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Københavns Kommune The power of public procurement

Udbudsjuristens rolle

• At være udbudsjurist er ikke bare et almindeligt kontorjob. Udbudsjurister og offentlige 
indkøbere er en meget vigtig nøgle til at føre de politiske målsætninger ud i livet. 

• De små ændringer, som kan skrive ind i udbudsmaterialet, kan være den afgørende faktor, der 
bidrager til, at fødevarekæden begynder at bevæge sig i en mere bæredygtig retning, hvilket 
så kan skabe mærkbare ændringer i primærproduktionen også i fjerne lande.
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Københavns Kommune

Fødevareudbuddet
Vejledning

Udbudsbetingelser 

Rammeaftale 

Bilag: Tillæg 1 Teknisk specifikation 

Bilag 1.1 Sensoriske tests 

Bilag 1.2 Leveringsadresser 

Bilag 1.3 Historiske forbrugsdata 

Bilag 1.4 CPH Mad- og måltidstrategi 

Bilag 2 Tilbudsformular - inklusive klimavægt 

Bilag 2.1 Sæsonhjul 

Bilag 2.2 FN's verdensmål som pejlemærker

Bilag 2.3 Liste til udfyldelse af undtagelser fra 
ordrefristen

med begrundelse 

Bilag 3 Krav til statistik og fakturering 

Bilag 4 Underleverandører 

Bilag 5 Leverandørens sociale ansvar (CSR) 

***

Bilag 6 Udbudsbetingelserne inkl. Spørgsmål og 
svar 

TED-publikation 

ESPD (europæisk enkelt udbudsdokument)



Københavns Kommune Bæredygtige fødevareudbud i Københavns Kommune

FN’s Verdensmål som pejlemærker

1Indledning

2 FN’s Verdensmål i kravsspecifikationen
2.1 Overblik
2.2 Krav og specificering
2.2.1 Kvalitet – mål 2, 3
2.2.2 Hygiejne og fødevaresikkerhed – mål 2, 3, 12
2.2.3 Emballage – mål 9, 12.5
2.2.4 Madspild – mål 12
2.2.5 Sæson – mål 2, 3, 12, 15
2.2.6 Klimavenlig mad – mål 4, 12, 13
2.2.7 Økologi – mål 3, 6, 13, 15
2.2.8 Palmeolie – mål 8, 12, 15
2.2.9 Bæredygtig soja – mål 8, 12, 15
2.2.10 Transfedt – mål 2, 3
2.2.11 MSC/ASC mærkede fisk – mål 14
2.2.12 Fairtrade – mål 1, 2, 4, 5, 8, 13
2.2.13 Transport – mål 9, 11
2.2.14 Arbejdsmiljø – mål 3, 5, 8
2.2.15 Samarbejde – mål 17



Københavns Kommune Sidehoved

DK Netværk

Sidehoved 55

• Kommuner i Fællesindkøb Midt 
Kommuner i SKI aftale

• Albertslund
• Esbjerg
• Frederiksberg
• Kolding
• Gladsaxe
• København 
• Odense 
• Roskilde
• Sønderborg
• Vejle 
• Ålborg
• Århus
• Høje Tåstrup

Regioner 
Region Midt
Region H
Region Syd 



Københavns Kommune The Power og public Procurement

Inspitationskataloget

• Inspirationskataloget er et katalog over 
grønne initiativer, som løbende udvikles og 
opdateres, og som aldrig bliver afsluttet, 
som aldrig bliver færdige, ligesom arbejdet 
med bæredygtige grønne udbud aldrig må 
være et afsluttet kapitel.

• Hensigten er, at kataloget skal gå i dybden 
med forskellige emner og give inspiration til, 
hvordan de kan indarbejdes i udbud på 
forskellige måder. Facilitatoren fortsætter 
med at samle inspiration og tilføje nye 
emner, så materialet løbende bliver 
opdateret med "State of the art - for the 
moment".
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Københavns Kommune Bæredygtige fødevareudbud i Københavns Kommune

Diversitet af frugt og grønt I 
sæson – æblecasen - mål 2, 3, 12, 15

• Dette sørger for, at vi kan bringe årstiderne ind i de 
offentlige måltider, ældre der ikke går ud mere, kan 
stadig mærke sæsonen igennem deres måltider. 

• Dette bruges af køkkenpersonalet til at lære børnene 
om smag, forskellig brug og hvorfor diversitet er vigtig 
– ”Æblecasen” 

• Levering med en "allround" version til hele året, hvor 
det var nødvendigt (dvs. æbler, kartofler ...) 

• Sæsonbestemt diversitet som et tildelingskriterium i 
udbuddet ved at give flere point til den byder, der 
tilbød den bredeste diversitet. 

• Vi blev tilbudt 86 forskellige æbler i budene, og 
vindertilbudet havde 38 forskellige æbler i sæsonen.



Københavns Kommune Bæredygtige fødevareudbud i Københavns Kommune

Emballage – mål 9, 12.5

Ved vurdering af kriteriet emballage vil der blive lagt 
vægt på:

• Hvor mange af de ferske varer i Bilag 2 –
Tilbudslistens Fane 3, 4, 5 & 6 der leveres i emballage 
fremstillet af PET. Det maksimale antal point 5 opnås 
ved at 125 varelinjer er markeret med et x som angiver 
at de leveres i en emballage der er fremstillet af PET

Evalueringen vil blive foretaget på grundlag af de 
nedenfor anførte dokumenter, idet Ordregiver dog 
forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der 
findes andre steder i de afgivne tilbud, der efter 
Ordregivers skøn har betydning for evalueringen:

• Bilag 1 - Kravspecifikationen

• Udfyldelse af Bilag 2 – Tilbudsliste – Fanen 3, 4, 5 & 6.



Københavns Kommune Bæredygtige fødevareudbud i Københavns Kommune

Madspild – mål 12

• At begrænse madspild prioriteres højt i 
arbejdet med at skabe miljø- og 
klimaansvarlige måltider i Københavns 
Kommune. 

– Det er et mindstekrav at Leverandøren, der 
tildeles kontrakten, i kontraktperiodens 
længde, skal registrere, afrapportere og 
forebygge madspild i sin virksomhed i 
samarbejde med kontraktejer. Senest et år 
inde i kontraktperioden, skal Leverandøren 
have implementeret tiltaget, og kunne 
påbegynde afrapporteringen. I forbindelse 
med den regulære controlling af kontrakten, 
indgår reduceringen af tilbudsgivers 
madspild som et indsatsområde i 
samarbejdet.
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Københavns Kommune

Klimavægtning – mål 4, 12, 13

• Klimavægtning afspejler anbefalinger 
fra DTU som er fremkommet i 
samarbejdet om implementering af 
principperne i pejlemærkerne for at 
gennemføre KKs strategi for mad og 
måltider om ernæringsrigtige og 
klimavenlige måltider. 

• Evalueringsberegning:
(Klimavægtning x Tonnage x Pris per 
kilo) 
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Københavns Kommune

Palmeolie – mål 8, 12, 15 
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• Der er både humanitære og miljømæssige problemer forbundet med 
produktionen og brugen af palmeolie. Derfor vil Københavns Kommune gerne 
tilskynde Leverandører til at arbejde løbende med at efterspørge de mest 
bæredygtige fedtkilder, der er på markedet, vel vidende, at det er et yderst 
komplekst område. Gældende for varer der bliver tilbudt Ordregiver på Bilag 2 –
Tilbudslistens fane 1. – 15. må eventuel palmeolie brugt i fødevarer eller beregnet til 
brug i tilberedningen af fødevarer ikke have bidraget til afskovning af primære 
skove og skal indeholde en dobbeltcertificering på både økologi og RSPO-
certificering (eller tilsvarende) senest 12 måneder efter kontraktstart. 

• Leverandøren skal, som en del af tilbuddet, vedlægge en handlingsplan for 
udfasning af ikke-certificeret palmeolie brugt i fødevarer eller beregnet til brug ved 
tilberedning af fødevarer. 



Københavns Kommune

Bæredygtig soja – mål 8, 12, 15

• Københavns Kommune vil gerne 
understøtte efterspørgslen af ansvarligt 
produceret soja både i de produkter 
hvor soja indgår direkte i varen, men 
også i de produkter hvor soja indgår 
indirekte. 

• Leverandøren skal, som en del af 
tilbuddet, vedlægge en handlingsplan 
for hvordan de understøtter udfasning 
af ikke-certificeret soja brugt i fødevarer 
eller beregnet til brug ved tilberedning 
af fødevarer. 
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Københavns Kommune

MSC/ASC mærkede fisk – mål 14 
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• Ligeledes i forbindelse med arbejdet med FN's Verdensmål, ønsker Københavns 
Kommune at sikre biodiversiteten i hav- og kystområder, som i dag bliver overfisket 
med omkring 30 procent, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan 
reproducere bæredygtigt. 
– Derfor ønsker Københavns Kommune at afsøge hvor mange af de efterspurgte 

varer der er tilgængelige i MSC/ASC certificeret kvalitet.

• Produkterne ses gerne tilvejebragt gennem bæredygtigt fiskeri, og at der i fangst 
og produktion generelt tages hensyn til miljø, fiskebestand og dyrevelfærd, og 
under hensyntagen til at sikre at fiskearten ikke forekommer på WWFs liste over 
truede og snart-truede arter. Leverandøren skal i tilknytning til tilbudsmaterialet, 
vedlægge et dokument, hvoraf det fremgår, hvordan Leverandøren arbejder med 
ovennævnte, så der kan følges op på kravet på statusmøder. 



Københavns Kommune

• Ved vurdering af kriteriet MSC/ASC vil der blive lagt vægt på:

• Hvor mange af varerne i Bilag 2 – Tilbudslistens Fane 3 & 4 der er MSC/ASC mærket.  
Det maksimale antal point 5 opnås ved at 107 varelinjer markeres med et x, der angiver 
at varen der tilbydes, er MSC/ASC mærket.

• Evalueringen vil blive foretaget på grundlag af de nedenfor anførte dokumenter, idet 
Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i 
de afgivne tilbud, der efter Ordregivers skøn har betydning for evalueringen:

• Bilag 1 - Kravspecifikationen

• Udfyldelse af Bilag 2 – Tilbudsliste – Fane 3 & 4
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Københavns Kommune

Fairtrade – mål 1, 2, 4, 5, 8, 13
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• I forlængelse af Københavns Kommunes arbejde med FN’s verdensmål, ønsker 
kommunen at prioritere fairtrade-certificerede varer og afsøge hvor mange af de 
efterspurgte varer der er tilgængelige i denne form. Med fairtrade menes der 
dokumenterede tiltag der sikrer og tilgodeser bønder og producenters vilkår på 
verdensmarkedet. Dette dokumenteres eksempelvis gennem Fairtrade Internationals
mærkningsordning eller andre kompatible tredjepart- eller NGO 
certificeringsorganisationer. 

• I kategorierne “Kolonial”, “Kaffe & te”, “Drikkevarer” og ”Frugt” er der varer, der skal 
tilbydes med en fairtrade mærkning eller certificering. Dette vil være angivet tydeligt i 
Bilag 2 Tilbudslistens kolonner ”Kravspecifikation”. 

• Derudover er der anført en kolonne, hvor tilbudsgiver bedes angive hvilke varer der 
foruden den økologiske certificering også har en fairtrade mærkning eller certificering. 

• Tilbudsgivers angivelse af fairtrade eller lignende certificering på varerne angives i Bilag 
2 – Tilbudslistens Fane 7, 10, 12, 13 & 14



Københavns Kommune

Transport – mål 9, 11

• Ingen flytransport

• Grønne køretøjer - Hvor mange 
kilometer Tilbudsgiveren kan køre i 
Københavns Kommune med grønne 
køretøjer under den forudsætning, at 
der maksimalt køres 4ooo km om ugen 
og at der i gennemsnit er 3 km imellem 
leveringsstederne.  

• Perler på en snor i kontraktperioden 
med fælles gevinst.
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Nationalt 
udbudsjuridisk 
fødevare netvært

Vi arbejder på en 
guide – kom og være 
med

Find artikler om 
fødevareudbud i 
København, 
Æblecasen, Mad- og 
måltidsstrategien på 
min

LinkedIN profile:

Betina Bergmann Madsen

Københavns 
Kommune

www.maaltider.kk.dk

Kontakt:

Betina Bergmann Madsen

Betmad@kk.dk

+4523636229

http://www.maaltider.kk.dk/
mailto:Betmad@kk.dk
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