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Udbud.dk
Du skal kontrollere, at udbud, indkøbsplaner eller ændringer i udbud eller indkøbsplaner bliver annonceret på udbud.dk lige umiddelbart efter
indtastningen eller på det tidspunkt, hvor de er planlagt til at skulle annonceres. Hvis dette ikke sker, skal du kontakte udbud.dk.
EUudbud skal oprettes på TED (Tenders Electronic Daily). (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)

Opret / ret
Udbudstype:

Opgavetype:

Udbud under tærskelværdierne

Myndighedstype:

Varekøb

Staten

Leveringsted:

DANMARK
Indberetter på vegne af ordregiver:

Dato for annoncering:

..

22122015

00

00

Udbud:

Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende

Udbudstitel: *

Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
(annonceringspligten)

Opgavebeskrivelse: *

Vedhæftede dokumenter:

Gennemse...

eller
Link til udbudsmateriale:

Ordregiver
Officielt navn: *

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Vej/gadenavn: *

Husnr.: * Etage:

Carl Jacobsens Vej
Postnummer: *

2500

Side:

35
By *

Valby
Telefon: *

Internet adresse: *

www.kfst.dk

+45 41715000

Email adresse: *

Fax:

kfst@kfst.dk

Ændringer i kontaktoplysninger, ændrer IKKE ordregivers stamoplysninger, men gælder kun for
dette udbud.

Kontaktperson
Fornavn: *

Efternavn: *

https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/Tender
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Email adresse: *

Telefon: *

Adresse for modtagelse af tilbud (hvis den afviger fra ordregivers adresse)
Modtagers firmanavn:

Adresse for modtagelse af tilbud:

CPV koder*
Hovedgenstand

Primærglossaret:

Supplerende glossar: (hvis relevant)

Yderligere genstand(e)

Primærglossaret:

Supplerende glossar: (hvis relevant)

(Benyt denne del så mange gange som nødvendigt)

Tilbudsfrist/frist for anmodninger om deltagelse *

Dato:

Tidspunkt:

fx. 14061983

00

: 00

Skønnet kontraktsum *

DKK

Beløb
Offentligør beløb

Oplysningen om den skønnede kontraktsum er kun til statistisk brug og skal ikke
offentliggøres

Udbudsform

Udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier *

Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Pris
Omkostninger

Evt. uddybning af tildelingskriterier:

SMV venligt *

Er udbuddet særligt velegnet til små og mellemstore virksomheder?

https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/Tender
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Ja
Nej

Når du krydser af her, afspejler udbuddet, at du eksempelvis har overvejet følgende:
(1) Står kravene til sikkerhed og erfaring mål med kontraktens værdi?
(2) Er udbuddet tilrettelagt, så det er let for konsortier at deltage?
(3) Er minimumskravene for teknisk faglighed og økonomisk og finansiel formåen tilpasset
kontrakten? Læs mere om funktionen her (http://www.kfst.dk/Offentligkonkurrence/Udbuddk) .

Ønskes Feedback ? *

Skal leverandører have mulighed for at komme med feedback på dette udbud, fx til processen eller krav i udbudsmaterialet?
Ja
Nej

Feedback funktionen giver ordregiver mulighed for at trække på erfaringerne fra dette udbud i
forbindelse med fremtidige udbud. Ordregiver vil lige efter tilbudsfristens udløb modtage de
bemærkninger til udbuddet, som er indsendt via udbud.dk.
Læs mere om feedback funktionen, her (http://www.kfst.dk/Offentlig
konkurrence/Udbuddk/Feedbackfunktion) .

Links

Intro til udbud.dk

Regler og vejledning

Udbud.dk giver et overblik over danske

Pr. 1. januar 2016 skal alle ordregivere benytte

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

myndigheders indkøb. Udbud.dk viser både

www.udbud.dk (http://www.udbud.dk) , når de

(http://www.kfst.dk)

nationale udbud, EUudbud og myndighedernes

annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser

Lovkompasset

indkøbsplaner. Siden opdateres dagligt med nye

omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige

(http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas)

udbud.

indkøb under tærskelværdierne med klar
grænseoverskridende interesse. Denne

Som leverandør får du en enkel og nem adgang til

annonceringspligt følger af § 1 i ”Bekendtgørelse

offentlige udbud og myndighedernes

om annoncering af offentlige indkøb under

indkøbsplaner. Du kan oprette faste søgninger på

tærskelværdierne med klar grænseoverskridende

de typer udbud, der er interessante for din

interesse og om anvendelsen af elektroniske

virksomhed og få besked direkte i din mailboks,

kommunikationsmidler i udbud efter

når der er nye udbud, der passer på din profil. Du

udbudslovens afsnit II og III”.

Udbudsportalens CPVautomat
(http://redskaber.udbudsportalen.dk/cpv/search)

Udbudsportalens leverandørguide
(http://tilbud.udbudsportalen.dk)

kan også søge efter andre leverandører, som du
kan afgive tilbud sammen med.

Regler og vejledning for udbud findes på
Konkurrence og Forbrugerstyrelsens

EUudbud vises på udbud.dk med tilladelse fra

hjemmeside: www.kfst.dk (http://www.kfst.dk) .

EU's Publikationskontor.
Pligten for statslige myndigheder til at indberette
indkøbsplaner til udbud.dk er fastlagt i
cirkulære om indkøb i staten.
I Udbudsportalens lovkompas
(http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas)

kan der hentes vejledning i, hvilke udbudsregler
der gælder i konkrete situationer.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000  Email kfst@kfst.dk
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