Bilag 4 til Udbuds- og Indkøbspolitikken
Tilrettelæggelse af SMV-venlige udbud
Aalborg Kommune indkøber en lang række meget forskellige varer og tjenesteydelser. Aalborg Kommune
ønsker at fremme konkurrencen, og derfor fremme små og mellemstore virksomheder (SMV) muligheder for
at deltage i Aalborg Kommunes udbud.
Aalborg Kommune foretager en markedsanalyse af det enkelte indkøbsområde før et udbud.
Markedsanalysen giver grundlag for vurdere hvilken udbudsform, der er bedst egnet ved det enkelte udbud.
For at optimere mulighederne for små SMV’er, vil en del af markedsanalysen fokusere på
konkurrenceforholdene i branchen med henblik på at vurdere, om det er muligt og gavnligt for konkurrencen
at tilrettelægge udbuddet på en måde, der fremmer SMV’ers muligheder for at afgive
Leverandører kan opleve, at det kræver en del ressourcer at deltage i udbud. De ressourcer der skal
anvendes i en udbudsproces, kan medvirke til at afholde SMV’er fra at deltage i udbud. Udbudsprocessen
skal derfor tilrettelægges med fokus på leverandørernes anvendelse af ressourcer.
En del leverandører og særligt SMV’er kunne tænkes at afholde sig fra at give tilbud i en udbudsproces, hvis
de oplever, at kommunen ikke anvender de indgåede aftaler helt eller delvist, men foretager indkøb uden om
aftalerne. Det er derfor vigtigt at leverandørerne kan regne med at kommunen anvender de indgåede aftaler.
Aalborg Kommune vil derfor have fokus på at sikre compliance i forhold til de indgåede aftaler.
SMV-venlige udbud
Nedenfor er en gennemgang af nogle muligheder for at fremme SMV’er deltagelse ved tilrettelæggelsen af
udbud inden for Udbudsloven. Listen er ikke udtømmende.
Udbud med delydelsesregel
Delydelsesreglen i Udbudslovens § 8, stk. 2 giver mulighed for at lave kontrakt/rammeaftale med én
hovedleverandør, hvor 80 % af den samlede indkøbsvolumen handles.
Delydelsesreglen beskrives i udbudsloven som 20 % af den samlede volumen og maksimum på 596.520
(2017) kr. i udbudsperioden. Det betyder, at der kan handles ved flere leverandører op til 20 % - bare
596.520 kr. ikke overskrides pr. leverandør. Derfor egner denne udbudsform sig til indkøbsområder med
mange mindre leverandører.
Opdeling af kontrakter
Der er muligt at opdele kontrakter hvilket kan betyde SMV’er får bedre mulighed for at deltage i udbud. Det
er dog vigtigt, at huske at en opdeling af en kontrakt ikke ændrer ved udbudspligten.
Der kan i tilfælde hvor risiko, økonomi, bæredygtighed eller andet spiller en særlig rolle. I disse tilfælde kan
det vurderes at en opdeling af en kontrakt ikke er hensigtsmæssig.
Opdeling på ydelser
En opdeling kan være mulig i forhold til de indkøbte ydelser. Viser en markedsundersøgelse at en opdeling
af en kontrakt i flere delkontrakter kan give et bredere konkurrencefelt med deltagelse af SMV’er, bør det
overvejes om dette er hensigtsmæssigt.
Distriktsopdeling
Udbudsområder kan opdeles i delaftaler ved at dele Aalborg Kommune op i distrikter. Hermed skabes der
mulighed for at SMV’er kan byde på en eller flere delaftaler.

