Mini VEJLEDNING
I denne minivejledning kan du finde information om, hvilke regler der gælder for
kommunens indkøb og hvordan du kan
blive leverandør til Ringkøbing-Skjern
Kommune

VELKOMMEN!
I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi fokus på det lokale
erhvervsliv – også når vi køber varer og tjenesteydelser.
Men vi er samtidig underlagt en lovgivning om udbud
og konkurrence.
I denne vejledning kan du læse om
 Hvilken lovgivning vi som offentlig myndighed er omfattet
af når vi taler udbud
 Hvordan du finder de udbud vi har i Ringkøbing-Skjern
Kommune
 Hvad du skal gøre, hvis din virksomhed vil byde ind på et
udbud
 Hvor du kan finde yderligere oplysninger omkring udbud

Lovgivningen sætter rammerne for RingkøbingSkjern Kommunes indkøb
Lovgivningens regler om
udbud sætter rammerne
for, hvordan RingkøbingSkjern Kommune skal foretage sine indkøb ved
eksterne leverandører.
Reglerne om udbud gælder for kontrakter, som offentlige myndigheder indgår med eksterne leverandører.
Beløbsgrænserne – de såkaldte tærskelværdier – for,
hvornår kommunen skal annoncere eller gennemføre
EU-udbud er pt. 1.645.000 kr.
Overstiger de samlede udgifter ved et varekøb eller i
kontrakts perioden tærskelværdierne skal kommunen
enten;
 Annoncere kontrakten, varekøbet eller indkøb af
tjenesteydelser eller
 Foretage EU-udbud af kontrakten, varekøbet eller
indkøbet af tjenesteydelser
Vurderingen af kontraktens eller varekøbets størrelse
skal ske for Ringkøbing-Skjern Kommune under ét.

Tærskelværdi er
et minimumsbeløb, som angiver
hvornår indgåelse
af en kontrakt eller køb af en vare
skal i udbud.
Beløbet beregnes
af hele kontraktsummen eller varekøbets værdi.
Tærskelværdier
fastsættes i lovgivningen.

Ex.: RingkøbingSkjern Kommune
køber kontorartikler. Kontrakts værdien – i forhold til
udbudsreglerne –
vurderes i forhold
til hele kommunens, herunder
alle decentrale institutioner og administrationens
indkøb af kontorartikler

Indkøb af varer og tjenesteydelser for beløb under tærskelværdierne og uden grænseoverskridende interesseskal ske ved at kommunen skal sikre sig at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. F.eks. indhenter 1-3 tilbud på varen eller tjenesteydelsen.
Hvor finder du udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.
På kommunens hjemmeside kan
du se de igangværende udbud
og få mail ud, hver gang et udbud går i gang.
Her finder du også RingkøbingSkjern Kommunes lokale udbudsplan. Udbudsplanen bliver vedtaget for et budgetår af gangen
og offentliggøres efter endelig
vedtagelse.
Hvordan bliver du leverandør til Ringkøbing-Skjern Kommune?
Hvis du ønsker at byde på et varekøb eller en opgave i
udbud, er det vigtigt at være opmærksom på, om dit
tilbud opfylder betingelserne i udbudsmaterialet. Det
kan være afgørende for, om Ringkøbing-Skjern Kommune ifølge lovgivningen må behandle dit tilbud. Det er
vigtigt, at du opfylder både kravspecifikation og udbudsbetingelser.
Tilbud til Ringkøbing-Skjern Kommune på varer og tjenesteydelser sker på www.mercell.dk. Mercell er altid behjælpelig med praktiske udfordringer/spørgsmål. Kontakt Mercell på tlf. 6313 3783.
Der er derfor en række forhold, du skal være særligt opmærksom på, når du afgiver tilbud:

Udvælgelseskriterier
Brug udvælgelseskriterierne i udbudsmaterialet til at sikre dig, at du har al
den påkrævede information og dokumentation med i dit tilbud til kommunen, f.eks.:





Beskrivelse af virksomhedsprofil
Erklæring om eller dokumentation for erhvervsansvarsforsikring på mindst kr. 5.000.000
Referencer fra evt. lignende
aftaler
En redegørelse over tilbudsgivers eventuelle underleverandører

ESPD (European Single Procurement Document).

Tilbudsgiver skal aflevere et udfyldt ESPD med bekræftelse på at
tilbudsgiver ikke er omfattet af hverken de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde som oplyst i ESPD’et
Overholdelse af tidsfrist for aflevering af tilbud
Hvis dit tilbud kommer for sent, må Ringkøbing-Skjern Kommune
ikke tage dit tilbud i betragtning.
Hvor finder du yderligere oplysninger omkring udbud
 Udbudsportalen https://udbudsportalen.dk/
 Rksk.dk - https://www.rksk.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb
 Bilag om begreber om udbud.

Book et vejledningsmøde med Team Udbud
Har du generelle spørgsmål til udbud og det at give tilbud til kommunen, kan du booke et vejledningsmøde med Team Udbud,
hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Kontakt:
For yderligere oplysninger omkring udbud kan du kontakte Team
Udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune:
Udbudskonsulenterne
Holger Østergaard (Tlf.: 9974 1943), Kell Christensen (Tlf.: 9974
1636) samt Britta Nørgaard (Tlf.: 9974 1137).

