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Nr. : Beslutningssag: Leverandørlister

Åben sag 
Sagsnr.: 
Sagen afgøres i: 
Bilag: 

15/13481

Bilag 1 - Leverandørlister  
Bilag 2 - Høringssvar fra Erhvervs- og Industriforeningen  
Bilag 3 - Svar til Erhvervs- og Industriforeningen  

Indledning/Baggrund
Byrådet besluttede på møde af den 30. maj 2016 at anvende leverandørlister i forbindelse 
med vedtagelse af Udbuds- og Indkøbspolitikken. Leverandørlisten skal være med til at sikre 
gennemsigtighed omkring, hvilke tilbudsgivere, som kommunen benytter til udførelsen af 
mindre bygge- og anlægsopgaver. Herudover vil leverandørlisterne sikre en 
konkurrenceudsættelse af priser på de mindre opgaver.   
 
De nærmere vilkår for optagelse og udmelding på leverandørlisterne har herefter været 
drøftet imellem administrationen, Detailhandelsforeningen, Udvikling Nord og Erhvervs- & 
Industriforeningen Helsingør. 
 
Det fremlagte oplæg til leverandørlister i nærværende sag afspejler resultatet af disse 
drøftelser. Økonomiudvalget skal beslutte, om oplægget til leverandørlister kan godkendes.

Retsgrundlag
Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. LOV nr. 338 af 18/05/2005 med 
senere ændringer til forskriften.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til Udbuds- og Indkøbspolitikkens afsnit om Bygge og anlæg, Byggeri fra 
30.000 kr. til 3 mio. kr.

Sagsfremstilling
Administrationen foreslår, at der indføres retningslinjer for benyttelsen af 
leverandørlistesystemet, herunder blandt andet en nærmere regulering af optagelseskrav og 
udelukkelsesregler. 
 
Hovedkonklusionerne kan læses i det følgende. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret 
gennemgang af administrationens overvejelser.
 
1. Proces
 
Administrationen indstiller, at der oprettes 12 leverandørlister som følger:
 

1.    El
2.    VVS og blikkenslager
3.    Ventilation 
4.    Isoleringsvirksomhed
5.    Kloak
6.    Murer 
7.    Maler
8.    Tømrer- og snedker
9.    Glarmestre
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10.Gulv
11.Jord- og beton
12.Belægningsarbejder 

 
Alle leverandører, der ønsker at blive optaget på en af leverandørlisterne, kan optages, 
såfremt de opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af de anførte 
udelukkelsesgrunde.
  
2. Udvælgelse af leverandører
 
Leverandørlisterne anvendes ikke til opgaver under kr. 30.000. Til disse opgaver sker 
udvælgelsen af leverandører ud fra en konkret faglig vurdering, der foretages af kommunens 
ansvarlige projektleder uden forudgående indhentelse af tilbud. Kommunen kan 
undtagelsesvist beslutte at indhente flere tilbud på opgavens udførelse.
 
Leverandørlistesystemet opdeles i tre spor:
 
1.    Byggeri fra 30.000 kr. til 100.000 kr. 
 
2.    Byggeri fra 100.000 kr. til 300.000 kr. 
 
3.    Byggeri fra 300.000 kr. til 3. mio. kr. 

  
3. Arbejdsklausuler
 
Den enkelte leverandør skriver under på at overholde kommunens arbejdsklausul ved 
ansøgning om optagelse på kommunens leverandørliste. 
  
4. Udelukkelsesgrunde

 
Ved ansøgning om optagelse på kommunens leverandørliste skriver den enkelte leverandør, 
under på, at vedkommende ikke er omfattet af de valgte udelukkelsesgrunde.
 
5. Egnethedskrav
 
A. Egnethed til at udføre det pågældende erhverv

 
Alle leverandører på leverandørlisterne skal være registreret i Det Centrale 
Virksomhedsregister, datacvr.virk.dk.
 
B. Teknisk og faglig formåen

 
For opgaver mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr. kræver Kommunen minimum 3 referencer for 
lignende opgaver indenfor de seneste 3 år. Disse fremlægges ved at udfylde skema om 
udførte opgaver (referencer), når leverandøren udvælges til at afgive tilbud.

Økonomi/Personaleforhold
Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring
Sagen afgøres i Økonomiudvalget.
-------------------------------------
 
Oplæg til leverandørlister har været drøftet på møde den 22. juni 2016 med deltagelse af 
Udvikling Nord og Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør. 
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På baggrund af erhvervsforeningernes input blev der udarbejdet et nyt oplæg, som 
erhvervsforeningerne har kommenteret på (se bilag 2). Herefter er der udarbejdet et oplæg 
til politisk behandling (bilag 3). Vedlagt er administrationens bemærkninger til 
erhvervsforeningernes brev af 25. august 2016 (bilag 1).

Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 
 
at Økonomiudvalget godkender oplæg til leverandørlister.

 


