IFIRS NYHEDER | JUNI 2017

Ny aftale på planteservice
Af Jakob Roy Lægsgaard
Udbudsjurist, Cand.merc.(jur.)

Besparelser ved udbud af planteserive

IFIRS hjælper hele vejen

DK Planteservice A/S

IFIRS har gennemført udbud vedr. pasning og
vedligeholdelse af planter for 9 skoler. Udbuddet
medførte en betragtelig besparelse og indebærer
blandt andet 100 % plantegaranti, der sikrer at
skolens beholdning af planter altid fremstår pæne
og vedligeholdte.

Hvis jeres skole overvejer et udbud på planteservice, vil IFIRS stå til rådighed og hjælpe jer på vej.
Der er flere muligheder for, hvordan jeres skole
kan vælge at konkurrenceudsætte området:

DK Planteservice er grundlagt i 2011 og har
dermed stor erfaring inden for etablering og vedligehold af grønne miljøer.

IFIRS forestod hele udbuddet, der blev kørt som
et offentligt EU-udbud. Kontrakten blev tildelt DK
Planteservice, som i forvejen var leverandør for
en række af de deltagende skoler. Ved udbuddet
opnåede skolerne en betragtelig reducering i
deres servicepriser end tidligere med op til 50 %
besparelser.

• IFIRS forestår hele udbuddet for jeres skole,
herunder

• IFIRS sender jer et udkast til udbudsmateriale
samt rådgivning.

• Udformning af standardmaterialet, således
at det passer præcist til jeres skoles ønsker og
behov.

Fordele ved aftalen

• Offentliggørelse af udbudsmaterialet, enten
efter Udbudsloven eller som en tilbudsind
hentning/annoncering

Herudover indeholder tilbuddet fra DK Planteservice følgende:

• Evaluering og tildeling af kontrakten, hvor
skolen inddrages efter behov og ønske

• 100 % plantegaranti – det vil sige, at når skolen
betaler DK Planteservice for at servicere deres
planter, dækker DK Planteservice planterne 100
% i tilfælde af, at de ikke længere kan vedligehol
des
• Rådgivning – DK Planteservice stiller deres
professionelle og faglærte medarbejdere til
rådighed for skolen, såfremt skolen har et ønske
om en speciel løsning til en af deres adresser.
Rådgivning kan gives i forbindelse med fx:
• Indkøb af nye planter
• Placering af planterne i forhold til gangstrækninger, og lokalernes anvendelse, samt
brandsikkerhed

• Eller en kombination efter skolens ønske
Såfremt skolen selv ønsker at foretage udbuddet,
er det vigtigt, at I bliver sat godt ind i gældende
regler på området, for at skolen ikke skal ende
med en åbenlys klagesag. For at afhjælpe dette
kan IFIRS bistå som en kvalitetssikring af jeres
udbudsmateriale, samt evalueringsrapport og
underretningsbreve.
IFIRS ser frem til at høre fra interesserede skoler.

Hos DK Planteservice A/S vægter man service af
faguddannede gartnere højt. Gartnerene står for
flere opgaver, som bl.a. omfatter rengøring, vanding og gødskning af planter. Udover dette sørger
DK Planteservice også for levering, tilplantning og
opstilling af planter.
Har man brug for rådgivning eller har skolen blot
nogle spørgsmål, står DK Planteservices gartnere
også altid klar til at besvare disse.
Læs mere om DK Planteservice A/S på http://
www.dkplanteservice.dk/

