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Horten har udviklet en ny platform for dynamiske indkøbssystemer.

Platformen er rettet mod en bred vifte af ordregivere, herunder kommuner, regioner, staten, boligselskaber, 
erhvervsskoler, universiteter, havne, forsyningsvirksomheder, indkøbsfællesskaber mv.

Horten Dynamic er et let tilgængeligt værktøj, når du skal foretage udbudspligtige indkøb. Det kan fx være indkøb 
af inventar, kontorartikler, it-udstyr, it-tjenester, håndværkerydelser, affaldshåndtering, robotplæneklippere, 
elevatorservice, rengøring mv.

Med Horten Dynamic kan der nemt og hurtigt foretages konkurrenceudsættelse af indkøb af tidssvarende 
varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver til konkurrencedygtige priser. Samtidig sikres det, at 
ordregiver overholder sine forpligtelser i henhold til udbudsloven.

Horten har udarbejdet de grundlæggende paradigmer til brug for gennemførelsen af udbudsprocessen i 
Horten Dynamic, herunder bl.a. udbudsbetingelser, kravsspecifikation, ydelsesbeskrivelser, evalueringsrapport, 
udkast til kontrakt mv. 

En ny platform 
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Et dynamisk indkøbssystem kan betragtes som en åben rammeaftale, som i princippet kan indgås uden 
tidsbegrænsning. 

Et dynamisk indkøbssystem er åbent for enhver interesseret leverandør i hele systemets levetid, så længe 
leverandørerne opfylder nogle grundlæggende krav til egnethed, som vedrører leverandørernes økonomiske 
og tekniske forudsætninger for at løse opgaverne. 

Den løbende konkurrence er således langt bredere og mere effektiv, end det er tilfældet ved anvendelse af 
de traditionelle indkøbsformer. 

Derudover har de dynamiske indkøbssystemer den indlysende fordel, at det konkrete indkøb under et 
indkøbssystem først skal beskrives nærmere i forbindelse med indhentelse af tilbud fra de leverandører, 
som er tilmeldt systemet. Indkøbssystemet beskriver altså alene hvilke varer, tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsopgaver, der overordnet kan indkøbes i systemet, mens de nærmere krav til det konkrete indkøb, først 
skal beskrives, når indkøbet foretages. 

De fleksible muligheder for løbende at tilpasse beskrivelsen af opgaver giver desuden ordregiver nogle 
oplagte fordele i forhold til indkøb, som er karakteriseret ved en høj grad af brugerinvolvering, hastig 
markedsudvikling, introduktion af nye bæredygtige løsninger mv. 

Endelig kan indkøb gennemføres hurtigere end ved andre indkøbsformer, da tilbudsfristen kan fastsættes til 
blot 10 dage. 

Dynamiske indkøbssystemer
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Pris
Indkøb foretages via Horten Dynamic, som understøttes af Hortens udbudsplatform - Udbuddet.dk. 
Anvendelse af Horten Dynamic er gratis, når Horten tilknyttes som rådgiver ved etableringen af det 
dynamiske indkøbssystem. 

Når ordregiver er blevet fortrolig med anvendelse af dynamiske indkøbssystemer, kan de enkelte indkøb 
varetages af brugerne selv. I givet fald betaler ordregiver alene for en licens til anvendelse af systemet 
samt et årligt abonnement, som giver adgang til at foretage indkøb på baggrund af Hortens paradigmer 
og værktøjer. Ordregiver kan i den forbindelse overveje at indgå aftale om en juridisk hotline med Horten, 
ligesom Horten anbefaler, at der foretages en juridisk kvalitetsscreening af udbudsmaterialet. Du kan læse 
mere om juridisk kvalitetsscreening i Hortens folder: ”Kvalitetsscreening af udbudsmateriale”. 

https://www.horten.dk/viden/tools/kvalitetsscreening-udbudsmateriale
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Vil du vide mere om Horten Dynamic, så kontakt os på dynamic@horten.dk eller tlf. 5234 4587 

Kontakt

Adresser

mailto:%20dynamic%40horten.dk?subject=Horten%20Dynamic

