Rammer for indkøb i Hillerød
Kommune samt gode råd
2. marts 2022

Fakta om indkøb i Hillerød Kommune
• Hillerød Kommune køber årligt ind for ca. 800 mio. kr. på varer og
tjenesteydelser
• Hillerød Kommune benyttede sig i 2021 af ca. 3.800 leverandører
• Omkring 200 leverandører står for ca. 80 pct. af omsætningen
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Hvilke regler skal vi overholde?
Hvornår skal der gennemføres et EU-udbud?

• 1.601.944 kr. er tærskelværdien for EU-udbud for
varer og tjenesteydelser
• 40.100.744 kr. er tærskelværdien for EU-udbud for
bygge- og anlægsopgaver

Hillerød Kommune annoncerer alle EU-udbud via Mercell.
Se link til Mercell på www.hillerod.dk under Leverandør til kommunen, og Indkøb og
udbud
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Hvilke regler skal vi overholde?
Varer og tjenesteydelser, der er under EU’s tærskelværdi reguleres af Udbudsloven (afsnit
IV og V).
• Hvis der er klar grænseoverskridende interesse, skal der foretages en annoncering.
• Hvis der ikke er klar grænseoverskridende interesse, skal indkøbet foretages på
markedsmæssige vilkår.
– Markedsafdækning og indhentning af ét tilbud
– Indhentning af op til 3 tilbud

Hillerød Kommune annoncerer tilbudsindhentninger via Mercell – både de der har klar
grænseoverskridende interesse og de der ikke har.
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Hillerød Kommunes udbuds- og
indkøbspolitik
Formål:
”Hillerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik skal
sikre, at Hillerød Kommunes anskaffelser af varer,
tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver foregår
med vægt på dialog, fleksibilitet og høj kvalitet til den
lavest mulige pris”.
• Dialog med både leverandører og brugere
• Fleksibilitet for både leverandører og kommunen
• Høj kvalitet fra leverandørens side, men ikke højere
end nødvendigt, men gerne bæredygtigt
• Lavest mulige pris, i kombination med høj kvalitet,
for at sikre at vi får mest muligt for pengene.
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Hillerød Kommunes udbudsplan 2022 –
udvalgte områder
Indkøb udarbejder en gang årligt en udbudsplan i tæt samarbejde med afdelingerne. Den
forelægges og godkendes i økonomiudvalget i starten af hvert kalenderår. I 2022 står bl.a.
disse områder på planen for så vidt angår varer og tjenesteydelser:

–
–
–
–
–
–

Håndværkerydelser
Vinduespolering
Sprogtolkning
Personbiler (el)
Juridiske tjenesteydelser
Hårde hvidevarer

Hele udbudsplanen for 2022 kan ses på www.hillerod.dk under Leverandør til
kommunen, og Indkøb og udbud.
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5 gode råd
Før du går i gang med dit tilbud

1. Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed i god tid
2. Hold dig ajour med eventuelle opdateringer

3. Identificer egnethedskrav og mindstekrav – god idé at udarbejde en tjekliste
4. Identificer formkrav og dokumentationskrav – god idé at udarbejde en tjekliste

5. Stil spørgsmål i tide, hvis udbudsmaterialet er uklart eller hvis du er i tvivl om et vilkår.
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5 gode råd
Mens du udarbejder dit tilbud

1. Undgå forbehold – medmindre det er angivet i udbudsmaterialet, at der kan tages
forbehold
2. Sørg for at tilbuddet opfylder de mindstekrav der fremgår
3. Det er en god idé at kvalitetssikre tilbuddet for regnefejl, manglende bilag,
dokumentation mv.

4. Overhold tidsfristen – ellers bliver dit tilbud afvist!
5. Hvis du ikke vinder kontrakten og er utilfreds – søg dialogen før klagen
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