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Større udbud i Økonomiforvaltningen i 2022 

 

Resumé 

Økonomiudvalget har efterspurgt en oversigt over større udbud der 

gennemføres i Økonomiforvaltningen. Oversigten er vedlagt som bilag 

1 til orientering, og listen vil blive forelagt Økonomiudvalgets to gange 

årligt på aflæggerbord. 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget efterspurgte, på møde den 11. januar 2022, en over-

sigt over større udbud der gennemføres i Økonomiforvaltningen. Øko-

nomiforvaltningen har defineret ”større udbud” som udbud, der har en 

samlet kontraktværdi på over 4 mio. kr. på drift, set over hele aftaleperi-

oden (inkl. optioner), og over 10 mio. kr. på anlæg. Enkelte udbudsom-

råder har endnu ikke et estimat for kontraktværdien, men det vurderes 

at de kan kategoriseres som ”større udbud”. Alle udbud på varer og tje-

nesteydelser har været, eller vil blive, drøftet i en arbejdsgruppe hvor en 

eller flere fagforvaltninger indgår. Det bemærkes at oversigten ikke in-

deholder byggeprojekter pba. de strategiske partnerskaber i ByK, da der 

ikke foretages udbud af opgaverne relateret til de strategiske partner-

skaber. 

 

Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en oversigt 

over større udbud, der er planlagt på nuværende tidspunkt. I oversigten 

findes udbud på både anlæg og drift, og kun udbud der gennemføres 

af Økonomiforvaltningen, og altså fx ikke udbud der gennemføres af 

SKI1. Der skal tages betydelige forbehold for både den anslåede kon-

traktværdi, samt forventet kontraktstart, da disse er behæftet med bety-

delig usikkerhed. Derudover kan enkelte udbud udgå eller blive udskudt 

til senere år. En oversigt over planlagte, større udbud kan ses af bilag 1. 

 

Økonomi 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser 

 

 

 

 
1 SKI gennemfører udbud for hele den offentlige sektor. Københavns Kommune til-
slutter sig i udgangspunktet alle SKI’s aftaler.  

  

Orientering 
 

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord 
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Videre proces  

Økonomiudvalget vil fremover blive forelagt en oversigt over større ud-

bud i ØKF to gange årligt. Næste gang vil være i efteråret 2022  

 

Bilag 
Bilag 1. Større udbud i Økonomiforvaltningen 
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Større udbud i Økonomiforvaltningen 

 

Resumé 

Bilaget indeholder en liste over større udbud i Økonomiforvaltningen, 

der på nuværende tidspunkt er planlagt. Der er 59 udbud planlagt på 

nuværende tidspunkt til en forventet samlet værdi på ca. 3,3 mia.kr.  

 

 

Sagsfremstilling  

Tabel 1 viser en oversigt over større udbud i Økonomiforvaltningen, der 

på nuværende tidspunkt er planlagt. ”Større udbud” defineres som ud-

bud der har en samlet kontraktværdi på over 4 mio. kr. på drift, set over 

hele aftaleperioden (inkl. Optioner), og over 10 mio. kr. på anlæg. En-

kelte udbudsområder har endnu ikke et estimat for kontraktværdien, 

men det vurderes at de kan kategoriseres som ”større udbud”. 

 

Det bemærkes at, da der er tale om planlagte udbud, kan ske ændringer 

til kontraktstart, kontraktværdi samt at udbudsområderne kan blive æn-

dret eller helt udgå.  

 

Økonomiudvalget vil fremover blive forelagt en oversigt over større ud-

bud i ØKF to gange årligt. Næste gang vil være i efteråret 2022.  

 

 

Tabel 1: Oversigt over større udbud i Økonomiforvaltningen 

Udbudsområde Beskrivelse 
Udbuds-
type 

Dato for 
annonce-
ring 

Forventet 
kontrak-
start 

Anslået 
kontrakt-
værdi 
(mio. kr.) 

Anlæg og byggeri 

Skole i de Gamles By, 
nybyg 

Skolebygning til 6 spor og ombyg-
ning af eksisterende skolebygnin-
ger til 7 spor EU-udbud 

november 
2022 2023         305,6  

EAT Centralkøkken 
Fælleskommunalt køkken for skole-
mad i Valby EU-udbud april 2022 

2. halvår 
2022            95,4  

Møllegade, Center for 
Diabetes, Nybyg 

Tilbud med behandling, træning 
og rådgivning af diabetespatienter EU-udbud 

marts 
2022 

2. halvår 
2022            77,2  

Heerup Skole, Special-
skole, Tilbygning Udvidelse af specialskolekapacitet EU-udbud juli 2022 

2. halvår 
2022            63,2  

  

Bilag 1 – Større udbud i Økonomiforvaltningen  
Til Økonomiudvalgets aflæggerbord 
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Korsager Skole, HHR Helhedsrenovering af skole EU-udbud 
marts 
2023 2023            60,2  

Kastelsvej 60, DI, om-
byg 

Totalrådgivning, 8-gruppers dag-
institution EU-udbud april 2022 

2. halvår 
2022            43,5  

Heibergskolen, HHR Helhedsrenovering af skole EU-udbud 
december 

2022 2023            39,4  

Strandvejsskolen HHR Helhedsrenovering af skole 
Tilbudslo-
ven 

december 
2022 2023            39,2  

Kulturhus i Brønshøj 
G. Sk, Nyb. 

Istandsættelse af Brønshøj Gamle 
Skole til brug som kulturhus 

Tilbudslo-
ven 

december 
2022 2023            25,1  

Fensmarksk,Tag/fa-
cade/klima 

Totalrådgivning, Renovering og 
ombygning af specialskole EU-udbud 

december 
2021 

1. halvår 
2022            18,9  

Strandparkskolen HHR Helhedsrenovering af skole 
Tilbudslo-
ven 

marts 
2023 2023            17,1  

Frejaskolen -  GOP Re-
novering Genopretning af specialskole 

Tilbudslo-
ven 

marts 
2023 2023            16,4  

Bygningsundersøgel-
ser 

Rammeaftale vedr. prøvetagning, 
rådgivning og analyse af farlige 
stoffer i bygninger. EU-udbud april 2022 juni 2022            12,0  

Hovedentreprise-in-
stallation op til 5 mio. 
kr. 

Rammeaftale på hovedentrepriser 
(dvs. hvor der er mere end én fa-
gentreprise indblandet i entrepri-
sen), med fokus på de fag, som ta-
ger sig en bygnings installationer, 
f.eks. VVS, el, ventilation mv. EU-udbud juni 2022 

august 
2022         320,0  

Hovedentreprise-kon-
struktion op til 5 mio. 
kr. 

Rammeaftale på hovedentrepriser 
(dvs. hvor der er mere end én fa-
gentreprise indblandet i entrepri-
sen), med fokus på de fag, som ta-
ger sig en bygnings konstruktion, 
dvs. murer, tømrer, tagdækker mv. EU-udbud juni 2022 juni 2022         320,0  

Entrepriseydelser til 
LED-belysningskon-
vertering 

Rammeaftale vedr. udskiftning af 
kommunens eksisterende belys-
ning i ejendomme til LED-belys-
ning. EU-udbud april 2022 juni 2022            21,0  

Totalrådgivning 
(KEID) 

Rammeaftale vedr. totalrådgivning 
i forbindelse med KEIDs entrepri-
ser. EU-udbud 

Offentlig-
gjort juni 2022         100,0  

Ventilation - Service 
og reparation 

Rammeaftale vedr. service, repara-
tion og udskiftning af ventilations-
anlæg. EU-udbud 

Offentlig-
gjort juni 2022         100,0  

Varer og tjenesteydelser 

Udflytterkørsel 
Rammeaftale vedr. udflytterkørsel 
til Børnehaver EU-udbud 

Ultimo maj 
2022 

januar 
2023         420,0  

Specialkørsel Rammeaftale vedr. specialkørsel EU-udbud april 2022 
januar 
2023         200,0  

Juridisk bistand 2022 
Rammeaftale vedr. advokatydelser 
til KK EU-udbud Løbende maj 2022         112,0  

Digitale læremidler  
Indkøb af digitale læremidler til 
BUF 

Miniudbud- 
SKI 

november 
2022 april 2023            90,0  

Affaldsindsamling for 
kommunale ejen-
domme 

Affaldsindsamling for kommunens 
enheder og institutioner. EU-udbud Uafklaret 

september 
2023            80,0  

Vaske leje-aftale på 
klude og mopper fro 
Rengøringssektionen 

Rammeaftale vedr. vaskning og leje 
af klude og mopper for KEID EU-udbud Uafklaret april 2022            60,0  
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Vaskeordning for 
hjemmeboende (frit 
valg) 

Rammeaftale vedr. vaskeordning 
for hjemmeboende EU-udbud Afsluttet juni 2022            60,0  

Flytteydelser Rammeaftale vedr flytteydelser  EU-udbud Uafklaret april 2022            48,0  

Tolkeydelser Rammeaftale på tolkeydelser  EU-udbud 
januar 
2023 

Ultimo 
2022            48,0  

Trykkeriydelser Rammeaftale vedr. trykkeriydelser EU-udbud Afsluttet 
marts 
2023            40,0  

Dynamisk Indkøbssy-
stem på Inventar Indkøb af møbler til KK EU-udbud 

september 
2022 juli 2022            40,0  

Arbejdsbeklædning 
Rammeaftale på arbejdsbeklæd-
ning til KK ansatte EU-udbud Uafklaret 

februar 
2023            36,0  

Vejhjælp Rammeaftale vedr. vejhjælp EU-udbud 
august 

2022 
februar 

2022            34,0  

Skadeservice  

Rammeaftale vedr. skadesservice 
for kommunens enheder og insti-
tutioner. EU-udbud Afsluttet 

oktober 
2022            28,0  

Udbud af rammeaftale 
om akut krisehjælp og 
anden psykologisk bi-
stand/rådgivning til 
ansatte i Københavns 
Kommune 

Rammeaftale vedr. krisehjælp til KK 
ansatte EU-udbud maj 2022 

januar 
2022            20,8  

Tagrenderens  
Rammeaftale vedr. rens af tagren-
der. EU-udbud 

oktober 
2022 

august 
2022            20,0  

Ad hoc bus 
Rammeaftale vedr. ad hoc buskør-
sel i KK EU-udbud juni 2023 maj 2023            20,0  

Svømmekørsel Rammeaftale vedr. svømmekørsel EU-udbud april 2022 
januar 
2024            20,0  

Rekrutteringsydelser 
2022 Rammeaftale vedr. rekruttering EU-udbud 

marts 
2022 

august 
2022            19,2  

Vognmandskørsel 
Rammeaftale vedr. vognsmandkør-
sel EU-udbud juni 2022 

august 
2022            18,0  

Vaskeriudstyr prof. 
Rammeaftale vedr. vaskeriudstyr 
proff. EU-udbud 

september 
2022 

august 
2022            16,0  

Ad hoc ejendomsser-
vice 

Rammeaftale vedr. ejendomsser-
vice, som grøn og grå pleje, til ad 
hoc brug. EU-udbud Uafklaret 

november 
2022            16,0  

Legetøj Rammeaftale vedr. legetøj EU-udbud Uafklaret 
februar 

2022            16,0  

Genudbud af skade-
dyrsbekæmpelse  

Rammeaftale vedr. bekæmpelse af 
skadedyr, dog ikke rotter. EU-udbud april 2022 

september 
2022            14,0  

Genudbud - Babyud-
styr Rammeaftale vedr. babyudstyr EU-udbud 

Offentlig-
gjort 

september 
2022            12,8  

Vinduespolering for 
Børne- og Ungdoms-
forvaltningen 2022 

Rammeaftale vedr. vinduespole-
ring for Børne- og Ungdomsfor-
valtningen. EU-udbud juni 2022 

september 
2022            12,0  

Skærmbriller 
Rammeaftale vedr. skærmbriller til 
KK ansatte EU-udbud Uafklaret 

oktober 
2022            10,0  

LMS Kursus portal for KK medarbejdere EU-udbud 
august 

2022 Uafklaret            10,0  
Nedrivning og miljø-
sanering 

Rammeaftale vedr. nedrivning og 
miljøsanering Licitation 

september 
2022 

oktober 
2022              8,0  

EAT mv. kørsel 
Rammeaftale vedr. kørsel af EAT 
mad EU-udbud 

Offentlig-
gjort 

januar 
2023              8,0  

Skadebehandler 

Rammeaftale vedr. håndtering af 
kommunens konkrete forsikrings-
sager. EU-udbud Uafklaret maj 2022              8,0  



 ØKF Team Intern Økonomi og Indkøb og Sekretærteamet (2392)  4/4 

 

 

Udbud af tjenestecyk-
ler 

Rammeaftale vedr. køb af tjeneste-
cykler til KK medarbejdere EU-udbud Afsluttet maj 2022              8,0  

Projektledelseskurser 
Rammeaftale vedr. projektleder-
kurser for KK mearbejdere EU-udbud Uafklaret 

januar 
2022              6,0  

Blomster 
Rammeaftale - Arbejdsgruppe ikke 
nedsat endnu EU-udbud 

august 
2022 

januar 
2023              6,0  

Rengøringssystem 
IT-system til understøttelse af in-
tern rengøring. EU-udbud Uafklaret 

januar 
2023              4,0  

Institutionskøretøjer 
og reservedele Rammeaftale vedr. børnecykler EU-udbud Uafklaret 

februar 
2023              4,0  

EAT emballage  
Rammeaftale vedr. emballage til 
EAT EU-udbud 

august 
2022 

marts 
2022              4,0  

Vagtydelser (fast og 
rundering) 

Rammeaftaler vedr. vagtydelser 
som faste vagter, rundering og 
eventult alarmpatrulekørsel. EU-udbud 

  Uaf-
klaret 

oktober 
2022                -    

Ejendomsadministra-
tionssystem 

IT-system til understøttelse af leje-
området. EU-udbud 

Primo 
April 2022 Uafklaret                -    

Indkvartering - dyna-
misk indkøbssystem Indkvatering mv. EU-udbud Tildelt juni 2022                -    

Rammeaftale om Buil-
ding Management Sy-
stems (BMS) 

Rammeaftaler vedr. entrepriser om 
hovedsagetligt renovering af CTS-
anlæg og andre intelligente byg-
ningsinstallationer. EU-udbud 

Ultimo maj 
2022 

marts 
2022                -    

 

 


