016
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
3
31-12-2018
Saxo.com
68
31-10-2016
Saxo.com
68
31-10-2016
Flere leverandører, 1 pr. delaftale
15
30-11-2017
SEAS-NVE Strømmen A/S
3
31-12-2016

S.13

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

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

Trine Roy
Analysecontroller
trm@ifirs.dk - 2990 1440

Mette Jørgensen
Udbudsjurist
(På barsel indtil medio 2016)

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

Stephanie de Fontenay
Analysecontroller
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