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INDLEDNING

IFIRS er et indkøbsfællesskab for selvejende
institutioner
under
Undervisningsministeriet.
Indkøbsfællesskabet indgår og kontraktstyrer
indkøbsaftaler for medlemsskoler og yder juridisk
rådgivning om alle aspekter af indkøb. IFIRS er etableret
med henblik på at minimere de administrative
omkostninger og samle indkøbene for på den måde at
udnytte den større volumen, hvilket ofte giver bedre
priser og vilkår.
IFIRS består pt. af 79 medlemsskoler fordelt over hele
landet. Som medlem af IFIRS har skolen mulighed
for at løfte sin udbudspligt på en lang række af
områder. Ud over udbud hjælper IFIRS skolerne med
udbudsretlig rådgivning og kontraktstyring.
Værdien af et IFIRS medlemskab består således ikke
alene i opnåelsen af bedre priser, men også i hjælpen
med at anvende kontrakten, når først denne er indgået.
Dette sikres ved kontraktstyring og compliance. Når
IFIRS hjælper med at skabe opmærksomhed omkring
compliance, bliver IFIRS-aftaler mere attraktive for
leverandørerne.
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Medlemsskolerne opnår den største værdi af
deres IFIRS medlemskab via gode udbud og god
kontraktsstyring. Engagement fra dig og din skole er
alfa omega for at skabe gode udbud, som lever op til
skolens behov og ønsker.
IFIRS er meget interesseret i at øge medlemsskolernes
engagement i udbuddene og har derfor udarbejdet
denne guide til at give et indblik i IFIRS’ arbejde i løbet
af udbudsprocessen og ikke mindst medlemsskolernes
rolle i udbudsprocessen. Guiden viser således, hvordan
medlemsskolerne kan bidrage til en effektiv proces,
som i sidste ende vil give skolerne bedre og brugbare
aftaler.
Hvis du har spørgsmål til udbudsprocessen eller
aftalehåndteringen, er du altid velkommen til at
kontakte IFIRS.
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HVAD ER ET UDBUD, OG HVORFOR
SKAL MAN UDBYDE?
Den offentlige sektor køber varer og tjenesteydelser
for omkring 300 mia. kr. årligt. Disse indkøb omfatter
alt lige fra indkøb af kontorartikler og fødevarer til
kantinedrift og rengøring af skoler.
Herudover kommer de offentlige bygge- og
anlægsprojekter - ligefra håndværkerydelser til nye
bygninger.
For alle offentlige instanser gælder udbudsreglerne,
der betyder, at skolen ikke kan indgå større kontrakter
uden at konkurrenceudsætte dem. Hvis skolen køber
produkter eller en ydelse, som overstiger 1.500.000
kr. over en 4-årig periode, er skolen forpligtet til at
sende indkøbet i EU-udbud.
Du kan læse mere om udbudsreglerne i IFIRS
publikationen ”Indkøb i det offentlige”, som du kan
finde på IFIRS’ hjemmeside.

UDBUD OG OMKOSTNINGER
Det er nødvendigt for skolerne at investere i udbud
og aftaleindgåelse, så lovligheden af indkøbene er
på plads. Samtidig er investeringen med til at højne
kvaliteten og sikre bedre priser på indkøbsområdet
generelt.
Der er omkostninger forbundet med udbudsarbejde.
Omkostninger kan oftest hentes enten via
de besparelser, som skolen kan opnå ved
at konkurrenceudsætte et indkøb eller via
gevinstrealiseringer af en mere effektiv aftale.
Når IFIRS laver et udbud, er målet altid at skabe en
god og brugbar aftale for skolen. Udbudsmaterialet
danner grundlaget for den endelige aftale, og
udbudsmaterialet har derfor stor betydning for
aftalens anvendelighed.

IFIRS laver udbud på mange forskellige indkøbsområder,
hvilket kræver et bredt kendskab til de deltagende
skolers behov og ønsker.
Det har derfor stor betydning for aftalens
anvendelighed, at skolernes brugerrepræsentanter
på udbuddet er involverede og engagerede i
udbudsprocessen.
Ud over dette har brugerrepræsentanternes
engagement i udbuddet også stor betydning for
omkostningerne forbundet med udbuddet.
Manglende tilbagemelding fra én brugerrepræsentant
kan forsinke et udbud væsentligt, hvilket går ud over
de andre deltagende skoler samt den tidsplan, der er
lagt for udbuddet.
Det er af afgørende betydning, at skolen svarer på
henvendelser inden for de angivne tidsfrister, da
alle forsinkelser medfører øget ressourceforbrug og
dermed øget udbudsomkostninger.
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SKOLENS ROLLE I DE FORSKELLIGE FASER
IFIRS anvender en faseplan i forbindelse med udbud. Herunder følger beskrivelse af fasernes indhold og
skolernes opgaver i forbindelse med et udbudsforløb. Det er ikke alle faser, hvor skolen skal bidrage, men alle
faser er medtaget for helhedens skyld.

FORUNDERSØGELSE
Fase 01 Behovsafklaring

Fase 03 ”Beslutningsgrundlag for udbudsdeltaårlige gelse” udarbejdes

På
baggrund
af
medlemmernes
interessetilkendegivelser undersøges behovet for
udbud. Indkøbsområdets omfang vurderes, og
eksisterende kontrakter og forhold inddrages via KMD
Indkøbsanalyse.

Fase 02 Indledende dialog med markedet/markedsanalyse

Markedsforhold og aktører afdækkes. Eksisterende
aftaler på området, f.eks. Statens Indkøb og
SKI-aftaler analyseres. Dialog med leverandører,
brancheorganisationer, interessenter, mv. indledes.

Endelig rapport og markedsanalyse udarbejdes
indeholdende
besparelsespotentiale
og
beslutningsgrundlag. På baggrund af forundersøgelsen
samt skolernes indkøb anbefales udbudsformen samt
udbudstypen.

Fase 04 Forespørgsel om deltagelse

Invitation indeholdende ”Beslutningsgrundlag for
udbudsdeltagelse” udsendes til alle medlemmer.
Såfremt deltagernes indkøbsdata ikke er med i KMD
Indkøbsanalyse anmodes samtidig om informationer
vedr. historiske køb.
Skolen skal være opmærksom på:

Skolen bedes læse “Beslutningsgrundlag for
udbudsdeltagelse” og svare i en mail, om skolen er
interesseret i udbuddet. Såfremt skolen ikke er
interesseret, skal dette også meddeles IFIRS. Dette
er for at sikre, at skolen har taget aktiv stilling til de
enkelte udbudsdeltagelser, og at dette dokumenteres.
Interessetilkendegivelsen er IKKE en bindende tilmelding
til udbuddet.
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VI VIL GERNE VÆRE MED I FORUNDERSØGELSEN
Skolen bedes meddele IFIRS følgende:

•

•
•

•
•

”Vi er med i KMD Indkøbsanalyse – hvad så?”

Hvem der skal være brugerrepræsetant på
udbuddet.
• Brugerrepræsentanten er den person, som
kan give det bedst mulige, faglige grundlag
for indkøbsområdet, og som vil være IFIRS’
kontaktperson på det faglige område.
Oplysning om eventuel eksisterende kontrakt på
indkøbsområdet.
Såfremt skolen har gældende kontrakter med
leverandører på indkøbsområdet, er det væsentligt,
at dette bliver afklaret. Dette for, at skolen kan
opsige kontrakten rettidigt, så det ikke medfører
en juridisk forpligtelse til køb af samme produkt/
ydelse ved to forskellige leverandører.
Kontaktoplysninger på nuværende leverandør.
Det historiske køb 12 måneder bagud.
• Det historiske køb skal bruges til at udregne
skolens andel af budgettet samt som baggrund
for tilbudslisten. Såfremt skolen har haft
større enkeltstående indkøb eller ændringer i
indkøbsmønsteret, bedes dette meddelt IFIRS
i forbindelse med besvarelsen af forespørgslen
om udbudsdeltagelse.

Skolen bedes oplyse, hvilke leverandører, der har været
anvendt, hvorefter IFIRS vil trække informationerne
om det historiske indkøb i KMD Indkøbsanalyse.
IFIRS vil i nogle situationer bede skolen bekræfte, at
informationerne er korrekte.
Det er vigtigt, at det her meddeles IFIRS, hvis skolen
har haft større enkeltstående indkøb
eller ændringer i indkøbsmønsteret.
Det kan også være nødvendigt at indhente
salgshistorik direkte fra skolens leverandører. Nogle
leverandører vil i den forbindelse kræve en separat
fuldmagt fra skolen. IFIRS vil i de tilfælde bede skolens
styregruppemedlem om en fuldmagt via mail.

For at sikre en rettidig tilbagemelding fra skolen følger IFIRS denne procedure ved
forespørgsel om deltagelse:
TYPE

HVORNÅR?

FAKTURERING

1. reminder - mail

3 dage før frist

Udbuddets projektnummer

2. reminder - mail/telefonisk

Ved fristens udløb

Skolens projektnummer

3. reminder - telefonisk

1 uge efter fristens udløb

Skolens projektnummer

4. reminder - mail

Efter ringerunde

Skolens projektnummer
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Fase 05 Budget
Samlet budget for udbudsforløbet udsendes
til de medlemsskoler, der har givet en foreløbig
tilmelding til udbuddet.
Skolen skal være opmærksom på:
Budgettet tager udgangspunkt i et forventet
timeantal. Omkostningerne til udbuddet fordeles
efter budgetmodellen vedtaget af IFIRS’ styregruppe.
Fordelingen af udgifterne baseres på de oplysninger
og det historiske forbrug, som skolen har meddelt i
forbindelse med forespørgslen om udbudsdeltagelse.
Det er derfor vigtigt, at der er givet korrekte
informationer, så budgettet bliver retvisende.

Fase 06 Endelig accept
Skolerne afgiver deres endelige accept af
budgettet, som samtidig er et bindende ja tak til
deltagelse i udbuddet.
Skolen skal være opmærksom på:

Budgettet skal godkendes skriftligt af skolens
styregruppemedlem.
Hvis skolen først har accepteret budgettet, men
senere alligevel ikke ønsker at deltage i udbuddet, vil
skolens andel af udbudsomkostningerne stadig blive
opkrævet.

For at sikre en rettidig tilbagemelding fra skolen følger IFIRS denne
procedure ved manglende svar fra skolen:
TYPE

HVORNÅR?

FAKTURERING

1. reminder - mail

3 dage før frist

Udbuddets projektnummer

2. reminder - telefonisk

Ved fristens udløb

Skolens projektnummer

3. reminder - mail

Efter ringerunde

Skolens projektnummer
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UDBUDSFASER
Fase 07 Udbudsmaterialet udarbejdes
Forberedelse af udbudsmaterialet igangsættes
sideløbende med modtagelse af skolernes
accepter af budgettet.
Skolen skal være opmærksom på:

I denne fase har udbuddet behov for mest muligt
engagement og deltagelse fra skolen. Det er her,
skolen især kan gøre sin indflydelse gældende.
En brugerrepræsentant er skolens behovsekspert på
lige netop det udbudte område.
Det
betyder
helt
konkret,
at
det
er
brugerrepræsentanten, der kan have kendskab til
eksempelvis følgende behov:
•
•
•
•
•

Kravene til varen/ydelsen på aftalen.
Mængden der indkøbes.
Hvor ofte, der indkøbes og hvor ofte, der skal
leveres til skolen.
Vigtigheden af leverancernes rettidighed.
Hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med
indkøbet/den udbudte vare/tjenesteydelse.

Den viden og det engagement, som skolen byder ind
med her, gør at udbuddet bliver skræddersyet til de
deltagende skolers behov og dermed giver de bedste
muligheder for en succesfuld aftale.
IFIRS har den juridiske ekspertise og erfaringer fra
tidligere udbud og inddrager de ønsker og krav, som
brugerne/skolerne har.
Dialog med markedet og skoler

Projektstyrer og controller etablerer kontakt
til forskellige leverandører, som har særligt
branchekendskab. Således matcher IFIRS skolernes
behov og ønsker med markedet, så der ikke
stilles uhensigtsmæssige krav, som er i strid med
udbudsreglerne eller krav, som er unødvendigt
fordyrende for indkøbet.

Udarbejdelse af tilbudsliste

Ved udarbejdelse af tilbudslisten kan IFIRS bede
leverandøren om at fremsende en indkøbsstatistik
fordelt på varenumre. Såfremt skolen er i KMD
Indkøbsanalyse, kan IFIRS trække informationerne
her.
Dette grundlag er med til at sikre, at aftalen netop
omhandler de produkter, som skolerne køber mest af
og dermed også sikrer den bedst mulige pris på de
relevante produkter. Det er derfor vigtigt, at skolerne
prioriterer at finde de nødvendige informationer, da
det videre arbejde med udbuddet er afhængigt af, at
datagrundlaget er komplet.
Indhentning af supplerende oplysninger

I forbindelse med det løbende arbejde med
udbudsmaterialet kan IFIRS have behov for at
hente supplerende oplysninger hos leverandøren,
brancheforeninger eller skolen selv.
Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udbudsmaterialet indeholder juridiske betingelser og
proceduren for selve udbuddet. Derudover indeholder
det også en kravspecifikation. Dette er de krav, som
ordregiver stiller til udbuddets produkter og ydelser.
Når skolen får udbudsmaterialet til godkendelse, er det
derfor vigtigt, at brugerrepræsentanten gennemgår
disse krav og sikrer, at de stemmer overens med
skolens behov og ønsker. Alle kommentarer eller
spørgsmål er meget velkomne hos IFIRS.
Opsigelse af eksisterende kontraktforhold

Der skal tages hensyn til opsigelsesvilkår på
eksisterende kontaktforhold, og det skal afklares, om
det er skolen selv eller IFIRS, der står for opsigelse af
kontrakter hos nuværende leverandører.
Hvis skolen ønsker, at IFIRS skal opsige kontrakten,
skal der sendes en fuldmagt hertil.

Det er vigtigt, at der tales med flere og forskellige
leverandører, så der sikres ligebehandling i udbuddet.
Derudover etableres der en løbende dialog med
skolens brugerrepræsentanter på det pågældende
udbudsområde.
Dette sikrer, at skolernes behov og ønsker bliver
tilgodeset.
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Fase 08 Godkendelse af udbudsmateriale
Udbudsmaterialet sendes til godkendelse ved de
deltagende skoler.
IFIRS fremsender udbudsmaterialet til de deltagende
skoler for at være sikre på, at forståelsen af
betingelserne, herunder kravspecifikationen, er korrekt.
Dette er skolens sidste mulighed for at komme med
ændringer til materialet.
Skolen skal være opmærksom på:

Det er vigtigt at overholde fristen for at godkende
udbudsmaterialet, da tidsplanen for udbuddet er
afhængig af det. Tidsplanen skal tage hensyn til
lovbestemte tidsfrister og kan sjældent justeres, hvis
den nødvendige kontraktstart skal overholdes.
Opstår der situationer, hvor et styregruppemedlem
eller en brugerrepræsentant ikke er tilgængelig over
en periode, kan der henvises til suppleanter inden eller
oplyses om fraværet i et autosvar på mail.
For at sikre en rettidig tilbagemelding fra skolen følger IFIRS denne
procedure ved godkendelse af udbudsmaterialet:
TYPE

HVORNÅR?

FAKTURERING

1. reminder - mail

3 dage før frist

Udbuddets projektnummer

2. reminder - mail

Dagen efter fristens udløb

Skolens projektnummer

3. reminder - telefonisk

1 uge efter fristens udløb

Skolens projektnummer

4. reminder - mail

Efter ringerunde

Skolens projektnummer
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Fase 09 Offentliggørelse
IFIRS offentliggør de fleste udbud og
tilbudsindhentninger via et elektronisk
udbudssystem, så de relevante tilbudsgivere kan
få de samme oplysninger.
Skolen skal være opmærksom på:

Når IFIRS har offentliggjort udbuddet, kan der kun i få
tilfælde ske tilretninger af materialet. Derfor er det
vigtigt, at alt er på plads inden offentliggørelsen, og at
IFIRS har alle relevante oplysninger.
Efter offentliggørelse er det ikke længere muligt for
skolen at træde ud af udbuddet.

Fase 09a Spørgsmål
Spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsmaterialet
stilles via et elektronisk udbudssystem, og
svarene offentliggøres tilsvarende via systemet.
IFIRS svarer for så vidt muligt løbende på
de indkommende spørgsmål afhængigt af
spørgelysten og kompleksiteten af udbuddet.
Skolen skal være opmærksom på:

For at overholde ligebehandlingsprincippet er det
vigtigt, at kommunikationen med mulige tilbudsgivere
går gennem IFIRS. Dette er for at sikre, at alle
tilbudsgivere får de samme oplysninger og dermed
behandles lige. Såfremt skolerne bliver kontaktet af
mulige tilbudsgivere, bør skolen henvise til IFIRS.
Opstår der spørgsmål, som kræver skolens svar, vil
IFIRS kontakte skolen. Det er meget væsentligt, at
skolen her prioriterer besvarelsen af spørgsmålene.
IFIRS vil herefter svare tilbudsgiverne via det
elektroniske udbudssystem.

Fase 09b Eventuel besigtigelse
I udbud, hvor der er behov herfor, afholdes
besigtigelser på de berørte lokationer.
I nogle udbud, f.eks. håndværkerydelser, rengøring
og vedligeholdelse af grønne områder, kan det være
fordelagtigt, at tilbudsgiverne får mulighed for at
besøge de relevante lokationer på de deltagende
skoler. I disse tilfælde vil IFIRS sammen med skolen
aftale besigtigelsestidspunkter, og såfremt det
vurderes nødvendigt deltage i besigtigelserne.
Skolen skal være opmærksom på:

Når IFIRS spørger ind til mulige tidspunkter for
besigtigelser, er det vigtigt, at skolen sikrer sig, der
er personale til at vise tilbudsgiverne rundt på skolen.
Det er vigtigt, at skolerne er forberedte, dvs.:
• Har læst udbudsmaterialet samt bilag.
• Noterer og fremsender eventuelle spørgsmål
fra tilbudsgiverne til IFIRS, således at IFIRS kan
offentliggøre spørgsmålene (overholdelse af
ligebehandlingsprincippet).
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Fase 10 Evaluering
Når tilbudsfristen er udløbet, evalueres de
indkomne tilbud for konditionsmæssighed. Der
udarbejdes en evalueringsrapport.
Skolen skal være opmærksom på:

Tilbuddet evalueres efter de kriterier, som er opstillet i
udbudsmaterialet. Det kan være, at det eneste kriterie
er ”laveste pris”, men det kan også være, at tilbuddene
skal evalueres på beskrivelser af løsningsforslag eller
lignende.
I nogle tilfælde, f.eks. ved udbud af rengøring og
kantinedrift, kan det være nødvendigt for skolen at
være med til at evaluere disse beskrivelser.

Fase 12 Tildeling
Tildelings- og afslagsbreve udsendes.
Skolen skal være opmærksom på:

Efter tildelingen bliver de deltagende skoler orienteret
om, at evalueringen er færdig, og at kontrakten
underskrives efter standstill-perioden.
IFIRS kan orientere om, hvem IFIRS har til hensigt at
tildele kontrakten. Tildelingen kan dog ændre sig som
følge af en klage. Derfor er det vigtigt, at skolen ikke
tager kontakt til nogen af leverandørerne i udbuddet.

Fase 13 Standstill-periode
Der afholdes en lovpligtig standstill-periode på 10
hele dage, hvorefter den/de valgte tilbudsgivere
Omhandler udbuddet test af vareprøver, vil skolen indbydes til kontraktunderskrivning. Deltagende
ofte blive bedt om at deltage i evalueringen af skoler informeres om resultatet af udbuddet efter
vareprøverne. Da disse evalueringer er tidskrævende, udløb af standstill-perioden.
er det ikke muligt at meddele, hvem der får tildelt
kontrakten umiddelbart efter tilbudsfristen.

Fase 14 Underskriftsmøde
Den/de valgte tilbudsgivere underskriver
Ved tilbudsindhentninger inviteres skolen altid med til
at evaluere tilbuddene, da disse ikke er underlagt de kontrakten.
samme krav som EU-udbud.

Fase 11 Indhentning af dokumentation
Der indhentes dokumentation for vindende
tilbudsgiveres opfyldelse af egnethedskriterierne.
Den vindende tilbudsgiver skal fremsende endelig
dokumentation på opfyldelse af egnethedskriterierne.
Skolen skal være opmærksom på:

På mødet gennemgås kontraktens væsentligste
punkter og implementeringsarbejdet for den valgte
leverandør.
Skolen skal være opmærksom på:

Når kontrakten er underskrevet af IFIRS og den valgte
tilbudsgiver, informeres skolerne om, hvem deres
nye leverandør er, samt hvordan aftalen forventes
implementeret.

Kontrakten kan ikke tildeles, inden dokumentationen
er indhentet, men samtidig giver det tilbudsgiverne en
indikation på, hvem der får tildelt kontrakten.
Skolen kan derfor risikere, at tidligere leverandører
eller andre tilbudsgivere kontakter skolen i denne
periode. Skolen skal i det tilfælde henvise til IFIRS af
hensyn til overholdelse af udbudsreglerne.
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KONTRAKTSTYRING
Fase 15 Overdragelse til kontraktstyring
Aftalen overdrages til kontraktstyring, der
planlægger kontrol, dialog, prisregulering og
implementering.
Skolen skal være opmærksom på:

Når udbuddet overgår til at være en underskrevet aftale,
overgår ansvaret for aftalen til en Contract Manager,
og det er dermed ikke længere projektstyreren, der er
skolens primære kontaktperson. Du kan se, hvem der
er kontraktansvarlig for den enkelte aftale på IFIRS’
hjemmeside, ellers kan du tage kontakt til IFIRS.

Fase 16 Implementering
Aftalen oprettes i IFIRS’ systemer, herunder
KMD Indkøbsanalyse, databasen og Pactius.
Tilbudslister konverteres til prislister.
Opstartsmøder med leverandører og skoler
arrangeres og afholdes.
Skolen skal være opmærksom på:

Skolerne får mest værdi af udbuddet og aftalen,
når brugerrepræsentanterne er med til at få en
god implementering af aftalen. Det kan især være
ved input til kontraktstyrer omkring dialogen med
leverandøren, herunder melde tilbage hvorvidt skolen
er blevet kontaktet af leverandøren, har modtaget
den rette vare/ydelse til rette tid, osv.
Det gælder for implementeringen og hele aftalens
forløb, at brugerrepræsentanterne er IFIRS' og
medlemsskolernes øjne og ører, som er med til at sikre,
at aftalerne kører tilfredsstillende. IFIRS forventer, at
aftalerne har succes, hvis skolerne ikke melder tilbage.

Opstartsmøder afholdes

Aftalen oprettes og uploades på skolens
medlemsportal, så skolen altid har adgang til
kontrakten dér.
Derudover oprettes aftalen i IFIRS’ interne systemer,
så IFIRS sikrer, at alle stamdata altid er tilgængelige,
og at eventuelle varsler overholdes.

Alt afhængig af aftalens omfang og strategiske
betydning for skolerne, afholdes opstartsmøder med
leverandøren, hvor blandt andet aftalens vilkår og
implementering af aftalen drøftes.
Opstartsmødet kan afholdes af IFIRS eventuelt
kombineret med underskriftsmødet.
Mødet kan også afholdes hos skolerne, eksempelvis i
forbindelse med rengørings- og andre serviceaftaler.
Her bistår IFIRS gerne, hvis skolerne måtte ønske det.

Udarbejdelse af prislister

Implementering i KMD Indkøbsanalyse

Oprettelse i IFIRS medlemsportal

IFIRS eller leverandøren udarbejder en prisliste på
baggrund af udbuddets tilbudsliste. IFIRS kontrollerer
og godkender leverandørens prisliste, inden den
bliver uploadet til medlemsportalen og udsendt til de
deltagende skoler.

Aftalen opdateres i KMD Indkøbsanalyse, hvor IFIRS
opdaterer aftalesnitfladerne for de deltagende skoler
samt prissnitfladerne for aftalerne. Når aftalen
træder i kraft, vil det derefter være muligt at lave
compliancearbejde via KMD Indkøbsanalyse.
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Fase 17 Compliance
Aftalens brug og ændringer kontrolleres løbende,
herunder indkøbsmønstre, kvalitet, priser og
betingelser.

Som udgangspunkt er det skolens eget ansvar, at
skolen anvender aftalen korrekt. IFIRS analyserer
og rådgiver gerne omkring optimering af indkøb og
aftalebrug.

Nedenstående processer vurderes og udarbejdes efter
aftalens strategiske og volumenmæssige omfang.
Det betyder, at alle processerne ikke nødvendigvis
gennemføres for alle aftaler med samme frekvens.
Eksempelvis vil flere processer gennemføres op til
flere gange årligt for en stor aftale med stor betydning
for skolens drift, hvorimod en mindre aftale ikke vil se
en hyppig kontrol.

Tilfredshed

Dialog med skoler og leverandører

IFIRS har et stort ønske om at være i tæt dialog med
både skolerne og leverandørerne på særligt vigtige
aftaler. IFIRS og medlemsskolerne samarbejder her
om en proaktiv tilgang i forhold til udfordringerne og
sikrer sammen et godt samarbejde mellem alle parter.

Skolernes tilfredshed med aftalen er afgørende for
skolernes brug af aftalen. Derfor er IFIRS interesseret
i skolernes evaluering af aftalerne, herunder pris,
kvalitet, rettidighed, service mv. Det er gerne i
forbindelse med optionsudnyttelse eller dialogmøder
med leverandøren, at der udsendes anmodning om
evaluering af aftaler.
Prisregulering

Prisregulering foretages efter retningslinjer, som er
beskrevet i kontrakten, medmindre leverandøren
vælger ikke at gennemføre de kontraktmæssige
reguleringer. Efter hver prisregulering opdateres KMD
Indkøbsanalyse med de nye prissnitflader.
Skolen skal være opmærksom på:

Såfremt der er udfordringer i kontraktens løbetid,
anbefaler IFIRS, at de daglige udfordringer tages
direkte med leverandøren. Såfremt der er gentagende
udfordringer eller udfordringer af mere principiel
karakter, anbefaler IFIRS, at IFIRS tager dialogen med
leverandøren. Det fremgår af IFIRS’ hjemmeside,
hvem der er den kontraktansvarlige for den enkelte
kontrakt.

Løbende håndtering af udfordringer

Efterhånden som aftaler løber, kan der opstå
udfordringer, der skal håndteres. Dette kan være
lige fra fejlfakturering, "ulovlige gebyrer", samarbejde
generelt, manglende dokumentation og statistik.
Behovet for at inddrage IFIRS er individuelt skole
for skole. IFIRS og alle skoler på aftalen får dog
mest værdi, hvis der sker orientering og løsninger i
fællesskab fremfor enegang.
Indkøbsoptimering

Skoler med KMD Indkøbsanalyse får årligt tilsendt en
indkøbsanalyse, hvori hele skolens indkøb fremgår,
som er analyseret på baggrund af leverandører,
kategorier mv. Hvis skoler, der ikke har data i KMD
Indkøbsanalyse, ønsker analyser af deres indkøb, skal
de sende deres indkøbsstatistik i Excel format til
IFIRS.
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Fase 18 Evaluering
Tidligst efter 12 måneders brug af aftalen
undersøges det, om skolerne er tilfredse med
aftalen, og skolernes ønske om optionsudnyttelse
eller genudbud aftales.
Ved aftalerne sker der enten mundtlig eller skriftlig
evaluering. Her er det vigtigt, at skolerne besvarer
IFIRS’ henvendelser. Typisk vil der ske mundtlig
evaluering på aftaler med få skoler og meget
individuelle aftaler. Større aftaler som catering og
læskedrikke evalueres ofte skriftligt via Google
Survey, hvorefter IFIRS udarbejder en detaljeret
evalueringsrapport. Rapporten danner grundlag for en
samlet vurdering af aftalen, dialog med leverandøren
om forbedringspotentiale og væsentlige punkter til et
genudbud af aftalen.
Skolen skal være opmærksom på:

Det er her af stor betydning, at det ikke blot er et
styregruppemedlem, der besvarer henvendelsen,
men at brugerne af aftalen kommer med feedback,
da denne feedback bruges til at optimere aftalen og
styrke samarbejdet.
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Fase 19a Option på forlængelse
Hvis aftalen har fungeret tilfredsstillende og
stadig er i overensstemmelse med markedet, kan
IFIRS gøre brug af muligheden for forlængelse i
henhold til kontrakten.
IFIRS’ kontrakter løber typisk i 2 år og har option på
2 x 12 måneders forlængelse. Ca. 12-6 måneder før
aftalens udløb bliver de deltagende skoler kontaktet
med henblik på at undersøge, om skolerne ønsker at
udnytte optionen om forlængelse, eller om kontrakten
skal løbe ud. Dette sker med henblik på, at skolerne
eller IFIRS kan nå at gennemføre et udbud, såfremt de
deltagende skoler ikke ønsker at udnytte optionen for
forlængelse.
Skolen skal være opmærksom på:

For at overholde tidsfristen for optionsudnyttelse er
det vigtigt, at skolen overholder fristen for at vende
tilbage med deres ønske om optionsudnyttelse eller
ej.

Fase 19b Genudbud
Ca. 12 mdr. inden kontraktens endelige ophør
forberedes et genudbud.
Når en aftale ikke kan forlænges længere, eller
skolerne ønsker et nyt udbud, startes udbudsforløbet
forfra. Erfaringerne fra det tidligere udbud samt
kontraktperioden
opsamles
og
overdrages.
Erfaringerne indgår så i det fremtidige arbejde med
udbuddet.

For at sikre en rettidig tilbagemelding fra skolen følger IFIRS denne procedure
ved option på forlængelse:
TYPE

HVORNÅR?

FAKTURERING

1. reminder - mail

3 dage før frist

Udbuddets projektnummer

2. reminder - mail

Dagen efter fristens udløb

Skolens projektnummer

3. reminder - telefonisk

1 uge efter fristens udløb

Skolens projektnummer

4. reminder - mail

Efter ringerunde

Skolens projektnummer
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FASEPLANEN
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