
27. februar 2019

Velkommen til informationsmøde om 

Kommunale udbud af 
varer og tjenesteydelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
V/ Kim Jakobsen



Program
15.00-15.10 Velkomst 
V/ Kim Jakobsen, økonomidirektør, Mariagerfjord Kommune

15.10-15.30 Udbudsplanen 2019
Præsentation af kommunens udbudsplan. Sådan finder du udbuddene. Lær om krav og procedure for at afgive 
et tilbud. 
V/ Anni Rytter Clemensen, afdelingsleder i Udbud & Indkøb, Mariagerfjord Kommune

15.30-15.50 Præsentation af udbudsportalen Mercell
V/ Niels Arn Garler og Anders Skjerning Jacobsen, Mercell

15.50-16.10 Lokale erfaringer med at byde på offentlige opgaver
Hør om Toyotas erfaringer med at byde på offentlige opgaver.
V/ Ole Lihn, Toyota Hobro 

16.10 Opsamling og spørgsmål
V/ Anni Rytter Clemensen og Kim Jakobsen

16.30 Tak for i dag!
V/ Kim Jakobsen, økonomidirektør, Mariagerfjord Kommune

Oplægsholder
Præsentationsnoter
�



Mariagerfjord - en erhvervsvenlig 
kommune 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
V/ Kim Jakobsen��Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Vi er en erhvervsvenlig kommune, der gerne vil være i tæt dialog med vores lokale virksomheder. �Derfor startede vi året ud med at invitere alle lokale virksomheder til nytårskur og anlægskonference, hvor vi præsenterede kommunale drift- og anlægsopgaver i 2018. Og når vi i dag inviterer til informationsmøde om kommunale udbud af vare- og tjenesteydelser, så er det også for at komme i en tættere dialog og orientere vores lokale virksomheder om mulighederne for at byde ind på kommunale udbud.��



Hvorfor dialogen om kommunale udbud?

• Kommunen skal konkurrenceudsætte opgaver over 25.000 kr. 

• Det giver lokale virksomheder muligheden for at byde ind!

• Byd professionelt ind - læs udbudsmaterialerne og lav et skarpt tilbud.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
V/ Kim Jakobsen�Kommunen skal konkurrenceudsætte opgaver over 25.000 kr. ��Derfor vil vi i Mariagerfjord Kommune gerne stille vores viden til rådighed, så I (virksomhederne) får mere viden om, hvordan I byder ind på de kommunale opgaver, der kommer i udbud her i kommunen og i andre kommuner.�Det er både vores opgave at fortælle jer, at opgaverne kommer i udbud, men også at guide jer til, hvordan I så byder ind på opgaverne – og vinder dem! ��Men byd professionelt ind! Det betyder, at I skal læse udbudsmaterialerne og lave skarpe/professionelle tilbud. Ellers vil der bare være virksomheder uden for kommunen, der byder ind. Når opgaverne kommer i udbud, har Mariagerfjord Kommune naturligvis en interesse i, at ordrene går til de lokale virksomheder. Så vi sikrer, at omsætningen bliver i kommunen/går til lokale virksomheder.� ��



Udbud & Indkøb - disposition

• Hvem

• Hvorfor

• Hvor

• Hvordan

Oplægsholder
Præsentationsnoter
V/Anni



Udbud & Indkøb – hvem 

• Vi er…
– Anni, Afdelingsleder
– Jacob, Udbudskonsulent og controller
– Nanna, Udbudskonsulent og jurist
– Anette, Indkøbsassistent
– Vakant stilling

• Kontakt Udbud & Indkøb
– 97 11 44 44
– Mail: indkob@mariagerfjord.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Altid tilgængelige for besvarelse af spørgsmål, dialogIKKE når et konkret udbud kører, her skal man benytte spørgeperioden – påpege uhensigtsmæssigheder eller krav som ikke kan opfyldesVi ønsker også lokale tilbudsgivere, men skal være neutrale og overholde ligebehandlingsprincippet



Udbud & Indkøb – hvorfor

• Lovgivning
Udbudsloven procedurer ved indkøb over EU´s tærskelværdier
Udbudsloven procedurer ved indkøb under EU´s tærskelværdier

• Sådan er reglerne for anskaffelser:
– Light-regime (specifikke tjenesteydelser) over kr. 5.600.000
– EU-udbud – over kr. 1.600.000
– Udbud & Indkøb inddrages – over kr. 125.000
– Flere tilbud – over kr. 25.000

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eksempelvis er det ikke muligt at stille krav om et bestemt fabrikat eller mærke – men lave en beskrivelse af produkt og funktionalitetenSvært at udarbejde udbudsmaterialer så kun lokale eller smv´er byder, men vi gør det der er muligt inden for udbudslovens grænser: opdeler i flere delaftaler (geografisk) betaler ikke for kørsel (hermed bliver eksterne leverandører tilbud højere, fordi de skal indregne kørsel i prisen)- Konsortiedannelse: Toyota som eksempel



Udbud og Indkøb - hvorfor

• Udbuds- og Indkøbspolitik
– Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under ‘Politik’ / ‘Planer, politikker og 

-strategier’
(https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Planer-politikker-og-strategier)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vedtaget af Byrådet 1. juni 2017

https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Planer-politikker-og-strategier


Udbud & Indkøb - hvor

• Aktuelle udbud og licitationer
- Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under ‘Erhverv’ / ‘Udbud og licitationer’
(https://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Udbud-og-licitationer)

• Få besked om nye udbud 
- (https://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Udbud-og-licitationer)

• Udbudsplan/kommende udbud
- (https://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Udbud-og-licitationer)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Egne udbud, JYFI udbud og SKI udbud

https://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Udbud-og-licitationer
https://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Udbud-og-licitationer
https://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Udbud-og-licitationer


Udbud & Indkøb - hvordan

• Mercell

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Elektronisk udbudsværktøj – elektronisk tilbudsafgivelse



Udbud & Indkøb

• ESDP (fælles europæisk udbudsdokument)



Udbud & Indkøb

Spørgsmål ?



















Ny bruger









































OBS!!!

Inviterede firmaer som konsortium eller underleverandør skal følge det link de modtager i de    

De får en helt særlig fane i toppen af udbuddet, som hedder ”Håndter invitation”.
Denne fane indeholder præcis det de skal udfylde og ikke alt fra selve udbuddet.

Du kan se i systemet når Mercell har matchet din inviterede partner. Du kan ikke afsende dit b    
Har fyldt den del de skal, eller du afviser din invitation.

Vi ser desværre engang i mellem inviterede der trykker på afgiv bud, og derfor får budt selv.

HÅNDTER INVITATION – fortæl evt. partner dette er den rigtige.

















1000000 – vigtig der ikke er kommer eller punktum. Eller bogstaver































Lille



OBS!!!

Du skal når du trykker på ”Send tilbud”, bekræfte du ønsker at sende dit tilbud. 
Det gøres ved der kommer en pop up boks.

Du skal indenfor kort tid efter du har sendt tilbud, modtage en mail fra os om dit tilbud er 
GØR DU IKKE DET, kontakt Mercell 6313 3700 –tryk 1 for leverandør

Husk du kan ikke afsende et tilbud, hvor du ikke har besvaret alt, eller hvis du stadig har en  
Til f.eks. en underleverandør.



Support og hjælp til systemet



Support og hjælp til systemet



Support og hjælp til systemet
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