
Opgave- og udbudsmøde 2022

torsdag den 20. januar 2022



Velkommen

- Marianne Roed Jakobsen



Dagens program
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16.00 Velkommen

v/ Kommunekations- og erhvervschef Marianne Roed Jakobsen

Præsentation af deltagerne, navn, firma og branche

• Generelle indkøb af varer og tjenesteydelser samt kommunens nye udbuds- og indkøbspolitik

v/ Indkøbschef Peter Elman Hansen

• Kommunens servicekontrakter og bygningsvedligehold:

v/ Centerchef for Ejendomme og Intern Service Mette Mylin

• Kommunale opgaver på teknik og miljøområdet: 

v/ Konstitueret Centerchef for Teknik og Miljø Jeanette Christensen Back.

• Kommunale udbud på Sundheds- og Omsorgsområdet: 

v/ Centerchef for Sundhed og Omsorg Tina Wils Christensen

• Hvor finder du information om Kommunens opgaver og udbud? 

v/ Erhvervskoordinator Jane Mortensen

Ca. 17:30 Få en snak om de forskellige typer opgaver og udbud:

• Generelle indkøb af varer og tjenesteydelser: Center for Administration og Service 

• Anlægs- og driftsopgaver: Center for Ejendom og Intern Service 

• Vedligeholdelse af udendørsarealer: Center for Teknik- og Miljø 

• Sundheds- og Omsorgsområdet: Center for Sundhed og Omsorg

• Erhvervsservice for generelle spørgsmål om kommunens erhvervsservice



Præsentation af deltagerne

- navn og firmanavn, branche



Kommunens indkøb

v/ Peter Elman Hansen
Afdelingsleder Jura og Udbud

Hvordan foregår det egentlig ?

Udbudsbazar den 20. januar 2022



Kommunens indkøb i tal

Udbudsbazar den 20. januar 2022

Vi køber ind for ca. 870 mio. kr. årligt
Tjenesteydelser ca. 630 mio. kr.

Varer ca. 130 mio. kr.

Håndværkerydelser ca. 110 mio. kr.

Vi samarbejder med ca. 3.400 leverandører

Vi modtager ca. 80.000 fakturaer årligt

Vi har ca. 400 decentrale indkøbere



Lovgivning og egne regler

Udbudsbazar den 20. januar 2022

Udbudsloven og Indkøbs- og Udbudspolitikken
Kontrakter > 1,6 mio. kr. skal udbydes efter EU regler

Kontrakter > 0,1 mio. kr. minimum to tilbud

SKI Aftaler
23 forpligtende aftaler, f.eks. fødevarer, AV udstyr m.m.

22 frivillige aftaler, f.eks. IT systemer, og IT udstyr

Formelle krav
Arbejdsklausuler og Fortrolighedserklæring

Elektronisk faktura

Ubetalt gæld til det offentlige

30 dage netto



Indkøbs- og Udbudspolitikken

Udbudsbazar den 20. januar 2022

Bæredygtighed
Fokuserer på udledning af CO2

Arbejder med krav til produkters levetid

Sociale klausuler
Vi vurderer fra udbud til udbud, hvilke sociale klausuler vi 
vil gøre gældende, f.eks. krav om uddannelsespladser

Køb lokalt
Lokale leverandører, der leverer produkter som ikke er 
aftaledækket kan blive præsenteret på vores e-handels 
platform 



Hvor finder jeg kommunens udbud?

Udbudsbazar den 20. januar 2022

Udbudsplanen offentliggøres på hjemmesiden
I 2022 udbyder vi bl.a. vinduespolering, 
kompressionshjælpemidler, hårde hvidevarer, 
sprogtolkning, urologihjælpemidler, høreapparater og 
meget mere

Hold øje med kommunens budget
Offentliggøres på hjemmesiden i oktober og viser bl.a. 
større projekter



Servicekontrakter samt bygge- og
vedligeholdelsesopgaver

Centerchef Mette Mylin

Center for Ejendom og Intern service



Servicekontrakter (Flerårige)
• Ventilationsanlæg og brandspjæld og -automatik

Service på kommunens ventilationsanlæg, i alt ca. 380 anlæg, ca. 170 Airmastere,  
serviceres 2-4 gange pr. år. Service på brandspjæld og –automatik.

• Service af gasfyr
Ca. 60 anlæg < 120kW (serviceres hvert andet år)
Ca. 15 anlæg > 120kW (serviceres en gang årligt)
Fjernvarmeservice kan evt. indgå.

• Service af hejseanlæg
18 hejseanlæg fordelt på 9 lokationer, - anlæg til elevering af f.eks. scenetæpper, 
lysskinner etc.

• Service af solgardiner på Egedal Rådhus
316 stk. udvendige ZipScreens
22 stk. indvendige mørklægninger type JM-1260
25 stk. indvendige screens type JM-F85
34 stk. indvendige markiser type JM-W10

• Service af brandskydedøre
Omfatter i alt 6 porte på 3 lokationer samt brandjalousi på Egedal Rådhus

Kontrakterne tilstræbes indgået for 2 år med mulighed for 2 x 1 års 
forlængelse



Serviceydelser (flerårige)

• Vinduespolering
Omfatter alle kommunens ejendomme ude og inde, herunder internt glas 
og ovenlys, 2 gange årligt med mulighed for at bestille yderligere efter 
behov.

• Måtteservice (leje og vask)
Omfatter alle kommunens ejendomme med udskiftning hver 4. uge fra 
april til september og hver 2. uge fra oktober til marts.

• Teknisk rådgivning henholdsvis bygherrerådgivning
Rammeaftale rådgiverydelser. 3 år med option på forlængelse.

• Bygningssyn
Rådgivning i forbindelse med bygningssyn og indrapportering i Dalux på 
udvalgte ejendomme i kommunen. Fokus er i første omgang på 
daginstitutioner.

Rengøring – afklaring af anvendelse af forlængelsesmulighed



Bygningsvedligeholdelsesopgaver

Forventede udbud på vedligeholdelsesopgaver i 2022 omfatter:

Sted Opgavetype

Gammelgårdsvej Facade- og tagrenovering

Ganløse Bibliotek Tag- og facaderenovering

Ganløse Ungdomsklub Efterisolering af tag samt renovering af loftsrum

Smørum Kulturhus
Installationsrenovering og generel håndtering af efterslæb i synergi med 
brugerdrevne investeringer

Maglehøjskolens hal Etablering af varmegenvinding på ventilationsanlæg

Balsmoseskolen Facaderenovering i samarbejde med L:EG

Boesagerskolen Rørudskiftning i samarbejde med L:EG

Solstrålen, Stengårds pl. Etablering af ny pavillon til dagplejen

Hele kommunen Mindre vedligeholdelsesopgaver 



Anlægsopgaver

Forventede udbud på anlægsprojekter i 2022 omfatter:

Opgavetype Budget 2022

Renovering og ombygning af Langekær til 4 gruppers institution 9 mio. kr.



Skoleprojekter 2022
- Ølstykke
- Smørum

Daniel Mortensen
Projektleder

Mobil: +45 27 79 61 64
e-mail: dam@juul-nielsen.dk

Chris Holmberg Arendrup
Markedschef

Mobil: +45 22 68 08 73
e-mail: cha@juul-nielsen.dk

Forventet omsætning i 2022 er ca. 85 mio. kr. med byggeri 
i udførelse på Søhøjskolen og Balsmoseskolen.

Kontakt til Totalentreprenøren (Juul & Nielsen):



Kommunale opgaver på teknik
og miljøområdet

- Konstitueret Centerchef Jeanette Christensen Back

Center for Teknik og Miljø



Opgaver på vejområdet

- Asfaltbelægning
- Mindre vejanlæg
- Brorenovering
- Renovering af vejbelysning
- Trafiksikkerhedsforanstaltninger
- Vognmandskørsel, Materielgården
- Evt. køb/opsætning af ladestandere
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Byggemodning

- Rådgivning i forbindelse med anlæggelse af vej i 
Engparken.

- Rådgivning i forbindelse med anlæggelse af vej i 
Kildedal Bakke.

- Udbud af grøn beplantning i Stationsområdet.

- Diverse teknisk rådgivning vedr. planlægning og 
projektering af nye byudviklingsområder 

(trafikvurdering, støjvurdering, jordhåndtering, 
vejbelysning, udbud, byggeledelse og tilsyn, 
besigtigelser ift. udbygningsaftaler etc.)
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Affald m.m.

- Indsamling af genanvendelige fraktioner
- Kommunikation, foldere, klistermærker
- Uddeling af materiale (foldere m.v.) til 
borgere
- Slamsugning af drænrør
- Monitering og årsrapportering, gamle 
depoter
- Rottebekæmpelse (er igangsat)
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Natur

- Rådgivning i forbindelse med 
naturopgaver
-Naturpleje, såsom rydning af træer og 
buske, samt andre naturforbedrende tiltag.
-Bekæmpelse af kæmpebjørneklo, 
herunder hegninger.
-Indkøb og opsætning af hegnsudstyr til 
naturpleje.
-Vedligehold af naturstier, herunder 
udlægning af grus, samt beskæring af 
træer og buske. 
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Vandløb og grundvand

- Rådgivning vedr. vandløbsprojekter, 
herunder hydrologiske redegørelser, 
modellering af vandløb og 
konsekvenskortlægning
- Mindre entreprenøropgaver, såsom 
opgravning af vandløbsbund, fjernelse af 
spærringer og restaurering.
- Undersøgelser af rørlagte vandløb, f.eks. 
vandløbsopmåling, opgravning, spuling og 
kameraundersøgelser. 
- Konsulentbistand/rådgivning til løsning af 
opgaver i henhold til vandforsyningsloven: 
planer, tilladelser, grundvandsfaglige 
vurderinger.
Opgave- og udbudsmøde den 20.01.2022



Kommunens tilbud indenfor 
sundheds- og omsorgsopgaver

Afdelingsleder Charlotte Grimstad
Center for Sundhed og omsorg
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Udbud i Center for Sundhed og 
Omsorg i 2022

Udbud inden for sundheds og omsorgsområdet

Markedsafdækning:
• Tilsyn på ældreområdet
• Brystproteser

In udbud:
• Urologi produkter

Ski-forpligtende udbud:
• Genbrugshjælpemidler
• Bleer

opgave og udbudsmøde 20. januar 2022



Hvordan får jeg oplysningerne 
om nye indkøb og udbud

- Erhvervskoordinator Jane Mortensen





Leverandør til kommunen
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Abonnementsmail 
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Få en snak om de forskellige typer 
opgaver og udbud:

1. Generelle indkøb af varer og tjenesteydelser: 
Center for Administration og Service 

2. Anlægs- og driftsopgaver: Center for Ejendom og 
Intern Service 

3. Vedligeholdelse af udendørsarealer: Center for 
Teknik- og Miljø 

4. Sundheds- og Omsorgsområdet: Center for 
Sundhed og Omsorg

Erhvervsservice for generelle spørgsmål om 
kommunens erhvervsservice
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