FAQ Udbud
Spørgsmål
Hvorfor tildeles der til leverandører der byder
så lave priser? Det virker ikke realistisk at
der kan arbejdes til den pris, hvordan sikres
det at der ikke snydes i aftaleperioden?

Hvorfor afgøres udbud altid på pris og ikke
på andre parametre?

Hvorfor tildeles kontrakter til firmaer uden
for kommunen? Vil I ikke støtte de lokale?

Hvorfor dumpes tilbudspriserne?

Aabenraa Kommune – udbud
Hvorfor er det flere afdelinger der laver
udbud – det er forvirrende
Aabenraa Kommune har rigtig mange EAN
nr. – hvilket skal der bruges

Svar
Der tildeles ud fra en evalueringspris. Den er
ikke et direkte billede af den tilbudte
timepris. Leverandøren kan have valgt at
byde en af de udbudte varelinjer til en lavere
pris, som sætter sit aftryk i
evalueringsprisen. Kommunen er som
offentlig myndighed forpligtet til at følge flere
regler, og en af dem er, at leverandørens
oprigtighed skal undersøges. Hvis det
opleves at en leverandør har afgivet
urealistiske lave priser, bedes leverandøren
om en redegørelse herfor. Derudover følges
der i aftaleperioden op på om leverandøren
lever op til kontrakten.
Typisk er der i udbuddene opstillet nogle
mindstekrav, som fx krav til bæredygtighed
eller socialt ansvar mm. På den måde er det
ligeledes faktorer, som er afgørende for at
man kan blive leverandør til kommunen –
det er noget man som leverandør SKAL leve
op til for at man kan komme i betragtning
som leverandør.
Da vi som offentlig myndighed er underlagt
udbudsloven, må vi ikke udelukke
leverandører pga. geografi, med mindre det
har en væsentlig betydning for arbejdets
udførsel.
Det er op til tilbudsgiverne at bestemme
hvilke priser der bydes ind med på et udbud.
Nogle gange kan en leverandør have en
særlig begrundelse for at byde ind med en
lavere pris end normalt – men det er aldrig
kommunen, der dikterer hvilken pris en
leverandør byder ind med.
Da Kommunens økonomi og arbejdsopgaver
er opdelt ud på flere afdelinger er der flere
som laver forskellige udbud.
Der er også forskellige kompetencer i
afdelingerne, både juridisk og teknisk
Hver enkelt afdeling eller team har et eller
flere EAN nr. – det er vigtigt at den enkelte
rådgiver, entreprenør altid spørger –
samtidig med at ordren modtages – hvilket
EAN nr. er modtager.

