
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udbud.dk 
 

Brugervejledning til mobil app 
 

Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil 
app’en 

 
Januar 2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Brugervejledning, mobil app Side 2 af 18 
 

Indholdsfortegnelse 

 

1. INDLEDNING .................................................................................................................... 3 

2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP’EN .......................................................... 4 

2.1 FORSIDE OG NAVIGATION ............................................................................................................. 4 
2.2 LOGIN SIDEN ............................................................................................................................. 5 

3. FUNKTIONALITET ............................................................................................................. 8 

3.1 OVERBLIK OVER OFFENTLIGE INDKØB .............................................................................................. 8 
3.2 ABONNEMENTER OG NOTIFIKATIONER .......................................................................................... 12 

Abonnement på søgning ..................................................................................................... 14 
3.3 VEDLIGEHOLDELSE AF KONTAKTOPLYSNINGER ................................................................................ 15 
3.4 SMV VENLIGT UDBUD ............................................................................................................... 16 
3.5 FEEDBACK FUNKTION ................................................................................................................ 16 

4. AFSLUTNINGSVIS ........................................................................................................... 18 

 

 

 

  



Brugervejledning, mobil app Side 3 af 18 
 

1. Indledning 

I denne vejledning beskrives den funktionalitet der er tilgængelig for brugere af 
udbud.dk appen (herefter kaldet udbud.dk) med rollen leverandør.  
 
Først præsenteres udbud.dk generelt, herefter beskrives den funktionalitet der er 
specifik for leverandører.  
 
Brugerrolle: leverandør 
Brugerrollen leverandør kan søge og abonnere på indhold på udbud.dk. Yderligere 
kan leverandører søge om kontakt til andre, som de kan byde sammen med. 
 
Leverandører kan ikke oprette udbud eller indkøbsplaner. 
 
Platforme 
App’en er gratis, og er tilgængelig for Apple, Windows og Android telefoner, samt 
iPad. App’en kan hentes via App Store, Windows Phone Store og Google Play. 
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2. Overordnet opbygning af Udbud.dk app’en 

Herunder beskrives den overordnede opbygning af Udbud.dk app’en. Beskrivelsen 
omfatter udelukkende indhold, der er tilgængeligt for alle besøgende. 
 

2.1 Forside og navigation 

Forsiden på app’en er en oversigt over seneste nyt på udbud.dk. 
 

 
 
Der navigeres mellem de forskellige sider på app’en, via menu ikonet i øverste 
venstre hjørne. 
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2.2 Login siden 

For at få adgang til yderligere funktionaliteter, skal du registrere dig som bruger på 
udbud.dk. Du kan ikke oprette dig som bruger igennem appen, og skal derfor be-
nytte hjemmesiden udbud.dk til dette. Du kan læse om mere om hvordan du op-
retter dig som bruger i Brugerdokumentation-leverandør_januar 2017.  
 
Når du er registreret som bruger, logger du ind på app’en via menupunktet Login. 
I login feltet skriver du dit brugernavn og kodeord, som du har fået via hjemmesi-
den udbud.dk. 
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Vil du oprette dig som ny leverandør eller har du glemt dit kodeord, kan du få 
hjælp på hjemmesiden udbud.dk. Se vejledningen ovenfor. 
 
Når du er logget ind på app’en fremkommer tre ekstra menupunkter, Mine udbud 
og Min profil, samt Log ud.  
 
Du behøver ikke logge ind, hver gang du åbner app’en. Du skal blot logge ind før-
ste gang du åbner app’en, så husker den dine brugeroplysninger. 
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Menupunktet Mine udbud viser en oversigt over dine gemte udbud og søgninger. 
 

  
 



Brugervejledning, mobil app Side 8 af 18 
 

3. Funktionalitet 

Her beskrives den funktionalitet, der stilles til rådighed for brugere med rollen leve-
randør. 

3.1 Overblik over offentlige indkøb 

På app’en får du overblik over de offentlige indkøb på siden Seneste nyt på ud-
bud.dk. I bunden af siden kan du trykke på Se flere aktuelle udbud, og derved vi-
ses flere udbud. Udbuddene står i kronologisk rækkefølge, med det nyeste udbud 
først. 
 
Visning af udbud 
Ved at trykke på et udbud i oversigten, åbnes udbudsdetaljesiden for det pågæl-
dende udbud. Her står alle oplysninger om udbuddet. Alt efter hvilken mobil eller 
tablet du bruger, skal du scrolle ned på siden for at se alle oplysningerne. 
 

 
 
Søgning 
For at søge i udbud på app’en, skal du trykke på forstørrelsesglasset i øverste høj-
re hjørne. Herefter vises søgesiden. 
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Såfremt der ikke er valgt udvidet søgning, er det muligt at filtrere på: 

• Udbudstype 
• Opgavetype 
• Myndighedstype 
• Leveringssted 

 
Desuden er det muligt at foretage fritekstsøgninger. Fritekstsøgningen kan bestå af 
flere søgekriterier, såfremt disse adskilles af OG eller ELLER. En søgning adskilt af 
OG søger efter udbud, hvor begge ord optræder samtidigt. En søgning adskilt af 
ELLER søger efter udbud, hvor et af ordene indgår. Der kan benyttes * efter et ord, 
fx hjælp* søger bl.a. efter hjælp, hjælper, hjælpemidler, hjælpestoffer, hjælpesy-
stemer m.fl. 
 
Du starter søgningen ved at trykke på Søg. 
 
Udvidet søgning 
Under udvidet søgning har du mulighed for at søge på en række mere specifikke 
kriterier. Du åbner udvidet søgning, ved at trykke på Åbn udvidet søgning, og der-
efter vises de udvidede søge muligheder. 
 



Brugervejledning, mobil app Side 10 af 18 
 

  
 
 
Den udvidede søgning indeholder følgende yderligere filtreringer: 

• CPV koder 
• Offentliggørelse 
• Tilbudsfrist 
 

Umiddelbart foretages søgningen på aktive udbud, dvs. udbud, hvor tilbudsfristen 
ikke er overskrevet. Det er muligt at udvide søgningen til ”Alle” udbud, som dæk-
ker over både aktive og gennemførte udbud. Gennemførte udbud er udbud, hvor 
tilbudsfristen er overskredet. Det er også muligt at begrænse søgningen til gen-
nemførte udbud. Dette specificeres vha. drop Down-menuen Søg i. 
 

 
 
En indtastet søgning udføres, idet du vælger Søg.  
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Herefter føres du videre til en oversigt over søgeresultaterne. 
 
 
Gem søgning 
Under udvidet søgning kan du gemme en relevant søgning. Det gøres ved at indta-
ste et navn på søgningen i feltet Gem søgning, og derefter trykke Gem søgekriteri-
er. 
 
Herefter gemmes søgningen under Mine udbud. Du skal være logget ind på app’en, 
for at kunne gemme en søgning. 
 

 
Vis flere søgeresultater 
Antallet af søgeresultater er begrænset til 20 resultater for at optimere søgeha-
stigheden. Hvis en søgning indeholder mere end 20 søgersultater kan de næste 20 
resultater ses ved et tryk på Vis flere knappen som det kan ses nedenfor.  
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3.2 Abonnementer og notifikationer 

Du kan gemme og oprette abonnementer på udbud, som du finder interessant. 
Nederste på udbudsdetaljesiden kan du vælge at gemme udbuddet og oprette 
abonnement på udbuddet.  
 
Du kan kun gemme og oprette abonnementer på udbud, hvis du er logget ind på 
app’en.  
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Hvis du trykker Gem, gemmer du udbuddet under Mine udbud. 
 
Hvis du trykker på Følg udbud, opretter du et abonnement på udbuddet. Det vil si-
ge, at du vil modtage notifikationer på din telefon, hvis der sker ændringer i ud-
buddet. 
 
Før du kan modtage notifikationer skal du huske at markere, at du gerne vil mod-
tage notifikationer. Det gør du under menupunktet Mine udbud > Indstillinger. Her 
skal du krydse boksen Modtag notifikationer af.  
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Du kan stoppe dit abonnement på et udbud, under Mine udbud. Her skal du trykke 
på ikonet Følg udbud, når det skifter farve fra rødt til gråt, er abonnementet stop-
pet. 
 
Abonnement på søgning 
Du kan oprette et abonnement på din gemte søgning, og modtage notifikationer 
når der offentligøres nye udbud der matcher din søgning. Du gemmer en søgning 
under udvidet søgning, se hvordan i afsnittet for søgning. 
 
Du opretter abonnement på en gemt søgning ved at gå til menupunktet Mine ud-
bud. Her vises en oversigt over alle dine gemte udbud og søgninger. 
 

 
Hvis du ønsker at oprette et abonnement på din gemte søgning, skal du trykke 
Følg søgning. Ikonet og teksten Følg søgning bliver rød, når abonnementet er akti-
veret. 
 
Hvis du ønsker at stoppe dit abonnement på en søgning, skal du blot trykke på 
ikonet igen. Når ikonet er gråt er abonnementet på søgningen stoppet. 
 
Før du kan modtage notifikationer, skal du markere, at du gerne vil modtage noti-
fikationer. Det gør du under menupunktet Mine udbud > Indstillinger. Her skal du 
krydse boksen Modtage notifikationer af.  
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3.3 Vedligeholdelse af kontaktoplysninger 

På udbud.dk app’en kan du opdatere dine kontaktoplysninger og kodeord. Du skal 
være logget ind for at kunne opdatere og rette i dine brugeroplysninger. For at op-
datere dine oplysninger skal du trykke på menupunktet Min profil, og herefter vises 
en side med dine brugeroplysninger. Du kan frit ændre i dine oplysninger på nær 
dit brugernavn. Husk at gemme dine nye oplysninger, ved trykke Opdater stamda-
ta i bunden af siden. 
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3.4 SMV venligt udbud 

Udbud, der er angivet som SMV venligt er særligt velegnede for små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er). 
 
Det er den ordregivende myndighed, der fra udbud til udbud, foretager en 
konkret vurdering af, om udbud er SMV venlige.  
 
Markeringen er vejledende. SMV’er kan fortsat byde på alle opgaver, der 
udsættes for konkurrence. Større virksomheder kan naturligvis også byde 
på kontrakter, der er markeret som SMV venlige. 
 
Når en ordregivende myndighed markerer et udbud som SMV venligt, er 
der eksempelvis taget stilling til følgende spørgsmål: (1) Står kravene til 
sikkerhed og erfaring mål med kontraktens værdi? (2) Er udbuddet tilret-
telagt så det er let for konsortier at deltage? Og (3) Er minimumskravene 
for teknisk faglighed økonomisk og finansiel formåen tilpasset kontrakten? 
 
Formålet med funktionen er at skærpe ordregivers opmærksomhed om-
kring, hvordan udbud tilrettelægges. Hvis der stilles krav, som ikke står 
mål med kontraktens værdi, kan det utilsigtet holde relevante SMV’er ude 
af konkurrencen. SMV’er udgør en stor del af det private marked i Dan-
mark, og det er derfor vigtigt, at konkurrencen om de offentlige opgaver, i 
det omfang det er muligt, er let tilgængeligt for SMV’er. 
 

3.5 Feedback funktion 

Feedback funktionen på udbud.dk giver leverandører mulighed for at 
komme med konkret og konstruktiv feedback på udbudsmateriale eller ud-
budsbekendtgørelser. 
 
Funktionen er etableret for at ordregivere kan forbedre fremtidige udbud.  
 
Den ordregivende myndighed vælger selv, om den vil modtage feedback 
på et udbud, og feedbacken bliver tilsendt myndigheden i et samlet doku-
ment lige efter tilbudsfristens udløb. 
 
Leverandører har mulighed for at give feedback på konkret udbudsmate-
riale frem til udbudsfristen. Specifikke kommentarer vil ikke påvirke evalu-
eringen eller tildelingen af det konkret udbud. Det er ikke muligt for ordre-
giveren at svare på feedbacken, og der vil blive set bort fra spørgsmål og 
lignende. 
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Feedback funktionen er tilgængelig for alle udbud under tærskelværdier på 
udbud.dk. 
 
Hvordan fungerer feedback funktionen? 
Når en ordregivende myndighed opretter et udbud i en skabelon på ud-
bud.dk, kan ordregiveren vælge, om der ønskes feedback på udbuddet. 
 
I de tilfælde, hvor ordregiver har valgt at modtage feedback, vil det være 
muligt for leverandører at give skriftlig feedback på udbudsmaterialet eller 
udbudsbekendtgørelsen. Eksempelvis på specifikke krav, frister eller ligne-
de. 
 
Efter tilbudsfristen, modtager ordregiveren et samlet dokument med den 
feedback, der er indkommet på det konkrete udbud via udbud.dk. Hvis or-
dregiveren vælger at forlænge tilbudsfristen for et udbud, vil tilsendelsen 
af feedbacken først ske på den nye dato. 
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4. Afslutningsvis 

Vejledningen tager forbehold for ændringer, der måtte opstå på udbud.dk. I tilfæl-
de af større ændringer, vil denne vejledning blive opdateret. 
 
Har du spørgsmål om brugen af udbud.dk, eller oplever du en fejl på udbud.dk, 
kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på udbud.dk@kfst.dk 
 
Har du spørgsmål til udbudsreglerne, kan du benytte funktionen Spørg eksperter-
ne. Du har også mulighed for at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 
tlf. 41 71 50 00. 
 
 
 

Udbud.dk 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
E-mail: udbud.dk@kfst.dk 
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