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1. Indledning
Den 25. februar 2021 er der foretaget ændringer af enkelte udenlandske leveringssteder på
udbud.dk.
Det betyder, at hvis du har medtaget disse bestemte udenlandske leveringssteder i din
gemte søgning på udbud.dk, kan det være nødvendigt at tilpasse din gemte søgning for at
få tilsvarende, korrekte søgeresultater.
Søger du udelukkende på danske leveringssteder, har ændringen ingen betydning for dig.
Denne vejledning beskriver, hvordan du tilpasser dine gemte søgninger, så du får tilsvarende, korrekte søgeresultater, som før 25. februar 2021.

2. NUTS kode ændringer på udbud.dk
De leveringssteder på udbud.dk, som er ændret pr. 25. februar 2021, er følgende:
Leveringssteder på udbud.dk, som er ændret pr.
25. februar 2021
Oslo og Akershus

Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr.
van Brussel-Hoofdstad

Hvilken ændring er der foretaget?

Konsekvens for gemte søgninger

Leveringsstedet er udgået, og
de underordnede leveringssteder er ændret og flyttet ind under et andet overordnet leveringssted

Hvis du har søgt på leveringsstedet Oslo og Akershus
i søgefeltet ”Leveringsted”, får
du fremadrettet ingen nye søgeresultater på din gemte søgning. Du bør tilpasse din gemte
søgning.

Navnet er ændret til Arr. de
Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad

Hvis du har søgt på leveringsstedet Oslo og Akershus i søgefeltet ”Fritekstsøgning”, er
det ikke givet, at du får tilsvarende søgeresultater fremadrettet. Du bør tilpasse din
gemte søgning.
Hvis du har søgt på leveringsstedet Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad
i søgefeltet ”Leveringsted” har
det ingen konsekvenser.
Hvis du har søgt på leveringsstedet Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad
i søgefeltet ”Fritekstsøgning”,
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er det ikke givet, at du får tilsvarende søgeresultater fremadrettet. Du bør tilpasse din
gemte søgning.

3. Gemte søgninger
Søgninger på bestemte leveringssteder kan foretages på to måder på udbud.dk;
enten ved at vælge et leveringssted i søgefeltet ”Leveringssted”, eller ved at angive leveringstedet som fritekstsøgning i søgefeltet ”Fritekstsøgning”.

3.1

Søgning i feltet ”Leveringssted”

Har du i en nuværende gemt søgning anvendt leveringsstedet Oslo og Akershus i
søgefeltet ”Leveringssted” får du fremadrettet ingen nye søgeresultater, da leveringsstedet er udgået, og de underordnede leveringssteder er ændret og flyttet
ind under et andet overordnet leveringssted.
Hvis du fremadrettet ønsker søgeresultater på de underordnede leveringssteder,
som er Oslo og Akershus, bør du ændre din søgning i feltet ”Leveringssted” til
NORGE(NO).

3.2

Søgning i feltet ”Fritekstsøgning”

Har du i en nuværende gemt fritekstsøgning søgt efter leveringsstedet Oslo og
Akershus, vil du alene få søgeresultater, som både indeholder ordet Oslo OG ordet Akershus. Du bør derfor ændre din søgning til Oslo ELLER Akershus for fortsat
at få de tilsvarende søgeresultater på leveringsstederne hhv. Oslo og Akershus.
Har du i en nuværende gemt fritekstsøgning søgt efter leveringsstedet Arr. de
Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad er det ikke givet, at du får tilsvarende søgeresultater fremadrettet. Du bør derfor supplere din nuværende gemte
fritekstsøgning med en ny gemt fritekstsøgning med det nye navn Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad.
Det bemærkes generelt, at fritekstsøgningen i EU-udbud er begrænset til søgning
i følgende oplysninger: Dead-line, Publiceringsdato, Kontrakttype, Myndighedstype, Navn på ordregiver, Navn på oprindelig ordregiver, Leveringssted, CPV koder, Titel inkl. dokumentnummer samt i den kort beskrivelse af kontrakten.
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3.3

Opdatering af gemte søgninger

For at opdatere en gemt søgning, skal du logge ind på udbud.dk som leverandør.
Derefter findes de Gemte søgninger under Mine udbud, og der klikkes Ret oplysninger på den gemte søgning, der skal opdateres.

Efter du har klikket på Ret oplysninger vil du kunne se din gemte søgning. Åbn den
udvidede søgning for at få vist hele den gemte søgning.
Ret din gemte søgning, fx ved at ændre leveringssted eller ved at ændre fritekstsøgning.
Udfyld feltet Gem ovenstående søgning (der hvor der med grå skrift står "Søgetitel")
og klik på Gem søgekriterier. Hvis du vil overskrive din nuværende søgning, skal du
blot indtaste samme navn. Hvis du ønsker, at det skal være en ny søgning, skal du
indtaste et nyt navn.
Din søgning er nu gemt.
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3.4

Nye gemte søgninger

Du kan gemme en ny søgning, hvis du er logget ind som leverandør.
Du foretager en søgning på forsiden i Søg udbud. Du skal åbne udvidet søgning, for
at gemme en søgning.
For at gemme en søgning, skal der indtastes en passende søgetitel i feltet Gem
ovenstående søgning, hvorefter søgningen kan gemmes, idet brugeren trykker på
Gem søgekriterier. Feltet Gem ovenstående søgning fremkommer kun, når udvidet
søgning er åben.
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