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1. Indledning
Formålet med vejledningen er at bidrage til, at Ballerup Kommune ved anskaffelse
af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, dels følger udbudsreglerne
og dels inddrager erklæring om samfundsansvar, arbejdsklausul, social ansvarlighed og miljøindsatser.
»Ballerup Kommune inddrager i alle kontrakter en erklæring eller et vilkår om samfundsansvar. I alle kontrakter vedrørende anskaffelse af tjenesteydelser (driftsopgaver) og bygge- og anlægsopgaver inddrages Ballerup Kommunes arbejdsklausul.
Ballerup Kommune inddrager social ansvarlighed, når betingelserne i afsnit 3.3 nedenfor er opfyldt. Skema vedrørende miljøindsatser gennemgås med henblik på
inddragelse af miljø- og klimakrav og - hensyn i forbindelse med udarbejdelse af
udbudsmateriale og forud for indgåelse af kontrakter.«
Skemaerne i afsnit 2.1 og 2.2 neden for er rettesnor for dels hvilke udbudsregler
der skal følges og dels hvornår erklæring/vilkår om samfundsansvar, arbejdsklausul, social ansvarlighed og miljøindsatser anvendes/inddrages.
Forklaring (definitioner) af udbudsreglerne og hvad der forstås ved indkøb af varer,
tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver er beskrevet i et særligt underbilag til
denne vejledning.
Oversigtsskemaet har trukket de væsentligste fakta ud af skemaerne 2.1 og 2.2
neden for. Angivelse af ”√” markerer at erklæring/klausul m.v. skal anvendes,
”(√)” markerer, at der er knyttet forudsætninger til anvendelsen og ”-”, at det ikke
skal inddrages.

Vareindkøb

Kontrakt vedr.
anskaffelser

Oversigtsskema:

Udbudsregler/
beløbsgrænser
Under ca. 1,65
mio. Følg udbudslovens § 193 (ved
klar grænseoverskridende interesse annonceres på
udbud.dk).

Erklæring/vilkår
om
samfundsansvar
(afsnit 3.1)

√

Arbejdsklausul
(afsnit 3.2)
-

Social ansvarlighed

Miljøindsatser

(afsnit 3.3)

(afsnit 3.4)

-

Gennemgå
skema vedrørende miljøindsatser

Over 1,65 mio.
Gennemføres EUudbud efter udbudsloven.
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Kontrakt vedr.
anskaffelser
Tjenesteydelser (driftsopgaver)

Udbudsregler/
beløbsgrænser
Under ca. 1,65
mio. Følg udbudslovens § 193 (ved
klar grænseoverskridende interesse annonceres på
udbud.dk).
Over 1,65 mio.
Gennemføres EUudbud efter udbudsloven.
Over 5,583 mio.
Udbudspligt efter
udbudsloven af
ydelser efter
”light-regimet”
bl.a. juridiske tjenesteydelser, hotel- og restaurationsydelser samt
administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område.

Erklæring/vilkår om
samfundsansvar
(afsnit
3.1)

√

Arbejdsklausul
(afsnit
3.2)
√

Social ansvarlighed

Miljøindsatser

(afsnit 3.3)

(afsnit 3.4)

√
Er forudsætningerne i afsnit
3.3 opfyldt ved
større kontrakter på 5 mio.
kr., lønsum 4
mio. kr. og 6
mdrs. varighed
inddrages social
ansvarlighed
som tildelingskriterium i udbuddet. Social
ansvarlighed
kan indgå i udbud under en
kontraktsværdi
på 5 mio. kr.

Gennemgå
skema vedrørende miljøindsatser
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Kontrakt vedr.
anskaffelser
Bygge- og anlægsopgaver

Erklæring/vilkår om
samfundsansvar

Udbudsregler/
(afsnit
beløbsgrænser
3.1)
Under 0,3 mio. In√
gen udbudsregler.
Mellem 0,3-3 mio.
Pligt til indhentning af minimum 2
og maksimum 4
underhåndsbud efter tilbudsloven.
Det 4. skal være
uden for kommunegrænsen.
Mellem 3-41,3
mio. Pligt til gennemførelse af licitation efter tilbudsloven.

Arbejdsklausul
(afsnit
3.2)
√

Social ansvarlighed
(afsnit 3.3)

(√)
Følger trepartsaftalen. Er
forudsætningerne i afsnit
3.3 opfyldt ved
større kontrakter på 5 mio.
kr., lønsum 4
mio. kr. og 6
mdrs. varighed
inddrages social ansvarlighed
som tildelingskriterium i udbuddet. .

Miljøindsatser
(afsnit 3.4)

Gennemgå
skema vedrørende miljøindsatser

Over 41,3 mio.
gennemføres EUudbud efter udbudsloven.

Vejledningen er versionsstyret og opdateres løbende i takt med ændringer i lovgivningen. Den sidste nye version af vejledningen kan altid findes på Ballerup Kommunes intranet.
Alle institutioner i Ballerup Kommune er forpligtet til at følge udbudsreglerne, når
de foretager indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

2. Udbudsreglerne ved indkøb af varer, tjenesteydelser og
bygge- og anlægsopgaver til Ballerup Kommune
I venstre side af udbudsskemaerne ”udbudsskema 1” i afsnit 2.1 varer og tjenesteydelser og ”udbudsskema 2” i afsnit 2.2 bygge- og anlægsopgaver er de beløbsmæssige intervaller/tærskelværdier oplistet, og i højre side er fremgangsmåderne for udbud/konkurrenceudsættelse beskrevet med henvisning til udbudsregler
og øvrig lovgivning. I højre side er det også markeret, hvornår Ballerup Kommune
inddrager erklæring/vilkår om samfundsansvar, arbejdsklausul, socialt ansvarlighed
og miljøindsatser.
For at afgøre, hvordan indkøbet af en vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave foretages i Ballerup Kommune, er det således nødvendigt først at afgøre,
inden for hvilket interval anskaffelsen beløbsmæssigt befinder sig og derefter følge
den fremgangsmåde, som er beskrevet ud for intervallet. Ballerup Kommune har
udarbejdet et underbilag til vejledningen som gennemgår udbudsreglerne og oplister definition af udbud, anskaffelsestyper, beregningsmetoder af kontraktens anslåede værdi og klagereglerne på området, som den enkelte sagsbehandler kan oriSide 4

entere sig i. Det anbefales altid at kontakte Udbud og Kontraktstyring, når det skal
vurderes om et indkøb er omfattet af udbudsreglerne.
Hvis et indkøb overstiger beløbsgrænsen/tærskelværdien for, hvornår der skal foretages udbud, kan institutionen vælge at overholde udbudsforpligtelsen ved at foretage indkøbet via en SKI-rammeaftale, se www.ski.dk (Hvis der er en SKI aftale
som dækker området). SKI har indgået deres rammeaftaler efter gennemførelsen
af et EU-udbud, og det er dermed muligt for Ballerup Kommune som abonnent at
benytte SKI´s rammeaftaler.
Er indkøbet omfattet af forpligtende indkøbsaftaler i Ballerup Kommune, skal indkøbet foretages inden for disse indkøbsaftaler.
2.1 Fremgangsmåde ved anskaffelse af varer og indgåelse af vareindkøbsaftaler samt anskaffelse af tjenesteydelser og indgåelse af tjenesteydelsesaftaler (udbudsskema 1)
Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).
DKK 0 – 50.000
Intet krav om udbud. Derimod godt købmandskab!

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af varer og
tjenesteydelser
1. Der er ikke krav om udbud eller annoncering af anskaffelsen. Derimod benyttes godt gammeldags købmandskab.
Følgende forvaltningsretlige principper skal følges ved
anskaffelser i dette interval:
Ligebehandling af tilbudsgivere
Proportionalitet
Saglighed
Økonomisk forsvarlig forvaltning
Forbud mod varetagelse af uvedkommende hensyn
2.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter i dette interval, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af tjenesteydelsesaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4 nedenfor.
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Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).
DKK 50.000 – 499.999

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af varer og
tjenesteydelser
1. Mindst 2 skriftlige tilbud bør indhentes, såfremt det
økonomisk og administrativt kan svare sig.
Følgende forvaltningsretlige principper skal følges ved
anskaffelser i dette interval:
Ligebehandling af tilbudsgivere
Proportionalitet
Saglighed
Økonomisk forsvarlig forvaltning
Forbud mod varetagelse af uvedkommende hensyn
2.

Der foretages en kortfattet vurdering af, om indkøbet/anskaffelsen kunne have en klar grænseoverskridende interesse fra firmaer uden for DK. Skulle anskaffelsen/indkøbet mod forventning have en klar
grænseoverskridende interesse, følges proceduren i
udbudslovens afsnit IV, §§ 191-192 og anskaffelsen/indkøbet annonceres på udbud.dk.

3.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

4.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af tjenesteydelsesaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

5.

Det kan overvejes, hvis betingelserne er opfyldt, at
inddrage social ansvarlighed ved indgåelse af tjenesteydelsesaftaler i dette interval, se afsnit 3.3 neden
for.

6.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
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Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af varer og
tjenesteydelser

Udbudslovens § 193 (afsnit V)
DKK 500.000 – 1.645.

1.

Markedsafdækning og indhentning af mellem 1-3 tilbud.

Indkøbet følger udbudslovens § 193.
Følgende procedure kan der vælges mellem:
Markedsafdækning som resulterer i, at et skriftligt tilbud indhentes.
Indhenter 2-3 skriftlige tilbud. Ved mere end 3 skal
der foretages en skriftlig begrundelse.
Annoncering af anskaffelsen på Ballerup.dk.

Fremgangsmåden til højre
anvendes kun, hvis der ikke er klar grænseoverskridende interesse fra firmaer
uden for Danmark.

Følgende forvaltningsretlige principper skal følges ved
anskaffelser i dette interval:
Ligebehandling af tilbudsgivere
Proportionalitet
Saglighed
Økonomisk forsvarlig forvaltning
Forbud mod varetagelse af uvedkommende hensyn
2.

Der foretages en kortfattet vurdering af, om indkøbet/anskaffelsen kunne have en klar grænseoverskridende interesse fra firmaer uden for Danmarks grænser. Skulle anskaffelsen/indkøbet mod forventning have en klar grænseoverskridende interesse, følges proceduren i udbudslovens afsnit IV, §§ 191-192 og anskaffelsen/indkøbet annonceres på udbud.dk.

3.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

4.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af tjenesteydelsesaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

5.

Det kan overvejes, hvis betingelserne er opfyldt, at
inddrage social ansvarlighed ved indgåelse af tjenesteydelsesaftaler i dette interval, se afsnit 3.3 neden
for.

6.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
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Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af varer og
tjenesteydelser

Udbudslovens §§ 191-192 (afsnit IV)
DKK 500.000-1.645.367

1.

Der foretages en kortfattet vurdering af om indkøbet/anskaffelsen kunne have en klar grænseoverskridende interesse fra firmaer uden for DK. Skulle anskaffelsen/indkøbet mod forventning have en klar
grænseoverskridende interesse, følges proceduren i
udbudslovens afsnit IV, §§ 191-192 og anskaffelsen/indkøbet annonceres via det digitale udbudssystem Mercell på www.mercell.dk som annoncerer på
udbud.dk.

2.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af tjenesteydelsesaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Det kan overvejes, hvis betingelserne er opfyldt, at
inddrage social ansvarlighed ved indgåelse af tjenesteydelsesaftaler i dette interval, se afsnit 3.3 nedenfor.

5.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.

Fremgangsmåden til højre
anvendes, hvis indkøbet
har klar grænseoverskridende interesse fra firmaer
uden for Danmark.

Side 8

Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).
DKK 5.583.825 og derover.

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af varer og
tjenesteydelser
1. Udbud skal gennemføres efter udbudslovens afsnit III
med offentliggørelse i EU-tidende.

Udbudspligt af tjenesteydelsesanskaffelser/-aftaler, som betegnes ”lighttjenesteydelser” i udbudslovens afsnit III (udbudsdirektivets bilag XIV. Eksempler er juridiske tjenesteydelser, hotel- og restaurationsydelser samt
administrative tjenester på
det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle
område.

Udbud efter udbudslovens afsnit III indeholder ikke så
mange procedureregler som EU-udbud efter afsnit II.
Ballerup Kommune offentliggør og gennemfører alle
udbud digitalt via det digitale udbudssystem Mercell,
se www.mercell.dk.
Kategorien ”light-regimet” omfatter anskaffelser/indkøb af bl.a. juridiske tjenesteydelser, hotel- og restaurationsydelser samt administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet
og det kulturelle område.
2.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af tjenesteydelsesaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Det skal overvejes, hvis betingelserne er opfyldt, at
inddrage social ansvarlighed ved indgåelse af tjenesteydelsesaftaler i dette interval, se afsnit 3.3 neden
for. Er forudsætningerne i afsnit 3.3 opfyldt ved større
kontrakter på 5 mio. kr., lønsum 4 mio. kr. og 6 mdrs.
varighed inddrages social ansvarlighed som tildelingskriterium i udbuddet. Social ansvarlighed kan indgå i
udbud under en kontraktsværdi på 5 mio. kr.

5.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
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DKK 1.645.367 og derover.

1.

EU-udbud efter udbudslovens afsnit II

EU-udbud skal gennemføres efter udbudslovens afsnit
II med offentliggørelse i EU-tidende.
Ballerup Kommune offentliggør og gennemfører alle
udbud digitalt via det digitale udbudssystem Mercell,
se www.mercell.dk.

2. Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af tjenesteydelsesaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Det skal overvejes, hvis betingelserne er opfyldt, at
inddrage social ansvarlighed ved indgåelse af tjenesteydelsesaftaler i dette interval, se afsnit 3.3 neden
for. Er forudsætningerne i afsnit 3.3 opfyldt ved større
kontrakter på 5 mio. kr., lønsum 4 mio. kr. og 6 mdrs.
varighed inddrages social ansvarlighed som tildelingskriterium i udbuddet. Social ansvarlighed kan indgå i
udbud under en kontraktsværdi på 5 mio. kr.

5.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
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2.2 Fremgangsmåder ved anskaffelse af bygge- og anlægsopgaver og indgåelse af bygge- og anlægskontrakter (udbudsskema 2)
Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).

DKK 0 – 300.000

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af byggeog anlægsopgaver
1. Mindst 2 skriftlige tilbud kan indhentes, såfremt det
økonomisk og administrativt kan svare sig.

Intet krav om udbud. Derimod godt købmandskab!

Underhåndsbud efter § 12 i tilbudsloven kan overvejes.
Følgende forvaltningsretlige principper skal følges ved
anskaffelser i dette interval:
Ligebehandling af tilbudsgivere
proportionalitet
Saglighed
Økonomisk forsvarlig forvaltning
Forbud mod varetagelse af uvedkommende hensyn

DKK 300.000 –
3.000.000
Underhåndsbud efter tilbudsloven.

2.

Anvend Ballerup Kommunes erklæring om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af bygge- og anlægsaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljøvilkår i kontrakten, se afsnit 3.4.
Underhåndsbud indhentes med udgangspunkt i tilbudslovens § 12. Der indhentes 2-3 skriftlige tilbud. Indhentes et 4. skriftligt tilbud, skal det være fra et firma
uden for Ballerup kommune.

1.

2.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af bygge- og anlægsaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Forventning om efterlevelse af trepartsaftalen indføjes
i udbudsmaterialet.

5.

Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
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Beløbsgrænser/tærskelværdier (ekskl. moms).

DKK 3.000.000 –
41.305.415
Udbud efter tilbudsloven.

Fremgangsmåde ved anskaffelse/indkøb af byggeog anlægsopgaver
1. Der foretages udbud efter tilbudsloven. Der kan vælges mellem udbudsformene, offentlig licitation jf. tilbudslovens § 6 stk. 1, begrænset licitation jf. tilbudslovens § 6 stk. 2 eller indbudt licitation jf. tilbudslovens
§ 6 stk. 3.
Ballerup Kommune offentliggør og gennemfører udbud/licitationer digitalt via det digitale udbudssystem
Mercell, se www.mercell.dk.
2.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar ved indgåelse af kontrakter, se afsnit 3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af bygge- og anlægsaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Forventning om efterlevelse af trepartsaftalen indføjes
i udbudsmaterialet. Er forudsætningerne i afsnit 3.3
opfyldt ved større kontrakter på 5 mio. kr., lønsum 4
mio. kr. og 6 mdrs. varighed inddrages social ansvarlighed som tildelingskriterium i udbuddet..

5. Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at idenDKK 41.305.415 og derover.

1.

tificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
EU-udbud skal gennemføres efter udbudslovens afsnit
II med offentliggørelse i EU-tidende.
Ballerup Kommune offentliggør og gennemfører alle
udbud digitalt via det digitale udbudssystem Mercell,
se www.mercell.dk.

EU-udbud efter udbudslovens afsnit II
2.

Anvend erklæring/vilkår om samfundsansvar, se afsnit
3.1 nedenfor.

3.

Ballerup Kommunes arbejdsklausul skal anvendes ved
indgåelse af bygge- og anlægsaftaler, se afsnit 3.2 nedenfor.

4.

Forventning om efterlevelse af trepartsaftalen indføjes
i udbudsmaterialet. Er forudsætningerne i afsnit 3.3
opfyldt ved større kontrakter på 5 mio. kr., lønsum 4
mio. kr. og 6 mdrs. varighed inddrages social ansvarlighed som tildelingskriterium i udbuddet.

5. Skema vedrørende miljøindsatser anvendes til at identificere relevante miljø- og klimavilkår i kontrakten, se
afsnit 3.4.
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3. Anvendelse af erklæring/vilkår om samfundsansvar, arbejdsklausul, inddragelse af social ansvarlighed og miljøindsatser i Ballerup Kommune
Ved indgåelse af kontrakter vedrørende anskaffelse af varer, tjenesteydelser og
bygge- og anlægsopgaver til Ballerup Kommune inddrages erklæring/vilkår om
samfundsansvar (se afsnit 3.1).
Ved indgåelse af kontrakter vedrørende anskaffelser af tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver til Ballerup kommune inddrages Ballerup Kommunes arbejdsklausul (se afsnit 3.2).
Er betingelserne opfyldt, inddrager Ballerup Kommune social ansvarlighed ved indgåelse af kontrakter vedrørende anskaffelse af tjenesteydelser (driftsopgaver) og
bygge- og anlægsopgaver (se afsnit 3.3).
Forud for indhentning af tilbud eller gennemførelse af udbud anvendes Ballerup
Kommunes skema vedrørende miljøindsatser (se afsnit 3.4).
3.1 Erklæring/vilkår om samfundsansvar
Ballerup kommune inddrager i udbud og kontrakter en erklæring/vilkår om samfundsansvar, som forpligter leverandøren til at udvise samfundsansvar.
Anvendes en erklæring, indgår denne som en del af kontraktgrundlaget, når leverandøren/entreprenøren indgår kontrakten med Ballerup kommune.
Der er også mulighed for, navnlig ved anskaffelser af f.eks. håndværkerydelser, at
formulere et kontraktvilkår om samfundsansvar/CSR i kontrakten.
Erklæring/vilkår om samfundsansvar omhandler emner som menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption m.v.
3.2 Arbejdsklausul
Ballerup Kommune inddrager i alle kontrakter vedrørende anskaffelse af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver Ballerup Kommunes arbejdsklausul.
Overtrædelse af arbejdsklausulen er sanktioneret med bod, og ved væsentlige
overtrædelser af arbejdsklausulen kan kontrakten ophæves.
Ballerup Kommune foretager stikprøvekontrol vedrørende overholdelse af arbejdsklausulen.
Bemærk! Arbejdsklausulen skal vedlægges udbudsmaterialet ved udbuddets start.
3.3 Social ansvarlighed
Betingelser/forudsætninger for at inddrage social ansvarlighed:
Forskellige betingelser skal være opfyldt, før bygge- og anlægskontrakten og/eller
tjenesteydelsesaftalen (driftsopgaver) er egnet til konkurrence om social ansvarlighed. Er betingelserne opfyldt, skal Ballerup kommune inddrage social ansvarlighed:


Kravet til entreprenøren/leverandøren skal være rimeligt i forhold til den udbudte opgave. Hvis kontrakten alene indebærer arbejdsopgaver, som ikke er relevant for uddannelses- og praktikaftaler, vil det som udgangspunkt ikke være
proportionalt at stille krav eller konkurrere om ansættelse af elever til at udføre
opgaven.
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Et kontraktvilkår om ansættelse af elever må ikke forpligte leverandøren i længere tid end den udbudte kontrakts løbetid
De praktikpladser, der kræves oprettet, skal oprettes i tilknytning til den udbudte opgave og ikke i tilknytning til andre af virksomhedens opgaver.
Bygge- og anlægskontrakter er omfattet uanset, om der er tale om fagentrepriser, hovedentrepriser eller totalentrepriser.
Tjenesteydelseskontrakten er omfattet, når den indeholder et driftselement.
F.eks. ved udbud af rengøringsydelser, kantinedrift, vedligehold og drift af gadebelysning, grønne område, vintertjeneste m.v.

Social ansvarlighed ved anskaffelse af bygge- og anlægsopgaver:
Anskaffelser/kontrakter under 5 mio. kr.:
Ved kontrakter/anskaffelser på under 5 mio. kr. følger Ballerup Kommune Trepartsaftalen. Det er vigtigt, at tilbudsgiverne lever op til Trepartsaftalen ved anskaffelser
inden for de 5 mio. kr.
Trepartsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2018 og indeholder regler om Praktikplads-AUB. Ordningen, som sætter et minimumstal på, hvor mange elever og lærlinge virksomheder skal ansætte, har som formål at sikre, at der skabes de nødvendige antal praktikpladser, så der bliver uddannet flere faglærte. Ordningen skal
styrke virksomhedernes økonomiske incitament med praktikpladsafhængigt AUB bidrag. Alle virksomheder får måltal for ansættelse af elever, eller betaler et merbidrag på 27.000 kr. pr. elev den mangler.
Der er en fordelsbonus til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever
på uddannelser, der er på listen over områder, der særligt vurderes at komme til at
mangle arbejdskraft. Fordelsbonussen udgør op til 5.000 kr. pr. elev.
Der gives en praktikpladsbonus til virksomheder, der øger omfanget af uddannelsesaftaler sammenholdt med gennemsnittet af de seneste tre år i den pågældende
virksomhed på 25.000 kr. pr. elev. Mere info på www.virk.dk.

Anskaffelser/kontrakter på 5 mio. kr. og derover:
Ved anskaffelser på 5 mio. kr., med en lønsum på 4 mio. kr. og en varighed på 6
måneder skal Ballerup Kommune følge Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud fra d. 19. december 2018. Vejledningen forpligter
offentlige myndigheder til at inddrage sociale klausuler i kontrakten allerede ved 5
mio. kr. samt indsætte kontraktvilkår vedrørende opfølgning på om klausulen overholdes.
I Ballerup Kommune vil vi opfylde vejledningens helt nye og skærpede krav på denne måde.
 Vi formulerer et tildelingskriterium om socialt ansvar som overlader det til
tilbudsgiver at tilbyde, hvordan tilbudsgiver vil opfylde et krav om f.eks. rekruttering af en lærling svarende til ½ årsværk. Tilbudsgiver bedømmes efter,
hvordan de opfylder kravet. F.eks. er det bedre at rekruttere en helt ny lærling til opgaven frem for en lærling som virksomheden allerede har ansat. En
overopfyldelse af kravet får en bedre bedømmelse end modsat. F.eks. tilbydes mere end ½ årsværk til en opgave på 5 mio. kr. er kravet overopfyldt.
 For at overholde vejledningens nye krav om kontraktopfølgning med formulering af kontraktvilkår sanktioneres med bod eller i yderste konsekvens ophævelse af kontrakten, hvis leverandøren ikke lever op til det tilbudte niveau
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for socialt ansvar. Sanktionering bringes først i spil efter forudgående dialog
med leverandøren.
I udvælgelsesfasen (prækvalifikationsfasen) vil det være muligt at inddrage
referencer/erfaring med opgaver af social og beskæftigelsesfremmende karakter.

Social ansvarlighed ved anskaffelse af tjenesteydelser (driftsopgaver):
Ballerup Kommune kan inddrage social ansvarlighed i forbindelse med udbud af
kontrakter under 5 mio. kr. men skal for så vidt, at forudsætningerne i øvrigt er opfyldt, anvende sociale klausuler i kontrakter på 5 mio. med en lønsum på 4 mio. og
en varighed på 6 måneder.
Altså vil Ballerup Kommune ligesom på det tekniske område bringe social ansvarlighed i konkurrence i forbindelse med udbud af driftsopgaver fra 5 mio. kr. og opefter.
Vurderingen af egnede udbud, og udformningen af krav skal ske i tæt samarbejde
med arbejdsmarkedscentret og øvrige relevante centre.
I udvælgelsesfasen (prækvalifikationsfasen) vil det ligesom på det tekniske område
være muligt at inddrage referencer/erfaring med opgaver af social og beskæftigelsesfremmende karakter.
Ved udformning af tildelingskriterier kan kommunen lade sociale aspekter indgå
som underkriterium. Kommunen kan f.eks. lade tilbudsgiverne konkurrere på ansættelse af ledige eller iværksættelse af uddannelsesinitiativer for ledige i løbet af
gennemførelsen af den udbudte kontrakt.
Ballerup Kommune kan dermed i driftsudbud, hvor det giver mening, inddrage udvælgelses og/eller tildelingskriterier vedrørende social ansvarlighed og beskæftigelsesfremmende hensyn, herunder også beskæftigelse af elever og lærlinge. I disse
udbud skal det aftales i driftskontrakten, at driftsleverandøren skal samarbejde
med Ballerup Kommune om at fremme uddannelse og beskæftigelse af ledige eller
på anden måde tage et socialt ansvar.
3.4 Miljøindsatser
Ved indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser samt ved anskaffelse af bygge- og
anlægsopgaver stiller Ballerup Kommune krav til, at indkøbet sker med tanke på
miljø og klima i et bæredygtigt perspektiv. Med bæredygtigt forstås et samspil mellem miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter og vægtes afbalanceret ud fra
indkøbets art og helhed.
Ballerup kommune har et skema vedrørende miljøindsatser, som er gældende for
alle typer indkøb og udbud.
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Samspillet mellem miljø og økonomi forstås som:
 Miljømæssige aspekter vedrører de påvirkninger, der er på natur, miljø, klima
og ressourcer.
 Økonomiske aspekter vedrører balancen mellem de samlede udgifter og indkøbets kvalitet.
Krav eller kriterier
Den enkelte indkøber/udbyder skal forholde sig til skema vedrørende miljøindsatser, når der skal gennemføres udbud og udarbejdes udbudsmateriale. Miljøindsatserne skal i hvert enkelt tilfælde formuleres /tilpasses, så de enten kan indgå som
et
- udvælgelseskriterium ved prækvalifikation.
- tildelingskriterium i tilbudsfasen.
- krav/mindstekrav i kravspecifikationen.
Lovgivning, økonomi og innovation
Indkøberen skal ved EU-udbud/licitationer følge udbudsreglerne, hvilket indebærer,
at miljøkrav eller miljøkriterier skal formuleres, så de overholder udbudsreglerne.
Indkøberen foretager altid indledningsvis en vurdering af konsekvenser for konkurrencesituation og priser ved at inddrage en miljøindsats. F.eks. skal der ikke opstilles miljøkrav, som væsentligt begrænser konkurrencen og som medfører opdrift i
priserne, som der ikke er budgetmæssig dækning for. Hvis indkøberen vurderer, at
udbuddet kan gøre en forskel for den grønne omstilling eller den teknologiske udvikling på det pågældende marked, men at det vurderes at give mærkbare meromkostninger, kan niveauet for miljøindsatsen lægges op til politisk beslutning.
Miljøkravene skal understøtte Ballerup Kommunes klimamål, som betyder, at CO2udledningen skal reduceres med 10% frem mod 2021 samt de langsigtede mål om
at være fossilfri i transportsektoren i 2050. Ligeledes understøtter miljøkravene
FN´s verdensmål, som Ballerup Kommune arbejder med. Udvikling, innovation og
nye teknologier, som betyder nye og bedre løsninger på miljø- og klimaområdet vil
medføre, at listen justeres.
Ændret lovgivning betyder opdatering af listen.

.//. Vedlagt underbilag om udbudsreglerne.
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