
 
 
 

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet 
 
 
 

 
Formål 

 
Det overordnede formål med AAU’s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at AAU som helhed kan købe varer og tjenesteydelser i 

den ønskede kvalitet på de økonomiske mest fordelagtige vilkår. 

 
AAU’s indkøb skal ske i henhold til gældende love, bekendtgørelser, direktiver mv. Derudover skal alle indkøb blandt andet foretages 

ud fra forretningsmæssige principper og ledelsesmæssige beslutninger – og under vurdering af service, kvalitet, leveringssikkerhed, 

pris, miljø- og arbejdsmiljøforhold, social ansvarlighed og etiske forhold. 

 
Gyldighed 

 
Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, som foretages på Aalborg Universitet og er således gældende 

for alle universitetets ansatte. Undtaget fra Indkøbspolitikken er udlæg foretaget i forbindelse med tjenesterejser, der reguleres særskilt 

i ”Regelsæt om anvendelse af kreditkort i forbindelse med tjenesterejser og småindkøb”. 

 
Regelgrundlag 

 
Ved årsskiftet 2015/2016 trådte der et nyt sæt regler for vores indkøb i kraft. EU’s udbudsdirektiv af 2004 og Tilbudsloven 

afsnit II erstattes af udbudsloven. 

 
De mest markante ændringer ved den nye udbudslov, angår indkøb med en værdi op til kr. 1.541.715. Annonceringspligten 

for indkøb til en værdi mellem kr. 500.000 og kr. 1.541.715 udgår delvist. Hertil kommer at en række indkøb er blevet omfattet 

af et nyt Light Regime, som omfatter indkøbsområder, som EU har vurderet bør have en højere tærskelværdi. Udbudsloven 

tilskriver at: 

 
 Har indkøbet en værdi op til 1.541.715 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode skal der, ifølge 

udbudsloven, sondres imellem, hvorvidt indkøbet har grænseoverskridende interesse.



 Ved indkøb omfattet af Light Regimet til en værdi op til 5.583.000 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig 

periode skal der, ifølge udbudsloven, sondres imellem, hvorvidt indkøbet har grænseoverskridende interesse.

 
Har indkøbet klar grænseoverskridende interesse skal indkøbet annonceres på www.udbud.dk og foretages med involvering 

af indkøbsenheden. 

 
 Ved indkøb over 1.541.715 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode skal der, ifølge den nye 

udbudslov gennemføres EU-Udbud.



 Ved indkøb omfattet af Light Regimet til en værdi over 5.583.000 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode 

skal der, ifølge den nye udbudslov gennemføres Udbud efter Light Regimet.

 
Udbuddene skal offentligøres på www.ted.eu og foretages med involvering af indkøbsenheden. 

 
 
På AAU har vi valg at implementerer loven på følgende måde. Sådan gør du: 

 
 Har AAU har en indkøbsaftale på et givent område, så skal denne indkøbsaftale anvendes uanset indkøbets værdi.



 Har indkøbet en værdi af kr. 25.000 kr. eller derunder, enten som enkelt køb eller over en fireårig periode, så købes 

med almindelig sund fornuft og god købmandsskab. Der er ingen krav til dokumentation i forbindelse med disse indkøb.



 Har indkøbet en værdi af mere end kr. 25.000, men mindre end kr. 100.000, enten som enkelt køb eller over en fireårig 

periode, skal der på baggrund af en markedsdækning indhentes tilbud fra mindst 2 og maksimum 3 leverandører, der er 

http://www.udbud.dk/
http://www.ted.eu/


uafhængige af hinanden, således at der dokumenterbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med indgåelsen 

af aftalen. Se infoguide til indkøb over kr. 25.000 men under kr. 100.000



 Ved indkøb til projekter under Horizon 2020 med en værdi af mindre end 100.000 kr. enten som enkelt køb eller over en 

fireårig periode, skal der på baggrund af en markedsdækning indhentes tilbud fra mindst 2 og maksimum 3 leverandører, der 

er uafhængige af hinanden, således at der dokumentérbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med 

indgåelsen af aftalen.



 Hvis indkøbet har en værdi på mere end 100.000 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode, 

kontakt indkøbsenheden.

 
Alle indkøbsaftaler indgået af AAU skal underskrives jf. AAU’s regnskabsinstruks. 

 

 
Særlige regler for ansatte 

 
Ansatte ved AAU, der er identiske med eller pårørende til en tilbudsgiver/leverandør må ikke vedr. denne leverandør indhente 

tilbud, behandle tilbud eller foretage kontrol med en leverance eller et arbejde. 

 
En virksomhed, der er ejet helt eller delvist af en ansat eller studerende ved AAU, må ikke levere varer og tjenesteydelser til 

universitetet, medmindre: 

 
 der enten er tale om et børsnoteret aktieselskab
 eller der foreligger særlig bemyndigelse fra Universitetsdirektøren.

 
I henhold til Straffelovens § 144 er det ikke tilladt offentligt ansatte at modtage gaver, tilskud eller lignende fra leverandører. Der 

henvises til AAU håndbogens retningslinjer ”Gaver og andre fordele”. 

 
Universitetets ansatte må ikke til privat brug benytte aftaler indgået af universitetet. 

 
 

 
Miljø 

 
AAU støtter alle tiltag for at forbedre miljøet. Det vil sige, at der tilstræbes at købe varer med miljømærkninger og som 

indgår i genbrugsordninger. 

 


