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KOMBIT udtænker ny udbudsstrategi, der skal beskytte kommunernes
investeringer
Den kommunalt ejede virksomhed KOMBIT har gennemført monopolbruddet
for 17 store fagsystemer og står nu overfor at skulle nytænke en ny udbudsstrategi, som skal sikre, at der, når de 17 monopolbrudssystemer genudbydes,
fortsat forbliver sund og mangfoldig konkurrence. Poul Ditlev Christensen, der
er markedsdirektør hos KOMBIT, fortæller at de ønsker at løslade sig fra det
såkaldte ”en-til-en-princip”.
Kilde: Magasinet KITA, 17. november 2022, af Flemming Kjærsdam.

SKI's prisreguleringer matcher ikke inflationen og stigende elpriser,
mener offentlige IT-leverandører
Ifølge offentlige it-leverandører er det umuligt at genforhandle aftaler med det
offentlige, på trods af inflation og stigende elpriser. Det er en hård branche
med små profitmarginer, hvilket presser it-leverandørerne, når priserne og inflationen stiger. Normalt prisjusteres kontrakter gennem SKI årligt, med få
procenter, men på nuværende tidspunkt, kan leverandørerne se frem til et underskud. SKI, som normalt står for regulering og genforhandling, henviser til
at Udbudsloven kun åbner op for genforhandlinger ifm. kritiske leverancer,
som f.eks. skyldes krigen i Ukraine.
Kilde: Itb.dk (IT-Branchen), 16. november 2022, af Red.

Grønne udbud: Standarder skal hjælpe med at skubbe til den grønne
omstilling
I Danmark køber stat, regioner og kommuner ind for knap 400 milliarder kroner om året. Og med så store volumener er det vigtigt at tænke klima- og miljøhensyn ind i de offentlige indkøb og derigennem skubbe til den grønne udvikling. Det skal værktøjet Grønne standarder, der hjælper indkøbere med at beskrive, hvad de ønsker, og stille præcise grønne krav til produkter, hjælpe med
til. I blandt andet Københavns kommune arbejder man netop målrettet med at
implementere grønne krav i kommunens udbud.
Kilde: Danskstandard.dk, d. 15. november 2022, af Red.

Udbudsprocesser skal forbedres med nyt forskningsprojekt
Udbudsretlige rammer og forhandlingsteori sættes under lup i et nyt ph.d.-projekt, der samtidig samarbejder med byggeriets aktører, DI Byggeri, Københavns Universitet og Realdania. Målsætningen med projektet er at finde de forhandlingsmetoder, der skaber byggerier effektivt og med mindst mulig konflikt, herunder konstruktiv dialog og forhandlingsteori. Der er nemlig et stort
behov for at analysere, hvad der går galt i forhandlingsrummet, når byggeprojekter overskrider både tid og økonomi. En mere effektiv forhandlingsmetode
vil spare alle for tid og penge.
Kilde: Installator.dk, d. 14. november 2022, af Red.

Ed A/S vinder offentligt udbud på 230.000.000 kr.
Ed A/S fra Skødstrup har vundet et offentligt udbud fra Region Syddanmark på
en værdi af 230.000.000 kr. Dermed skal virksomheden nu stå for support, indkøb og vedligeholdelse af IT-udstyr de næste fire år til alle de cirka
25.000 ansatte i Region Syddanmark. Under evalueringsprocessen var der især
fokus på, hvem der kunne tilbyde “bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
Kilde: Århus Stiftstidende, side 3, d. 11. november 2022, af Martin Kjærgaard
Nielsen.

Kommunen må muligvis ikke købe strømmen, de selv investerer i

Bornholms Regionskommune ønsker at investere i Bornholms Havvind, så
bornholmerne kan eje deres egen elforsyningskilde. Udbudsreglerne vil dog
kræve, at engagementet i vindmølleparken ikke bliver en trussel for kommunens samlede økonomi. Udbudsreglerne siger, at regionskommunens mulighed
for at kunne købe el fra en havvindmøllepark, som den selv står som medejer
af, kræver et mellemled. Derfor afhænger aftalen af, at virksomheden Beof
kan træde ind som mellemled og formelt stå som køber af elektriciteten.
Kilde: Bornholms Tidende, side 3, d. 7. november 2022, af Jakob Marschner.

Årelange offentlige kontrakter går tabt hos vognmænd grundet energikrisen
Det går i særdeleshed ud over de private vognmænd, at energipriserne fortsat
er tårnhøje. Særligt de offentlige leverandører er specielt udfordret, da
flere offentlige indkøbere er mere tilbageholdende i forhold til at lave nødvendige prisjusteringer i offentlige kontrakter. På trods af, at det centrale hold
af offentlige indkøbere er i stand til at genfinde balancen i de offentlige kontrakter, med justering af priser og sikre fremtidige leverancer. Det forklarer
branchedirektør i Dansk Erhverv Transport, Jesper Kronborg.
Kilde: Mobilitywatch.dk, d. 3. november 2022, af Josephine Buur Bach.

