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Møde i Udbudspanelet
Tid:

Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 16:00 – 18:00

Sted:

Trade-Line, Sdr. Lourupvej 23, Gørding

Deltagere:

Johnny Sjølund, Ole Hansen, Jimmi Hansen, John Andresen, Søren
Johansen, Karsten Rieder, Eddie Dydensborg, Stine Rahr, Carsten
Schlein og Ditte Munk Vækild

Afbud:

Poul-Erik Lundsgaard-Olesen, Randi Høxbro, Mads Sørensen, Kristian
Jølmark og Flemming Mortensen

1. Præsentation af Trade-Line ved Ole S. Hansen
2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2017
Godkendt.
3. Siden sidst
•

Nyt fra panelets medlemmer
John har nævnt udbudspanelet.dk på formandsmøde, og den bliver taget godt
imod.
Den ugentlige mail omkring aktuelle udbud til alle, som har tilmeldt sig på
udbudspanelets hjemmeside, fungerer som det skal. Dog kan man i dag ikke
kategorisere, så man kun modtager det, der er relevant for egen branche, men
det undersøges, om der kan laves en bedre løsning.

•

Erhvervsseminar d. 21.02.2018
Der var 40-50 deltagere. Kan godt annoncere bedre næste gang og koordinere
indsatsen, så der kommer endnu flere, men det fungerede fint med antal og
lokale. Uge 8 var måske ikke det bedste tidspunkt at afholde det, da mange
holder ferie der.
Panelet er enige om, at indholdet var godt – både Thyge Nielsen og Ole Helby
blev rost.
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•

IKA´s Dialogpris
Der var tre nominerede, hvoraf Udbudspanelet var en af dem. Desværre blev
det ikke vinderen, i stedet vandt Rigspolitet.

4. Dagens tema: Totalomkostninger (TCO) og transaktionsomkostninger
•

TCO
Oplæg om TCO v/ Stine omkring, hvordan Udbud & Indkøb i mange år har
arbejdet med at se på den totale omkostning ved et indkøb i stedet for kun
indkøbsprisen.
Oplæg ved udbudskonsulent Alice Knudsen og Søren Johansen fra AB Cater om
udbud på fødevarer, hvor der er blevet kigget meget dybere ned i
leverandørens arbejdsgange, samt hvad kommunen gør, som kan være
fordyrende.
Drøftelse af hvordan tilbudsgiverne ser på den øgede interesse for at få viden
om deres arbejdsgange med henblik på, at kommunen kan tilpasse sine
indkøbsmønstre, så det passer markedet bedst muligt.
Det blev drøftet, om Søren ville syntes, at hans ressourcer i projektet havde
været spildt, hvis AB Cater ikke havde vundet aftalen, men det synes han ikke,
da det også havde haft værdi for virksomheden selv.
Økonomisk kompensation for tilbudsgivers arbejde, fx inden for
byggeprojekter, blev nævnt som noget, der kunne give incitament til at
deltage.
Den/ de deltagende leverandører vil med deres medvirken til al teknisk dialog
inden et udbud kunne præge det endelige udbud. Ikke at det er sikkert, men
input, som kommunen kan se giver værdi, vil ofte blive medtaget.
Til næste møde laver Esbjerg Kommune et forslag til, hvordan dialogen inden et
udbud kan forbedres, og hvordan kommunen gerne vil blive klogere på de
omkostninger, der er forbundet med en aftale i driftsperioden for leverandøren.

•

Transaktionsomkostninger
Det blev drøftet, hvor paneldeltagerne ser deres største
transaktionsomkostninger i forbindelse med en tilbudsafgivelse, og også her
blev den indledende fase og afgivelse af projektoplæg eller lign. nævnt. En
løsning på det kunne være økonomisk kompensation, eller at kommunen inden
udbuddet har lavet den fornødne opmåling, så alle tilbudsgivere ikke skal
forestå dette efterfølgende.
Derudover kan det være en tung proces at skulle afgive tilbud, hvis der i
udbudsrunden kommer rigtig mange spørgsmål, som ændrer på det, der skal
tilbydes.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at der ikke efterspørges mere, end der er
nødvendigt.
Det aftales, at emnet eventuelt kan tages op på et senere møde igen.
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5. Håndværksrådet og HIF’s udbudsrapport v. Carsten Schlein
Drøftelse af rapport fra håndværkerrådet.
Rapporten giver kritik til Esbjerg Kommune, men er baseret på ukorrekt data. Dette
har Esbjerg Kommune informeret forfatterne, SMV Danmark, om og taget en
drøftelse om, hvordan det kunne blive bedre, fx ved at kommunerne leverer de
efterspurgte data.
Det drøftes, hvordan der kunne blive udarbejdet en revideret rapport eller en nyhed
om fejldata, da rapporten givetvis har tydelige konsekvenser for kommunens
erhvervsvenlighed. John undersøger dette.
6. Håndværkerudbud af Krebsestien v. Carsten Schlein
Drøftelse af projekt Krebsestien, som skal udbydes sidst på året. Der er tale om et
kæmpe byggeri med 100 boliger.
Da der er tale om et stort projekt, planlægger Ejendomme at udbyde det som
begrænset udbud, dvs. med prækvalifikation. Ligeledes vil det blive udbudt i
fagentrepriser.
Der er opbakning til begge dele fra panelets deltagere.
7. Målepunkter
Hvad kunne det være interessant at måle på mhp. at Udbudspanelet bidrager til en
positiv udvikling? Det kunne eksempelvis være:
•
•
•
•
•

Hvor mange lokale tilbudsgivere afgiver tilbud til Esbjerg Kommune (varer og
tjenesteydelser)
Hvor mange lokale tilbudsgivere har indkøbsaftaler med Esbjerg Kommune
(varer og tjenesteydelser)
Antal deltagere på erhvervsseminar
Antal deltagere på temamøder
Tilfredshedsundersøgelse blandt erhvervslivet

Udskydes til næste møde.
8. Næste møde
Næste møde i Udbudspanelet er d. 8. maj 2018, hvor temaet er udbudsformer og
tilbudsafgivelse. Søren vil gerne ligge hus til.
Forslag til konkrete indholdsforslag kan sendes til Ditte.
•

Udbudspanelets aktiviteter for 2018 ser således ud:
o
o
o
o
o
o

Temadag d. 21. april vedr. sociale hensyn, rulleliste, entrepriser og
garantistillelse
Møde i Udbudspanelet d. 8. maj
Temadag d. 28. august vedr. tilbudsafgivelse og ESPD
Møde i Udbudspanelet d. 6. september
Temadag d. 9. oktober vedr. håndtering af kontrakter i kontraktperioden,
herunder samarbejde og bod
Møde i Udbudspanelet d. 8. november
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9. Eventuelt
Det foreslås, at der skabes kontakt til Dansk Industri vedr. deres udbudspanel
mhp., hvordan de gør og om der er noget, vi kan lære af dem. Ole står for at skabe
kontakt.
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