
Fyraftensmøde for erhvervslivet

Indkøbskontoret



Program for Spor 1 – varer og tjenesteydelser

• Kl. 15.30 – 16.30: Præsentation af Indkøbskontoret, hvordan arbejder vi, udbud i 
Pipeline, individuelle aftaler

• Kl. 16.30: Tak for i dag og eventuel rundvisning på rådhuset for eventuelt 
interesserede



Præsentation af Indkøbskontoret

Indkøbskontoret

 Markedsanalyser
 Konkurrenceudsættelse og udbud
 Leverandørkontakt
 Implementering af kontrakter
 Kontraktstyring
 E-handel
 Compliance
 Udbudsplan
 Indkøbsadfærd
 Bæredygtighed og grøn omstilling

Fyraftensmøde for erhvervslivet

Cansu        Martin       Sinan
Mikkel        Heidi         Birgitte



Fyraftensmøde for erhvervslivet

Hvordan køber Vejen Kommune ind – og hvorfor…



Indkøbskontoret

Indkøbs-former



1.601.944 kr.

Indkøbskontoret

Tærskelværdier

Gældende lovgivning

EU Udbud

Tilbudsindhentning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lempeligere regler for tilbudsindhentninger under tærskelværdierne.Nemmere både for os og jer som leverandører – processerne vil ikke være så lange og tunge.



Strategi for køb af varer og tjenesteydelser 2019 

• Godkendt politisk
• Supplerer EU lovgivning og 

national lovgivning
• Regulerer en række indsatser i 

en afgrænset periode



Strategi for køb af varer og tjenesteydelser 2019 

”



Strategi for køb af varer og tjenesteydelser 2019

”



Lokal handel



Lokal handel



Nøgletal

… i hvor høj grad handler Vejen Kommune hos lokale virksomheder…



Nøgletal

… i hvor høj grad handler Vejen Kommune hos SMV´ere…

Kilde: Fra KL’s Indkøbsdatasamarbejde: ”Leverandøranalysen 2019 - Kommunens indkøb opgjort 
på SMV'er, lokale virksomheder,brancher mv.” Staten og kommunernes Indkøbsservice, efteråret 
2020



Udbud i Pipeline 2022

Cansu
• Dentale materialer 

(SK)
• Økonomisystem 

(SKI)
• IT System til Børn & 

Familier og Skole, 
Kultur & Fritid (SKI)

• Legetøj & 
institutionscykler 
(SK)

• Vikarydelser (social 
og 
sundhedsområdet) 
(SKI/SK)

• Computere (KL)
• Kopi og Print (KL)
• Planteservice (SK)
• Omsorgssystem 

(SKI)
• IT Systemer 02.19 

(SKI)

Mikkel

• Byggematerialer 
(SKI)

• Lyskilder (KL)
• Kreative materialer 

(SK)

Birgitte
• Elektroniske Dørlåse 

(Eget)
• Ortopædisk Fodtøj 

og Indlæg (SK)
• Genbrugshjælpemidl

er (eget/SK):
• Puder, Strømpe-

påtagere, Mobil 
ståløfter og sejl, 
Stationære 
personlifte og 
loftlifte, Fritstående 
skinnesystem, Sejl, 
Sengebord med 
hjul, Arbejdsstole 
og ståstøttestole, 
Stationære ramper

• Kompressionsstrømp
er (SK/Eget)

Martin

• Løbende anskaffelse 
af biler og 
minibusser (eget)

• Fødevarer (SKI)
• Naturgas (Eget /SK)
• Rengøring og 

vinduespolering 
(forberedelse) 
(Eget/SK)

• Lønsystem (SKI)
• Ladestander-

infrastruktur (Eget)
• Indkøbsanalysesyste

m (SK)
• E-handelssystem 

(Eget/SK)



Find aktuelle udbud



Find aktuelle udbud



Vejen Kommunes indkøbskontor tilbyder det lokale erhvervsliv rådgivning 
om udbud i samarbejde med UdviklingVejen, under navnet: UdbudsPanelet. 

Her du få rådgivning om udbud og en snak med udbudskonsulenterne fra 
Vejen Kommunes Indkøbskontor hver torsdag mellem 15.00 og 17.00 hvis 
du booker tid. 

Du kan stille spørgsmål til Vejen Kommunes udbudsplan, samhandel med 
Vejen Kommune eller andet. 

I Vejen Kommune er der flere afdelinger der beskæftiger sig med udbud. 
Indkøbskontoret arbejder med udbud af varer og tjenesteydelser, mens 
Bygningsservice og Beredskab samt Teknik og Miljø typisk arbejder med 
udbud af bygge- og anlægsopgaver. 

Hvis Indkøbskontoret ikke umiddelbart kan svare på dit spørgsmål, henviser 
vi og hjælper dig med at få det afklaret. 

Du skal bare booke en tid senest onsdag kl. 14:00 på telefon 73 84 85 00, 
så står den relevante konsulent klar. 

Sted: Du kan møde UdbudsPanelet på IVER Café på Vejen Business 
College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen.
(Brug indgangen fra Allégade, og du finder IVER Café ved kantinen).  

Indkøbskontoret

UdbudsPanelet

Åbenhed omkring kommunale indkøb

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Den vejledning der er i ESPD kan godt være vanskelig at læse/forstå.Vi forventer vi kun vil bruge det ved et EU udbud.Vi har nogle kopier liggende, som i kan tage med hjem og kigge på.

http://www.udviklingvejen.dk/vi-tilbyder/udbudspanelet.aspx


Mød os på nettet

• https://vejen.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/

https://vejen.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/


Fyraftensmøde for erhvervslivet



Indkøbskontoret

Debat om jeres spørgsmål

Og afsluttende rundvisning på rådhuset

Fyraftensmøde for erhvervslivet
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