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Alle virksomheder skal kunne deltage i udbud i Sorø Kommune 
   
Sorø Kommune har netop sendt alle sine håndværkerydelser i udbud, og alle 
virksomheder kan byde på opgaver og rammeaftaler. Udbuddet er inddelt i 11 
fagentrepriser. Det fortæller Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd i Sorø 
Kommune. Formålet med Det Dynamiske Indkøbssystem er at sikre, at alle opgaver, 
Sorø Kommune udbyder, konkurrenceudsættes, så alle potentielle leverandører har 
mulighed for at byde på opgaverne, siger hun. Sorø Kommune ønsker dermed at stille 
alle virksomheder lige i forhold til at kunne byde på de kommunale opgaver.  
Kilde: Sorø Avis, side 3, 15. maj 2018, af Redaktionen. 
 
   
Nedrivningsanklage tages alvorligt blandt bygherrer 
   
Nedrivningsopgaver fra 2012-13 kan være ramt af konkurrencesvigt blandt offentlige, 
halvoffentlige og private bygherrer. Det drejer sig om cirka 40 bygherrer, der er 
involveret i sagen, og det spænder vidt fra Slots- og Kulturstyrelsen til Københavns 
Lufthavn samt Idé Møbler. Den samlede nedrivningsentreprise er på et flercifret 
millionbeløb, hvor konkurrencen kan være sat helt eller delvist ud af kraft for de 
involverede bygherrer. 
Kilde: Licitationen, side 3, 14. maj 2018, af Torben Sigh. 
 
 
Lindø Port of Odense atter klar til udvidelse 
 



Lindø Port of Odense er nu klar til at tage hul på sidste del af havneudvidelsen efter 
en forsinkelse på otte måneder. "Der er meget strenge regler i forhold til udbud af 
den her størrelse, og derfor er der også en række tidsfrister, som skal overholdes. 
Dem har vi strammet, alt hvad vi kunne, og med fristerne in mente kunne vi regne os 
frem til maj måned," siger Carsten Aa, administrerende direktør for Lindø Port of 
Odense.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 8-9, 5. maj 2018, af Thomas Bech-Larsen. 
 
 
Fem prækvalificeret til udvidelse af Ringsted Sportscenter 
 
Fem aktører er blevet prækvalificerede til at byde ind på opgaven som totalrådgiver 
på udvidelsen af Ringsted Sportscenter. De prækvalificerede er: Rubow Arkitekter A/S, 
Kullegaard A/S, Sweco Architects A/S, MOE A/S og Sophus Søbye Arkitekter ApS. Det 
fortæller Birgit Rasmussen, som er bygherrerådgiver hos Casa Arkitekter A/S. “Selvom 
det ikke er en stor opgave, så er det en sjov opgave,” siger hun.  
Kilde: Licitationen, side 8, 3. maj 2018, af Jane Schmidt Klausen. 


