
Opgave- og udbudsmøde

Tirsdag den 17. januar 2023



Dagens program

16:00 – 16:10  Velkomst

16:10 Præsentation af deltagerne

16:20 Indkøb af varer og tjenesteydelser i Egedal Kommune
v/ Afdelingschef Peter Elman Hansen

16:35 Servicekontrakter og bygningsvedligehold i Egedal Kommune
v/ By- og erhvervsdirektør Ellen Hvidt Thelle

16:55 Mød medarbejdere/afdelingerne fra Egedal Kommune, og få en 
snak om de typer af opgaver og udbud, der kommer.

18:00 Arrangement er slut



Velkommen

v/ Formand for Kultur-, Fritid- og Erhvervsudvalget 
Charlotte Haagendrup 



Hovedpunkter i Egedals indkøbs- og udbudspolitik:

Bæredygtighed

Vi skal vurdere fra udbud til udbud

Vi skal/kan bruge Miljøstyrelsens værktøjer

Socialt ansvar

Vi skal vurdere fra udbud til udbud

Vi skal/kan samarbejde med faglige organisationer, 
uddannelsessteder m.m.

Køb lokalt

Vi har en naturlig interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv



Kommunens indkøb i tal

• Vi køber ind for ca. 1.020 mio. kr. årligt
• Tjenesteydelser ca. 610 mio. kr.
• Varer ca. 140 mio. kr.
• Håndværkerydelser ca. 160 mio. kr.
• Mellem-offentlig afregning ca. 110 mio. kr.

• Vi samarbejder med ca. 5.000 leverandører
• Vi modtager ca. 88.500 fakturaer årligt
• Vi har ca. 400 decentrale indkøbere



Præsentation af jer

Sig venligst navn, firmanavn 
og branche



Kommunens indkøb 
- Hvordan foregår det egentlig ?

v/ Afdelingschef Peter Elman Hansen



Lovgivning og egne regler

• Udbudsloven og Indkøbs- 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 fakturaer
• Ubetalt gæld til det offentlige
• 30 dage netto



Indkøbs- og Udbudspolitikken

• 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 I kommunens udbud?

Udbudsplanen offentliggøres på 
hjemmesiden

• I 2023 udbyder vi bl.a. –
rengøring af kommunale 
ejendomme, sprogtolkning, 
vandløbsvedligeholdelse, 
kropsbårne hjælpemidler og 
meget mere

Hold øje med kommunens 
budget

• Offentliggøres på 
hjemmesiden i oktober og viser 
bl.a. større projekter



Servicekontrakter og bygningsvedligehold

v/ By- og erhvervsdirektør Ellen Hvidt Thelle



Bygningsvedligehold og tilbygningsprojekter

Forventede udbud på vedligeholdelsesopgaver i 2023 omfatter 
bl.a.:
 Renovering af tagkonstruktioner, eksempelvis renovering af 

tagkonstruktionen på Maglehøjskolen, Ganløse skole, Ungdomsskolen 
Ung Egedal og Spejderhuset Viggatorp. 

 Renovering af køkkenventilationer i daginstitutionskøkkener, eksempelvis 
Børnehuset Boelholm, Børnehuset Jordbærvangen, børnehuset 
Hampeland og Børnehuset Basthøj. 

 Renovering af El-tavler, eksempelvis på Børnehuset Vandfaldet, 
Børnehuset Marienlyst og Børnehuset Stjernehuset. 

 En række mindre energiprojekter, som reducerer energiforbruget. 

 Renovering af springgrav i Smørum Idrætscenter.

Forventede udbud på tilbygningsprojekter i 2023 omfatter bl.a.:

• Udvidelse af Egedal Ungehus.



Skoleprojekter 2023 i Ølstykke og 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 2023 er ca. 65 mio. kr. med 
byggeri i udførelse på Søhøjskolen, Balsmoseskolen 
og Boesagerskolen.

• Kontakt til Totalentreprenøren (Juul & Nielsen):



Serviceydelser (flerårige)

Måtteservice (leje og vask)
Omfatter alle kommunens ejendomme med udskiftning hver 4. 
uge fra april til september og hver anden uge fra oktober til 
marts. 3-årig aftale med option af 2 gange et år.

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



Leverandørlistesystemet - Comdia

Via Comdia udbyder Egedal Kommune:

• Byggeopgaver mellem: 20.000 kr. og 3 millioner kr.

• Rådgivningsopgaver mellem 20.000 kr. og 1,5 mio. kr. 



Kontakt Erhvervsteamet:

• Jon: 7259 6259

• Thomas: 7259 7207 

• erhverv@egekom.dk


