Byrådet

Indkøbspolitik for Halsnæs Komune
Indledning
Denne indkøbspolitik indeholder de grundlæggende elementer for indkøb i Halsnæs Kommune.
Selve udmøntningen af indkøbspolitikken fremgår af indkøbsvejledningen. Alle kommunens
virksomheder er forpligtet til at leve op til indkøbspolitikken.
Det mener Halsnæs Kommune
De overordnede formål med indkøbspolitikken er:
• At skabe rammerne og sikre optimale indkøbsvilkår for at Halsnæs Kommune kan købe
alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser
• At indkøb skal koordineres, så der opnås stordriftsfordele
• At der anlægges et helhedssyn i indkøbsprocessen som løbende skal optimeres, så
der medgår færrest mulige ressourcer og mindst muligt tidsforbrug
• At indkøbspolitikken skal medvirke til at skabe en ensartet adfærd for indkøb i
kommunens centrale og decentrale enheder.
Halsnæs Kommunes primære indkøbspolitiske mål er:
• At Halsnæs Kommune køber ind efter princippet om “bedst og billigst” – d.v.s. køber den
samlet set bedste vare/ydelse til den lavest mulige pris
• At Halsnæs Kommune anvender udbud og handler hos lokale virksomheder i kommunen,
hvor disse er konkurrencedygtige
• At Halsnæs Kommune primært handler med leverandører, der er villige til at deltage i
E-handel
• At Halsnæs Kommune gennem en miljøbevidst indkøbspolitik medvirker til en så lille en
belastning af miljøet som muligt, således at oplysninger om såvel leverandørernes
miljøprofil og produkternes samledes miljøbelastning indgår i den samlede vurdering.
Indkøbsfunktionen kan beslutte at benytte rammeaftaler fra andre indkøbssamarbejder, såfremt det
vurderes at kommunen ikke alene kan opnå lige så gunstige indkøbsvilkår, eller hvor der er særlig
ekspertise. Såfremt andre kommuner ønsker anvendelse af Halsnæs Kommunes indkøbssystem og aftaler, kan et nærmere samarbejde drøftes og etableres.
Samtlige af kommunens virksomheder har købspligt, og skal anvende de centralt indgåede
indkøbsaftaler, ligesom der er pligt til at bruge E-handelssystemet, hvor elektroniske varekataloger
fra leverandørerne er tilgængelige. Selve disponeringen inden for rammeaftalerne foretages
decentralt i virksomhederne.
Opnåede besparelser ved konkrete indkøbsaftaler fordeles mellem den indkøbende virksomhed og
kommunekassen efter en nærmere fastsatte retningslinier.
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