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Introduktion til dynamiske indkøbssystemer
Hvad er et dynamisk indkøbssystem (DIS)?
En indkøbsmetode efter
udbudslovens § 101
Et indkøbs ”setup” i et elektronisk
udbudsstøttesystem
Kan oprettes med valgfri varighed

.

Etablering af dynamisk indkøbssystem
Offentliggørelse af
udbudsmateriale

Frist for prækvalifikation

Spørgsmål/svar

Gennemgang af ansøgninger

Underretning om
prækvalifikation

30 dage

Leverandør 1

Tildeling

Leverandør 3

Leverandør 4

10 dage

Passende frist

Evaluering af
tilbud

Miniudbud
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Tilbudsfrist

Opfordring til
tilbud

Ansøgning om
optag

Gennemgang af
ansøgning

Beslutning om optag af
ny leverander

Løbende optag af nye leverandører

Igangværende dynamisk indkøbssystem

.

Gentag

Leverandør 2

Fordele ved at anvende et dynamisk indkøbssystem
Ressourcebesparelser
Lette processen for udbud ved genudbud af mere
”standardiserede” indkøb

Genbrug af materialer
Tilbudsfrist 10 dage
Ingen udbudsbekendtgørelse mv. ved konkrete anskaffelser

Fleksibilitet
Tekniske krav kan ændres i de enkelte anskaffelser

Ordregiver kan ”følge med” i den konstante udvikling
via leverandørfeltet og ændring af krav

Ordregiver ikke ”låst” til bestemte leverandører og
aftaler i en flerårig periode

Præcisering af kommercielle krav

Præcisering af tildelingskriterier (dog inden for
rammerne af udbudsbekendtgørelsen)

Anvendelse af ændrings- og innovationsklausuler

Ydelser
Hvilke ydelser egner sig bedst til et dynamisk indkøbssystem?
Ifølge udbudslovens § 101: ”...varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er generelt
tilgængelige på markedet og opfylder ordregiverens krav.”
Mere standardiserede varer og tjenesteydelser, der kan tilbydes uden eller med meget lidt tilpasning og af
det samme leverandørfelt, som er prækvalificeret inden for de enkelte kategorier
Eksempler på egnede ydelser:
• Hyldevarer såsom computerudstyr, fødevarer, mobildevices o. lign.
• Konsulentydelser inden for givne kategorier
• Standardlicenser
Eksempler på ikke-egnede ydelser (tilpasningsdrevne løsninger):
• Hele it-løsninger, fx it-systemer, projektløsninger, designløsninger o. lign.

Hvordan styrer vi bedst et dynamisk indkøbssystem?
Styring af det dynamiske indkøbssystem
Udarbejd et styringssetup med klar ansvarsfordeling hvem gør hvad

› Ændringer
› Behandling af anmodninger - Ordregiver har frist på 10 dage
› Indhentning af dokumentation

Kontraktstyring
Vær tydelig om hvilke elementer i udbudsmaterialet, der kan
præciseres i de enkelte indkøb

Fx ved ændret retspraksis og lovgivning, hvor der er behov for
justeringer i materialet

Gå ikke ud over rammen, men udnyt fleksibiliteten

Oplys altid om ændringer i udbudsstøttesystemet

Balance mellem særvilkår og fleksibilitet - Grad af contract
management

Forsøg at ensrette leveringsaftaler inden for hver kategori

Ved større ændringer af materialet, bør en
ændringsbekendtgørelse overvejes og et frivilligt “stand still”

› Sikrer samme vilkår for leverandørerne
› Genkendeligt paradigme

Hvilke udfordringer kan der være organisatorisk, når et DIS skal
udbydes og efterfølgende anvendes og styres?

Fastlæggelse af
forretningens
behov.

Sortiment?

Fordelene opvejer udfordringerne.

Ændret ”mindset” –
fra faste
rammeaftaler til
dynamiske
indkøbssystemer.

Spørgsmål og opsamling

