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FORORD
Udbuds- og indkøbspolitikken fastlægger de overordnede rammer for udbud og
indkøb af varer og tjenesteydelser i Vesthimmerlands Kommune – herunder også
konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver. Politikken gælder for alle centrale
og decentrale enheder og institutioner.
Kommunen kan vælge at lade deres opgaver løse af selvejende institutioner ved
at indgå en driftsoverenskomst med dem. Selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Vesthimmerlands Kommune, og som får driftstilskud på over
50 %, er omfattet af samme udbudslovgivning som kommunen. Disse institutioner har ret til at anvende kommunens indkøbsaftaler.
Politikken skal sikre kommunen kommercielt og juridisk ved indkøb fra private
leverandører, samtidig med at den også er rettet mod leverandører, der ønsker at
kende rammerne for kommunens udbud og indkøb.
Politikken skal sikre det gode indkøb og forenkle indkøbsprocessen, og det er
derfor vigtigt, at politikkens bestemmelser bliver efterlevet af både ledere og medarbejdere. Det er essentielt, at alle medarbejdere med ansvar for udbud og indkøb kender denne politik.
Vi har fokus på både økonomi og bæredygtighed bl.a. klima, miljø og socialt ansvar. Disse hensyn går ofte hånd i hånd, men kan også være modstridende. Hvis
det er tilfældet vil vi tage stilling fra sag til sag ud fra både økonomiske og bæredygtige hensyn.
Der er udarbejdet særskilt politik for udbud og indkøb af bygge- og anlægsopgaver.

Centralt indkøb giver
store besparelser og
forenkler indkøbsprocessen
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MÅLSÆTNING FOR DET GODE INDKØB
Vesthimmerlands Kommune køber ind på et professionelt, lovligt samt økonomisk og samfundsmæssigt ansvarligt grundlag.
Udbuds- og indkøbspolitikken omfatter alt, der udløser en faktura.
Vesthimmerlands Kommune foretager udbud og indkøb ud fra følgende grundprincipper:


Vi køber varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst. Vi ønsker at opnå de bedst mulige priser med en kvalitet, der er tilstrækkelig.



Vi optræder som én kunde og opnår dermed stordriftsfordele gennem
koordinering og konkurrenceudsættelse af de enkelte forvaltningers og
institutioners indkøb.



Vores udbud og indkøb sker ud fra objektive kriterier og i overensstemmelse med gældende EU-ret og dansk lovgivning.



Alle kommunens afdelinger og institutioner er forpligtet til at overholde
Politikkens bestemmelser ved ethvert udbud og indkøb.



Alle kommunens indkøbere er forpligtet til at anvende de indkøbsaftaler,
der er indgået.



Alle kommunens indkøbere er forpligtet til at købe ind
via kommunens e-handelssystem.

I forhold til markedspriser opnår vi besparelser på op til 90% på
gængse vareindkøb .
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LOVGIVNING
Udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser sker i henhold til Udbudsloven og
Forvaltningsloven.
Indkøb over gældende tærskelværdi for EU-udbud gennemføres som offentligt
udbud, begrænset udbud eller ved anvendelse af SKI-aftaler. Tærskelværdierne
fremgår af www.udbudsportalen.dk.
Tærskelværdierne relaterer sig til kontraktværdien. Ved indkøb af varer og tjenesteydelser skal kontraktværdien ses samlet for kontraktperioden. Ved gentagne anskaffelser skal kontraktværdien beregnes for minimum 4 år.
Der er specielle lovregler for udbud og indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser.
Indkøb af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr. og op til EU´s tærskelværdi,
og hvor indkøbet er uden klar grænseoverskridende interesse, sker ved tilbudsindhentning jf. Udbudsloven. Er der tale om indkøb med klar grænseoverskridende interesse, skal der ske annoncering på www.udbud.dk
Der er ingen lovkrav for indkøb under 500.000 kr. Indkøbet skal dog altid foretages på et sagligt og økonomisk forsvarligt grundlag. Dette kan eksempelvis ske
ved at indhente tilbud fra mindst to leverandører, der er uafhængige af hinanden, hvorved det er dokumenteret, at der er opnået det mest fordelagtige indkøb.

Alle indkøb skal ske på
et sagligt og økonomisk
ansvarligt grundlag
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KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF EGNE DRIFTSOPGAVER
Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (tjenesteydelser), hvor eget personale er involveret, kræver politisk behandling i Økonomiudvalget. Det er ligeledes Økonomiudvalget, der tager stilling til om der skal udarbejdes kontrolbud.
Et kontrolbud er kommunens egen pris for at løse en udbudt opgave, hvori eget personale indgår. Dette gælder både ved konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver
og ved evt. hjemtagning af opgaver.
Formålet med at udarbejde kontrolbud er at sikre:




Øget konkurrence og dermed mulighed for at sikre både høj kvalitet og lav pris
Et omkostningsægte bud på, hvad det koster at løse opgaven
Mulighed for at beholde opgaven i kommunens regi, hvis kommunen er konkurrencedygtig.

Når kommunen udarbejder et kontrolbud, skal der være vandtætte skodder mellem
den del af forvaltningen, der udarbejder kontrolbuddet og den del, der udarbejder udbudsmaterialet.
Ved påtænkt konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver skal kommunen inddrage
MED-systemet. De nærmere regler herom fremgår af protokollat og retningslinier, der
er tilgængelig på kommunens intranet.
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UDBUDSFORM OG UDBUDSDESIGN
Alle udbud skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende regler. Er der
flere muligheder, anvender vi den mest hensigtsmæssige udbudsform i forhold
til ressourceforbrug, besparelsespotentiale, lokale forhold m.m.
Udbudspligten kan afløftes på følgende måder:


tilslutning til forpligtende aftale via SKI



direkte tildeling/miniudbud på en SKI rammeaftale



udbud gennem Fællesindkøb Nord – indkøbsfællesskab med øvrige nordjyske kommuner



eget udbud

Ifølge Økonomiaftalen for 2018 er det KL og regeringens målsætning, at kommunerne som udgangspunkt tilslutter sig og anvender de forpligtende SKI aftaler.
Derfor tilslutter vi os disse aftaler i de tilfælde, hvor vi er EU-udbudspligtige.
Ifølge Udbudsloven skal offentlige myndigheder i alle udbud vurdere, om det er
muligt at opdele et udbud i flere mindre udbud/delaftaler. Dette kan give små og
mellemstore virksomheder bedre muligheder for at afgive tilbud, ligesom det også kan gøre det mere attraktivt for det lokale erhvervsliv at byde. Successive,
ensartede indkøb skal sammenlægges ved vurdering af udbudspligten, og det er
ikke tilladt at opdele i delkontrakter, med henblik på at undgå udbud.

Vi har fragtfri levering
på de fleste aftaler

UDBUDSPROCESSEN
De fleste udbud i Vesthimmerlands Kommune bliver gennemført af Den centrale
Indkøbsenhed. Enkelte af fagområderne gennemfører selv udbud. Udbud der går
på tværs af organisationen bliver dog altid gennemført af Den centrale Indkøbsenhed.
Den centrale Indkøbsenhed bistår organisationen i forhold til

Udbudsloven

Anvendelse af indkøbsaftalerne

Uddannelse i brug af e-handelsløsning

Support i brug af e-handelsløsning

Udarbejdelse af ledelsesrapporter med henblik på optimering af indkøb
Indkøbsenheden fremlægger hvert år i december måned udbudsplan for det
kommende år for Direktionen.
Samtidig med udbudsplanen bliver der forelagt en oversigt over de udbud, der
har været gennemført af Indkøbsenheden det seneste år. Oversigten indeholder
en redegørelse for de økonomiske aspekter, der er i de foretagne udbud.

Indkøbsenheden giver
råd og vejledning til
hele organisationen
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SAMARBEJDSRELATIONER
For at opnå bedst mulige effektiviseringer af alle indkøb deltager indkøbsenheden aktivt i indkøbsfællesskaber eks. Fællesindkøb Nord, IKA (Foreningen af
Offentlige Indkøbere), SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), Advokat-erfagruppe og lignende.
Endvidere arbejder vi sammen med Erhverv Væksthimmerland, leverandører
og andre relevante samarbejdspartnere, som kan bidrage til effektivisering af
indkøbene.
Sundhedsområdet kan indgå i kommunale, regionale og nationale samarbejder. Udbudspligten bliver aftalt og afløftet i disse samarbejder.

DIGITALISERING
Manuelle arbejdsgange, der kan digitaliseres, skal digitaliseres.
Herved sparer vi arbejdsmæssige ressourcer, ligesom vi sikrer os mod menneskelige fejl.
Samtlige indkøb af varer, der findes i indkøbssystemets elektroniske varekatalog, skal ske via indkøbssystemet. Herved sikrer vi:


besparelse i arbejdstid, da varerne bliver leveret



automatisk bogføring af faktura



korrekt faktura



overholdelse af indkøbsaftalerne

Alle indkøbere skal
anvende ehandelssystemet
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DET LOKALE ERHVERVSLIV
Kommunen har en naturlig interesse i at bevare og udvikle et stærkt, lokalt erhvervsliv. Indenfor rammerne af gældende love og regler vil kommunen arbejde
for, at lokale virksomheder får mulighed for at afgive tilbud.
Kommunen tilstræber at orientere lokale virksomheder om aktuelle og kommende
udbud. Dette sker ved offentliggørelse af udbudsplan på kommunens hjemmeside samt information om aktuelle udbud til Erhverv Væksthimmerland.
Kommunen annoncerer alle udbud på hjemmesiden. Endvidere annonceres i de
lokale medier, hvis dette giver mening.
Ved planlægning af udbud opdeler Indkøbsenheden kontrakterne i mindre opgaver/delaftaler, hvorved små og mellemstore virksomheder får bedre mulighed for
at deltage.
Det er muligt at mindre virksomheder kan afgive tilbud i fællesskab – gennem
konsortier - ligesom der er mulighed for at anvende underleverandører.
Endvidere kan virksomheder, som ikke selv har mulighed for at opfylde eventuelle krav til økonomisk og teknisk formåen, basere sig på andre virksomheders kapacitet.

Vi opdeler udbuddene
mest muligt at hensyn
til lokale samt mindre
virksomheder

ARBEJDSKLAUSULER
Der henvises til notatet om arbejdsklausuler, som er godkendt i Byrådet den
29. januar 2015.

MILJØRIGTIGE PRODUKTER
Ved valg af leverandører prioriterer vi, at vi kan vælge produkter, der opfylder
kravene til et af de offentligt kontrollerede miljømærker eller produkter, der opfylder tilsvarende kriterier.
Ved indkøb af varer med kemikalier, stiller vi altid krav om medfølgende sikkerhedsdatablade.

Vi prioriterer produkter
der opfylder miljømærker eller tilsvarende
kriterier

Vesthimmerlands Kommune er Klimakommune, og derfor tager vi løbende stilling til energibesparende foranstaltninger og miljøkrav.
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KOMPETENCEPLAN VEDR. UDBUD/TILBUDSINDHENTNING
B = beslutning
I = indstilling

B = beslutning
I = indstilling

Økonomi
udval
get

Udvalg

Adminis
tratio
nen

Konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver
Stillingtagen til om et område skal konkurrenceudsættes

B

I

I

Dispensation for afgivelse af kontrolbud

B

I

I

B*

I

I

I

Konkurrenceudsættelse (eget personale indgår) –
udbudsmateriale
Konkurrenceudsættelse (eget personale indgår) – valg af leverandør – med kontrolbud
Konkurrenceudsættelse (eget personale indgår) – valg af leverandør – uden kontrolbud
Mulig indlicitering af tjenesteydelser
Stillingtagen til hjemtagelse af tjenesteydelse (eget
personale
kan indgå)
Hjemtagelse af tjenesteydelse (eget personale kan indgå) –
udbudsmateriale
Hjemtagelse af tjenesteydelse (eget personale kan indgå) –
valg af leverandør
Øvrig konkurrenceudsættelse

B

B

B

B

I

I

B*

I

I

I

Udbud af varekøb

B

Udbud af øvrige tjenesteydelser

B

*Økonomiudvalget, når dette fungerer som fagudvalg
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