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Udbud.dk
Opret / ret
Udbudstype:

Myndighedstype:

Indkøbsplaner

Staten

Indberetter på vegne af ordregiver:

Dato for annoncering:

..

28032014

00

00

Udbud:

Indberetning af indkøbsplaner

Indberetning af indkøbsplaner
Indkøbsplaner bliver automatisk slettet efter et år.
Indkøbsplan titel: *

Beskrivelse: *

Ordregiver
Officielt navn: *

Økonomistyrelsen
Vej/gadenavn: *

Husnr.: * Etage:

Testvej
Postnummer: *

1100

Side:

10
By *

Testby

Internet adresse: *

Telefon: *

+45 12345678
Email adresse: *

Fax:

lbr@kfst.dk

Ændringer i kontaktoplysninger, ændrer IKKE ordregivers stamoplysninger, men gælder kun for
dette udbud.

Adresse for modtagelse af tilbud (hvis den afviger fra ordregivers adresse)
Modtagers firmanavn:

Adresse for modtagelse af tilbud:

Intro til udbud.dk

Regler og vejledning

Udbud.dk giver et overblik over danske

Pligten til at annoncere offentlige vare og

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

myndigheders indkøb. Udbud.dk viser både

tjenesteydelseskontrakter efter tilbudslovens

(http://www.kfst.dk)

nationale udbud, EUudbud og myndighedernes

afsnit II på udbud.dk er fastlagt i bekendtgørelse

Lovkompasset

indkøbsplaner. Siden opdateres dagligt med nye

(http://www.kfst.dk/Offentlig

(http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas)

udbud.

konkurrence/Udbuddk) om ordregiveres

https://tsfkweb.kraftvaerk.net/Pages/Tenders/Tender

Links
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annoncering af offentlige vare og

Udbudsportalens CPVautomat

Som leverandør får du en enkel og nem adgang til

tjenesteydelseskontrakter på den centrale

(http://redskaber.udbudsportalen.dk/cpv/search)

offentlige udbud og myndighedernes

udbudsplatform.

Udbudsportalens leverandørguide

indkøbsplaner. Du kan oprette faste søgninger på

(http://tilbud.udbudsportalen.dk)

de typer udbud, der er interessante for din

Regler og vejledning for udbud findes på

virksomhed og få besked direkte i din mailboks,

Konkurrence og Forbrugerstyrelsens

når der er nye udbud, der passer på din profil. Du

hjemmeside: www.kfst.dk (http://www.kfst.dk) .

kan også søge efter andre leverandører, som du
kan afgive tilbud sammen med.

Pligten for statslige myndigheder til at indberette
indkøbsplaner til udbud.dk er fastlagt i

EUudbud vises på udbud.dk med tilladelse fra

cirkulære om indkøb i staten

EU's Publikationskontor.

(http://www.kfst.dk/Offentlig
konkurrence/Udbuddk/Detstatslige
indkoebscirkulaere) .

I Udbudsportalens lovkompas
(http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas)

kan der hentes vejledning i, hvilke udbudsregler
der gælder i konkrete situationer.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000  Email kfst@kfst.dk

https://tsfkweb.kraftvaerk.net/Pages/Tenders/Tender
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