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Leverandør til Ballerup kommune
Ballerup er en førende erhvervskommune med et mangfoldigt og stærkt erhvervsliv. Det er vigtigt for kommunen at have en tæt og åben kontakt til
erhvervslivet, også når kommunen køber ind.
Ballerup Kommune har i 2019 vedtaget en ny udbuds- og indkøbspolitik.
Politikken har inden vedtagelsen været grundigt debatteret i kommunens
Økonomiudvalg, og den har også været i skriftlig og mundtlig høring, hvor
det blandt andre kom høringssvar fra erhvervslivet og interesseorganisationer.
Som potentiel leverandør til Ballerup Kommune er der en række forhold, der
kan være nyttige at vide mere om.
Der er forskellige indgange til kommunen. Det afhænger fx af, hvad det er,
man som tilbudsgiver ønsker at byde ind på. På Ballerup Kommunes hjemmeside kan man finde mere information - https://ballerup.dk/erhverv
Her kan leverandører blandt andet finde:






Link til håndværkerliste via systemet Comdia
Annonceringer af større opgaver og udbud
Udbuds- og indkøbspolitikken i sin fulde ordlyd
Notater der uddyber nøgleemner i udbuds – og indkøbspolitikken
Kontaktpersoner

Det følgende giver et kort overblik over hovedemnerne i Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Side 1

Former for udbud
 Standardiserede anskaffelser af varer, tjenesteydelser og bygge- og
anlægsopgaver bliver udbudt så enkelt og ukompliceret som muligt
for at lette adgangen, så nye, små og mellemstore virksomheder kan
være med i udbuddet.
 Ved mere komplekse og udviklingsprægede anskaffelser vil Ballerup
Kommune undersøge mulighederne for at anvende udbudsformer
som fx ’udbud ved forhandling’, offentlige og private samarbejdsformer.
 Vil man som håndværksvirksomhed have mulighed for at byde på opgaver inden for kommunens løbende bygningsvedligeholdelse, kan
man, ved at acceptere en række krav og vilkår, registrere sig på indkøbsportalen Comdia. Læs mere på kommunens hjemmeside.
Dialog
 Ballerup Kommune anvender markedsdialog og samarbejder løbende
med erhvervslivet for at sikre værdifulde input til udbudsmaterialet.
På den måde kan kommunen bedre møde markedet og identificere de
rette og mest velegnede konkurrencekriterier.
Kriterier for tildeling
 Laveste pris bliver anvendt ved mere standardiserede anskaffelser.
Det bliver også anvendt, hvor der er kutyme for at udbyde til laveste
pris, og hvor anskaffelsen kan beskrives præcist.
 Vælger kommunen tildelingskriteriet ’bedste forhold mellem pris og
kvalitet’ bringer vi ’kvalitet’ i konkurrence mellem tilbudsgiverne og
fokuserer på bedst mulig kvalitet i anskaffelsen. Her er der også mulighed for at bringe bl.a. miljøkriterier, social ansvarlighed og livscyklusomkostninger i konkurrence.
Samfundsansvar
 Ballerup Kommune inddrager samfundsansvar i sine udbud. Det gør
kommunen for at sikre at krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption bliver efterlevet.
 Ballerup kommune vægter miljøet højt i udbud.
 Det er Ballerup Kommunes hensigt, at bakke op om socialøkonomiske
virksomheder.
 Ballerup Kommune følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler for elever, lærlinge og ledige. Egner anskaffelsen sig til at konkurrere om social ansvarlighed, inddrager Ballerup Kommune social ansvarlighed i udvælgelses- og/eller tildelingskriterier i forbindelse med anskaffelse af driftsopgaver.
 Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver under fem mio. kr. forudsætter Ballerup Kommune, at tilbudsgivere lever op til Trepartsaftalen i
forhold til uddannelse af elever og lærlinge.
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Ballerup Kommunes arbejdsklausul bliver inddraget ved anskaffelse
af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Arbejdsklausulen
skal modvirke løndumping på kommunens opgaver, og kommunen vil
følge op på, om klausulen bliver overholdt. Kommunen kan vælge at
supplere kontrollen ved at henvise til det fagretlige system.
Ballerup Kommune pålægger leverandøren kædeansvar ved anskaffelser af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
I udbud foretager Ballerup Kommune altid en vurdering af virksomhedernes egnethed som tilbudsgiver. I den forbindelse anvender
kommunen altid udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde, som
bl.a. udelukker tilbudsgivere, som er dømt for svig, bestikkelse, hvidvaskning eller som har gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller
derover. Derudover vil kommunen, når det vurderes hensigtsmæssigt, anvende frivillige udelukkelsesgrunde, som bl.a. indebærer, at
virksomheder dømt for ulovlig skatteunddragelse kan udelukkes.
Firmaer omfattet af en udelukkelsesgrund får altid mulighed for at
rense sig selv via såkaldt ”self-cleaning”.

Kontraktstyring
 Ballerup Kommune lægger vægt på et godt samarbejde med sine leverandører. Vi tilstræber tæt kontraktstyring og følger op på samarbejde, priser og leverancer.
 Ved uenigheder eller opståede udelukkelsesgrunde indleder Ballerup
Kommune altid en dialog med leverandøren. Resulterer dialogen ikke
i en løsning, bliver kontraktens aftalte sanktioner anvendt. Det kan
ske fx i form af bod eller en ophævelse af kontrakten.
Samarbejde om indkøb
 Ballerup Kommune indgår i fælles udbud med andre kommuner. Det
sker hovedsagligt gennem Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) samt
som deltager i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).
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