
Velkommen til informationsmøde om 

Kommunale udbud af 

varer og tjenesteydelser



Program 
15.00-15.10 Velkomst

V/ Kim Jakobsen, økonomidirektør, Mariagerfjord Kommune

15.10-15.30 Udbudsplan 2020

Præsentation af kommunens udbudsplan for varer- og tjenesteydelser. Lær om krav og procedure for at afgive et tilbud.

V/ Anni Rytter Clemensen, afdelingsleder i indkøb, Mariagerfjord Kommune

15.30-15.50 Præsentation af udbudsportalen Mercell

V/ Lars Hecker og Niels Arn Garler

15.50-16.10 Virksomheds erfaringer med at byde på offentlige opgaver

V/ Vraa Dampvaskeri

16.10 Opsamling og spørgsmål

V/ Anni Rytter Clemensen

16.30 Tak for i dag!



Mariagerfjord - en erhvervsvenlig kommune 



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.



Udbud & Indkøb – hvem 

• Vi er…

– Anni, Afdelingsleder

– Maiken, Udbudskonsulent og jurist

– Nanna, Udbudskonsulent og jurist

– Anette, Indkøbsassistent

– Joen, Controller

– Lone, Contractmanager

• Kontakt Udbud & Indkøb

– 97 11 44 44

– Mail: indkob@mariagerfjord.dk



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:

– EU-udbud – over kr. 1.600.000

– Udbud & Indkøb inddrages – over kr. 125.000

– Flere tilbud – over kr. 25.000



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)

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)

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 - Erfaringer

• Mercell

• Vrå Dampvaskeri A/S



Udbud & Indkøb

• ESDP (fælles europæisk udbudsdokument)



Udbud & Indkøb

Spørgsmål ?


