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Velkommen som tilbudsgiver og leverandør til
HANSENBERG.
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Med denne folder vil vi gøre alle nuvæ
rende og kommende leverandører op
mærksom på de betingelser, der gælder
ved salg til HANSENBERG. Udgangs
punktet er skolens indkøbspolitik, som
du kan finde på vores hjemmeside.
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Indkøbspolitikken indeholder de regler,
vi skal overholde og beskriver, hvordan
vi vil sikre, at vi altid indgår optimale
indkøbsaftaler med vore leverandører.
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Vi er interesseret i leverandører, der
vil mere end blot levere varer og sende
fakturaer. Vi ønsker et tæt samarbejde
med få leverandører, der vil involvere
sig i HANSENBERGs behov for varer
og tjenesteydelser og aktivt medvirke
til udvikling af nye produkter.

samtidig skal vi sikre os, at vi overhol
der EUs udbudsregler m.v.
HANSENBERG har valgt at være vært
for indkøbsfællesskabet IFIRS. Vi er
overbevist om, at indkøb for flere sko
ler er en god ide, både for vores leve
randører og os.
Vores leverandører får mulighed for at
byde på langt flere udbud end tidligere,
og salgsvolumen vil stige, fordi der kan
bydes på flere skolers indkøb samtidig.
Med venlig hilsen
Birger Hørning

Indkøbsfællesskab
Skolernes tilskud fra Ministeriet for
Børn og Undervisning er blevet min
dre, så der skal findes besparelser – og
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HANSENBERGs
indkøbspolitik
Skolens indkøbspolitik skal sikre, at vi overholder
gældende lovgivning.
Samarbejdet med leverandører skal være
tæt, så alle regler overholdes, når vi køber
varer og tjenesteydelser til den bedst muli
ge pris under hensyntagen til kvalitet
og leveringssikkerhed.

Med indkøbspolitikken ønsker vi:
› Rigtige priser – også for den samlede
omkostning, når varen er brugt
› Mængderabatter – med indkøb og koordinering gennem IFIRS
› Få leverandører
› Just in time – varer til tiden uden lageromkostninger
› Leveringssikkerhed – gode og økonomisk stabile leverandører
› Leverandører, som kender vores betingelser for samarbejde
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› Forenklet betaling og fakturabehandling – sparer tid
› At undgå fejlkøb
Indkøbspolitikken er udgangspunkt for
alle indkøb og koordineret med IFIRS’
indkøbspolitik.
Send en mail til ato@hansenberg.dk og
få indkøbspolitikken.
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Samhandelsaftale
Alle HANSENBERG leverandører skal indgå en sam
handelsaftale, som underskrives af leverandøren og
skolen. Samhandelsaftalen er fortrolig. Det er ind
købsafdelingen, som sikrer, at aftalen overholdes.
Når vi vælger leverandør, lægger
vi blandt andet vægt på at få:

Sammen med ansøgningen
vedlægges:

› Den rigtige pris for den rigtige kvalitet
› Et stort og dækkende sortiment
› Leveringssikkerhed
› Enkel administration
› Gode samarbejds- og udviklingsmuligheder.

› Tro og love-erklæring, som viser, at
virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbe
kendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997
› Tro og love-erklæring, som viser, at
virksomheden har den nødvendige
forsikringsdækning i forbindelse med
opgavens udførelse
› Kopi af produktansvarsforsikring.

Ønsker du at blive leverandør til HAN
SENBERG, skal du sende en ansøgning
til HANSENBERGs indkøbsafdeling.

Du skal give følgende
oplysninger:

Er du interesseret i at byde på et af vo
res udbud, henviser vi til ifirs.dk. Her
kan du tilmelde dig nyhedsbrev, der
dækker dine interesseområder.

› Virksomhedens navn, adresse, postnummer og by
› CVR-nummer
› Navn på kontaktperson i firmaet
› Oversigt over produkter eller tjenesteydelser, som kan have interesse for
HANSENBERG.
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02 trin
01 trin
Årlige køb under kr. 125.000
Vi må købe, hvor vi vil til
bedst opnåelige pris

Årlige køb mellem
kr. 125.000 og kr. 372.500
Vi skal annoncere et udbud
– alle har ret til at byde

03 trin
Årlige køb over kr. 372.500
Alle aftaler skal i EU-udbud
– alle har ret til at byde

EU’s udbudsregler
Indkøbsområde
Offentlige indkøbere skal forholde sig
til begrebet indkøbsområde, det kan
dække over indkøb tilknyttet en ud
dannelse eller en funktion. Det kan for
eksempel være alle kontorartikler, to
ner og blækpatroner til printere, ren
gøringsmidler eller bøger.

tale løber). Hvis der ikke er indgået en
skriftlig aftale, er perioden 4 år.

Første indkøbsgrænse
Alle køb for et område – som ikke over
stiger 125.000 kr. årligt – kan foretages,
hvor vi har lyst, og det betaler sig øko
nomisk.

Indkøbsgrænse

Anden indkøbsgrænse

Ordet tærskelværdi bruges i EU’s regler
for offentlige indkøb. Tærskelværdi be
tyder det samme som indkøbsgrænse
– se ifirs.dk. En indkøbsgrænse dækker
det samlede indkøb, som vi foretager
i en periode (den tid en indkøbsaf

Alle køb for et område – mellem 125.000
og 372.500 kr. årligt – skal i udbud efter
nationale regler. Vi skal beskrive, hvilke
varer eller tjenesteydelser vi har tænkt
os at købe, og offentliggøre det på ud
bud.dk. Fra et udbud er 0ffentliggjort,
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kan det tage 3-6 måneder, inden der
er valgt leverandør, og aftalen træder
i kraft.

Tredje indkøbsgrænse
Alle køb for et område – som overstiger
372.500 kr. årligt – skal bringes i EUudbud og annonceres i EU-tidende. Vi
skal følge EU’s regler, når vi beskriver,
hvilke varer eller tjenesteydelser vi har
tænkt os at købe, og behandle udbud
det i henhold til EUs regler.
Et EU-udbud vil tage 6-9 måneder at
gennemføre

Projektindkøb
Også for projektindkøb gælder EU's
udbudsregler. Vær opmærksom på, at
indkøbsgrænserne er anderledes end
grænserne for et område.

Første indkøbsgrænse
Ordrer op til 500.000 kr.

Anden indkøbsgrænse
Ordrer mellem 500.000 kr. og
1.489.820 kr.

Tredje indkøbsgrænse
Ordrer over 1.489.820 kr.
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Samarbejde med
HANSENBERG

UFRAVIGELIGE
KRAV:

De budgetansvarlige har det overordnede ansvar
for indkøb til HANSENBERG.

› Indkøbers navn
› Indkøbers afdelingsnummer
(ansvarsnummer)
› Evt. rekvisitionsnummer
› Formålet med indkøbet (til en bestemt
uddannelse, til skolens eget brug eller
til lager).

I praksis udpeges der indkøbere, som
informeres om, hvilke leverandører vi
køber ind hos.

Når du modtager en ordre fra
HANSENBERG, skal du sikre dig,
at ordren indeholder følgende
oplysninger:
› Indkøbers navn
› Indkøbers afdelingsnummer
(ansvarsnummer)
› Evt. rekvisitionsnummer
› Formålet med indkøbet (til en bestemt
uddannelse, til skolens eget brug eller
til lager).

raen må ikke vedlægges varerne), og du
skal sikre, at transportøren får en gyl
dig kvittering for, at varerne er afleve
ret.

Betalingsbetingelser
Når du handler med HANSENBERG
er vore betalingsbetingelser løbende
måned + 30 dage.
Skal betalingsbetingelserne fraviges
kan det kun ske ved forudgående
skriftlig aftale, der sendes til Indkøbs
controller Aage Toft-Christensen på
mail ato@hansenberg.dk.

HANSENBERG kan ikke betale faktu
raer på varer, der ikke er korrekt mod
taget.
Fakturaen skal have de samme oplys
ninger som ordren og en henvisning til
følgesedlen. Det er vigtigt, at din faktura afspejler ordren, og at priserne er
de samme, som da du fik ordren. Kor
rekte oplysninger er en forudsætning
for, at fakturaen bliver betalt og til ti
den.

Du skal forlange at få alle oplysninger,
da vi kræver, at de står på din faktura.
Oplysningerne vil hjælpe bogholderiet,
så den rigtige afdeling får fakturaen.

Elektronisk behandling af
fakturaer

Når du leverer varer til skolen, skal der
altid vedlægges en følgeseddel (faktu

HANSENBERG modtager kun elektroniske fakturaer på:
EAN-nr. 5798000553958
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Når du modtager en ordre fra
HANSENBERG, skal du sikre dig,
at ordren indeholder følgende
oplysninger:

Betalingsbetingelser
Når du handler med HANSENBERG er
vore betalingsbetingelser løbende må
ned + 30 dage.
Skal betalingsbetingelserne fravi
ges kan det kun ske ved forudgående
skriftlig aftale, der sendes til Indkøbs
controller Aage Toft-Christensen på
mail ato@hansenberg.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Indkøbscontroller
Aage Toft-Christensen på:
Telefon 2091 2350 eller
mail ato@hansenberg.dk
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»Ny indkøbsmetode - ruten er elektronisk«

HANSENBERGs
DIGITALE IND
KØBSPORTAL
Handel med HANSENBERG vil i stigende om
fang foregå digitalt, hvor ordre afsendes elektro
nisk og hvor fakturaer skal fremsendes elektro
nisk til vort EAN nr. 5798000553958.
HANSENBERG benytter INDFAK, Statens indkøbssystem.

› Automatiseret fremsendelse af fakturaer fra vores leverandører

HANSENBERGs formål med at
benytte INDFAK er:

Efterhånden som vores indkøbsaftaler
fornys, ønsker vi at modtage prislister
elektronisk, så vi kan indlæse dem i
INDFAK og få en automatisk kontrol
af priserne på de modtagne fakturaer.

› Sikkerhed for, at de rigtige aftaler med
de aftalte priser benyttes
› Billigere transaktionsomkostninger
ved ordreafgivelse
› Sikkerhed for, at modtagne fakturaer
indeholder de bestilte varer til de aftalte priser
› Billigere transaktionsomkostninger
ved behandling af modtagne fakturaer
› Lettere håndtering af ordre hos vores
leverandører
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Når IFIRS laver udbud, vil det altid væ
re et krav, at varekataloger leveres elek
tronisk, så ordre kan afsendes digitalt
og vi kan opnå elektronisk automatch
af modtagne fakturaer.

Kontakt HANSENBERGs indkøbscon
troller hvis du ønsker yderligere oplys
ninger.

Kontaktoplysninger:
Indkøbscontroller
Aage Toft-Christensen
Tlf.: 2091 2350
Mail.: ato@hansenberg.dk
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FAQ
OM INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS

Initiativet til fælles indkøb kommer fra Danske Er
hvervsskoler. Samarbejdsaftalen, som skolerne un
derskriver, når de bliver medlem af fællesskabet, er
udformet af Ministeriet for Børn og Undervisning.
Indkøbsfællesskabets formål er at fin
de besparelser på så mange indkøbs
områder som muligt.
I 2011 blev 19 udbud igangsat. Vores
mål for 2011 var at konkurrenceudsætte
indkøb for ca. kr. 300.000.000 (årlig
indkøbsmængde) og opnå besparelser
for ca. kr. 30.000.000 - 50.000.000
årligt. I 2012 sættes der yderligere 19
udbud i gang. Du kan se udbudsplanen
på ifirs.dk.

Leverandørerne skal have mest mulig
viden, derfor inviterer Indkøbsfælles
skabet (IFIRS) blandt andet til semina
rer, hvor nye EU-udbud bliver gennem
gået, inden de bliver offentliggjort, så
alle kan byde ind på et område.

Mød os på ifirs.dk
Her finder du:
› Udbudsplanen fra 2012
› Annoncerede udbud
› Tilmelding til nyhedsbrev
› Beskrivelse af fællesskabet

Indkøbsfællesskabet ønsker, at så man
ge leverandører som muligt – lokale,
landsdækkende, danske og udenland
ske – har mulighed for at byde på ud
buddene. Derfor er der på ifirs.dk mu
lighed for at tilmelde sig nyhedsmails
om de områder, der interesserer de
enkelte leverandører.
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