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NEDSLAGSPUNKTERNE
› Formålet med udbudsreglerne og lidt om den ny Udbudslov
› Er - og i givet fald hvornår - museer forpligtede af udbudsreglerne?
› Hvordan er det med kontrakternes værdi?
› Dialog med markedet?
› Er der konsekvenser?

Spørgsmål og kommentarer er velkomne!

SIDE 2

FORMÅLET

FORMÅLET - 3

Formålet med udbudsreglerne
Udbudsreglerne finder anvendelse, når ordregivende myndigheder skal foretage indkøb med en værdi, som
overstiger bestemte tærskelværdier.
Formålet:
› At bidrage til etablering af fælles regler på det indre marked i EU
› At sikre ligebehandling og gennemsigtighed – og derved eliminere risikoen for, at ordregivende myndigheder
bliver influeret af andet end økonomisk rationale ved tildeling af kontrakter (eksempelvis national diskrimination,
genvalg, lokale eller regionale interesser)
› At sikre, at ordregivende myndigheder tildeler deres ordrer til de leverandører, som leverer ”den bedste kvalitet til
prisen”
› (At understøtte politiske hensyn som SMV-politikker, miljø-, sociale- og bæredygtighedsmæssige hensyn, samt
innovationstankegange)

SIDE 3

LOV- ELLER LAVPRAKTIKKEN
› Udbudsloven implementerer Udbudsdirektivet (det ”klassiske direktiv”)

FORMÅLET - 4

• Seks afsnit, 20 kapitler, en stribe overskrifter og 198 paragraffer
• Udarbejdet af et tværfagligt udvalg henover de seneste år
› Ophæver annonceringspligten i Tilbudsloven, men indfører nye regler om udbud
under EU-tærskelværdierne med/uden klar grænseoverskridende interesse
› Lavpraktiske forhold: Digital kommunikation, offentliggørelse, dialog og ‘politiske
hensyn’
› I det væsentligste ikke ændringer i håndhævelsesreglerne – men dog § 185, stk. 2

SIDE 4

HVEM ER FORPLIGTEDE
AF UDBUDSREGLERNE?
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HVEM ER FORPLIGTEDE AF UDBUDSREGLERNE? - 6

TRE TYPER AF ORDREGIVENDE
MYNDIGHEDER, DER ER
FORPLIGTEDE AF UDBUDSREGLERNE

1.
Staten
Den statslige
centraladministration
Departementer
Styrelser
Direktorater
Øvrige statslige myndigheder og
statsinstitutioner

2.

3.

Regionale eller lokale myndigheder

Offentligretlige organer

Regioner
Kommuner
Regionale og kommunale
institutioner
Sammenslutninger af regioner og
kommuner
Kommunale fællesskaber

Øvrige organer, der opfylder tre
lovbestemte betingelser
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HVEM ER FORPLIGTEDE AF UDBUDSREGLERNE? - 7

HVAD ER SÅ ET OFFENTLIGRETLIGT
ORGAN?
“Organer,
1. der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke
behov af industriel eller kommerciel karakter,
2. der er juridiske personer, og
3. som for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale
myndigheder eller af andre offentlige organer eller er underlagt ledelsesmæssig kontrol
af disse myndigheder eller organer eller har en bestyrelse eller en direktion eller et
tilsynsråd, hvor mere end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller
kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer.”
Udbudslovens § 24, nr. 27.
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HVEM ER FORPLIGTEDE AF UDBUDSREGLERNE? - 8

HVORNÅR ER ET MUSEUM ET
OFFENTLIGRETLIGT ORGAN?

1.

2.

3.

Imødekomme almenhedens behov

Juridisk person

Offentlig finansiering eller kontrol

Sag C-223/99 og C-260/99; Agorà

Afgørende er, om organet er i stand til at
bære rettigheder og forpligtelser.

Medfører Museumsloven så omfattende
regulering, at alle museer er underlagt
ledelsesmæssig kontrol?

Arrangering af messer, udstillinger og
lignende var imødekommelse af
almenhedens behov.

Vil ofte fremgå af vedtægterne
Eget CVR-nummer

Og hvad med den offentlige støtte?

KFSTs vejledende udtalelse om Den
Gamle By
•

Den Gamle By skulle imødekomme
almenhedens behov og ikke behov af
industriel eller kommerciel karakter.

•

Den Gamle Bys lejeforhold?
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HVEM ER FORPLIGTEDE AF UDBUDSREGLERNE? - 9

DEN GAMLE BY I AARHUS
FORPLIGTELSER EFTER MUSEUMSLOVEN I 2007

FORPLIGTELSER EFTER MUSEUMSLOVEN IDAG

15 forpligtelser for at opnå tilskud:

12 enslydende forpligtelser for at opnå tilskud:

• Museets ansvarsområde og ændringer heri skal godkendes af
kulturministeren. Godkendelsen forudsætter, at området er væsentligt
og ikke i forvejen er dækket af andre statslige eller statsanerkendte
museer.

• Museets ansvarsområde og ændringer heri skal godkendes af
kulturministeren. Godkendelsen forudsætter, at området er væsentligt
og ikke i forvejen er dækket af andre statslige eller statsanerkendte
museer.

• Museet må ikke udskille genstande, kunstværker og anden
dokumentation fra samlingerne til andre end statslige og
statsanerkendte museer, medmindre kulturministeren giver tilladelse
hertil.

• Museet må ikke udskille genstande, kunstværker og anden
dokumentation fra samlingerne til andre end statslige og
statsanerkendte museer, medmindre kulturministeren giver tilladelse
hertil.

• Museet skal årligt indsende budget, regnskab og beretning til museets
hovedtilskudsyder samt til kulturministeren.
KFST fandt, at disse 15, hvoraf de tre væsentlige er anført ovenfor,
ikke medførte, at Den Gamle By var underlagt offentlig kontrol.
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HVORDAN BEREGNES
KONTRAKTERS VÆRDI?
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HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? -11

TÆRSKELVÆRDIERNE FOR EU-UDBUD

UDBUDSLOVEN

Statslige myndigheder

Regionale/lokale myndigheder
og offentligretlige organer mv.

Almindelige

Delydelse

Almindelige

Delydelse

Tjenesteydelser

1.006.628

596.520

1.558.409

596.520

- Indkøb af sociale og andre
specifikke tjenesteydelser

5.592.375

-

5.592.375

-

Vareindkøb

1.006.628

596.520

1.558.409

596.520

Bygge- og anlægsarbejder

38.960.213

7.456.500

38.960.213

7.456.500
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HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? -12

KONTRAKTER UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE
MED grænseoverskridende
interesse

UDEN grænseoverskridende interesse

Kontraktens værdi: mellem 0 kr. og tærskelværdien på
1.558.409 kr. (for regionale)

Kontraktens værdi: mellem 0 kr. og 500.000 kr.

Kontraktens værdi: mellem 500.000 og
tærskelværdi på 1.558.409 kr. (for regionale)

Kontrakten skal annonceres efter § 191, jf. § 10.

Kontrakten skal ikke annonceres.

Kontrakten skal indkøbes i henhold til § 193,
jf. § 11.

For kontrakterne omfattet af § 191 gælder det, at
ordregiver skal annoncere forud for indkøbet jf. § 11.
Denne annoncering kan ske på www.udbud.dk og skal
bestå af en procedure med fastsatte tildelingskriterier,
som overholder de grundlæggende principper, jf. §
192. Denne pligt følger allerede i dag af EUdomstolens praksis.

For kontrakterne omfattet af § 193 gælder det,
at ordregiver inden indgåelse af kontrakten
skal sikre sig, at indkøbet sker på
markedsmæssige vilkår. Det kan sikres ved,
at ordregiver:
1.
2.
3.

Gennemfører en markedsafdækning og
den det grundlag indhenter 1 tilbud
Indhenter et eller flere tilbud
Annoncerer på ordregiverens
hjemmeside eller på www.udbud.dk.
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HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 13

HVORNÅR ER INDKØB AF FLERE
YDELSER ÉT PROJEKT?

?
KREATIV IDEUDVIKLER
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HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 14

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR
FORHÅNDSVURDERINGEN
Forhåndsvurderingen af aftalens værdi skal foretages efter følgende retningslinjer:
Undersøgelser af markedets generelle prisniveau

Under iagttagelse af “forsigtighedsprincippet”

Må ikke basere sig på markedets billigste løsning.

Hvis betydelig usikkerhed omkring, hvorvidt indkøbets værdi
overstiger tærskelværdien, skal indkøbet som udgangspunkt
håndteres som udbudspligtigt.

Samtlige indkøb skal indgå i vurderingen

Erfaringer fra sammenlignelige projekter

IT indkøb af samme eller lignende IT-tjenester skal indgå i
beregningen af aftalens værdi – efter visse nærmere
beskrevne retningslinjer.

Hvis erfaringer fra tidligere indkøb af et sammenligneligt
forhold viser, at tærskelværdien vil blive overskredet, skal
indkøbet som udgangspunkt udbydes.

Det er vigtigt at skabe dokumentation for forhåndsvurderingens grundlag, f. eks. i form af et internt
notat med overvejelser gjort i forbindelse med beslutningen om (ikke) at udbyde aftalen.
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HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 15

UDBUDSLOVEN SKITSERER TO SCENARIER
Indkøb opdeles i delaftaler

Samme indkøb foretages flere gange

A
ABC

B

A1

A2

A3

C

SIDE 15

INDKØB OPDELT I DELAFTALER
HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 16

Værdien af indkøb af IT-tjenester opdelt i en række delaftaler, som har en indholdsmæssig/funktionel og
tidsmæssig sammenhæng, skal sammenholdes med tærskelværdien.
Bemærk, at hvis der kun indgås én aftale med én leverandør, som vedrører flere forskelligartede projekter og/eller forskellige
ydelser skal hele aftalens værdi sammenholdes med tærskelværdien. Hvis indkøbet ”fordeles” på flere konsulenter/leverandører,
kan det være den samlede værdi af disse indkøb, der er afgørende for, om tærskelværdien er overskredet.

Indholdsmæssig/funktionel sammenhæng:

Tidsmæssig sammenhæng:

Formålet med indkøbet

Tidspunktet for henvendelse til markedet

Opfylder IT-tjenesterne, som anskaffes ved flere delaftaler, det samme
eller et tilsvarende formål – f.eks. gennemførelsen af et specifikt projekt vil kravet om indholdsmæssig sammenhæng typisk være opfyldt. Også
selvom der isoleret set er tale om forskellige tjenesteydelser.

Hvis indkøbers henvendelse til relevante leverandører omfatter alle/flere
IT-tjenester, eller indkøber henvender sig til markedet for de pågældende
IT-tjenester samtidigt, vil kravet om tidsmæssig sammenhæng typisk være
opfyldt. Samtidighedskravet vil være opfyldt ved ”nær sammenhæng”.

Markedsstrukturen på leverandørsiden

Aftaleindgåelsen

Kan én leverandør normalt udføre (alle) de forskellige IT-tjenester, taler
det for en indholdsmæssig sammenhæng.

Delaftalerne kan indgås tidsmæssigt forskudt og skal derfor ikke
nødvendigvis indgås samtidigt. Men jo tættere, des nemmere samtidighed

CPV-klassificering
Kan IT-tjenesterne klassificeres i samme undergruppe eller undergrupper i
CPV-nomenklaturen, taler det for en indholdsmæssig sammenhæng,
medmindre IT-tjenesterne ikke tjener det samme eller et tilsvarende
formål.

Fremgangsmåden ved indkøb
Indkøbes IT-tjenesterne typisk (men ikke nødvendigvis konkret) samtidigt,
taler det for en indholdsmæssig sammenhæng. Den budgetmæssige
håndtering kan også understøtte en funktionel sammenhæng.
SIDE 16

REGELMÆSSIGE INDKØB AF ITKONSULENTTJENESTEYDELSER
HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 17

Ved tilsvarende indkøb med regelmæssige mellemrum skal aftalernes værdi beregnes på grundlag af:
Lignende successive aftaler, som er indgået i løbet af de foregående 12 måneder (eller regnskabsår), eller den skønnede værdi af
samme type aftaler, som vil blive indgået i løbet af de 12 måneder, der følger efter første aftale, eller i løbet af aftaleperioden, hvis
denne er over 12 måneder, skal indgå i vurdering af, om tærskelværdien er overskredet.

Samme type aftaler:

Regelmæssighed:

Aftalens genstand

Tidsmæssigt sammenhængende

Hvis aftalerne omfatter samme ydelser - f.eks. hvis IT-tjenesterne kan
klassificeres i samme undergruppe eller undergrupper i CPVnomenklaturen - taler det for en aftale af samme type. Klassificeringen i
CPV vil dog ikke være altafgørende, jf. ovenfor om den juridiske litteratur.

Hvis aftalerne har haft – eller vil fremover have – et fast mønster, for
eksempel ugentlige eller månedlige aftaleindgåelser, vil kravet om
regelmæssighed være opfyldt. Det historiske indkøbsmønster vil efter
vores opfattelse også kunne indgå.

Aftalevilkår

Vis grad af forudsigelighed

Hvis aftalernes øvrige vilkår ligner hinanden, f.eks. vilkår om bi-ydelser,
leveringstid, varighed, opsigelse, etc., taler det for en aftale af samme
type. Dette forhold er nok mindre relevant ved brug af standardaftaler.

Hvis det ikke er forudsigeligt, at der vil blive indgået flere aftaler af samme
type inden for det samme år - f.eks. hvis det ikke er muligt at påregne,
hvornår behovet opstår - vil kravet om regelmæssighed er ikke opfyldt.

Leverandørfeltet

Betydning af historiske og projektorienterede indkøb

Hvis én leverandør kan udføre de samme IT-tjenester, som er omfattet af
aftalerne, taler det for en aftale af samme type.

Indkøb af en IT-tjeneste til et konkret projekt - som f.eks. senere viser sig
også at skulle indkøbes et halvt år senere til et andet projekt - skal ikke i
sig selv sammenholdes med tærskelværdien, idet indkøbene er
tidsmæssigt forskudt og ikke fastlagt som regelmæssigt indkøbsbehov.
Hvis en forudgående periode på 1 - 3 år imidlertid viser, at IT-tjenesten
(også historisk) er indkøbt regelmæssigt, vil dette dog kunne indgå som et
moment til støtte for regelmæssigheden (og at indkøbene derfor skal
sammenholdes med tærskelværdien).

Markedsaktører
Hvis aftalerne henvender sig til samme markedsaktør, taler det for en
aftale af samme type. Der kan f.eks. være forskel på, om en leverandør
har mulighed for at udføre akut IT-support ctr. en leverandør, der kun kan
udføre fast og planlagt IT-support.

SIDE 17

DELAFTALER ELLER REGELMÆSSIGE
INDKØB?
HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 18

PROJEKT- OG FORMÅLSORIENTERET AFGRÆNSNING

Hvorvidt det er retningslinjerne for delaftaler eller regelmæssige indkøb, der skal anvendes ved indkøb af
IT-tjenester, afhænger som udgangspunkt af aftalernes tidsmæssige sammenhæng:
Eksempel på anvendelse af retningslinjerne for
delaftaler

Eksempel på anvendelse af retningslinjerne for
regelmæssige indkøb

Projekt- og formålsorienteret afgrænsning:
Hvis der til gennemførelsen af en specifik IT-opgave, f. eks.
etablering af en ny visualisering, indgås særskilte aftaler
samtidigt med forskellige IT-konsulenter til brug for etableringen
af systemet, skal værdien af samtlige delaftaler sammenholdes
med tærskelværdien.

Projekt- og formålsorienteret afgrænsning:
Hvis der efter etableringen af visualiseringen viser sig et
(uforudset) behov for at videreudvikle systemets funktioner,
skal værdien af denne IT-opgave ikke sammenholdes med
værdien af det oprindelige projekt, idet kravet om samtidig
aftaleindgåelse ikke er opfyldt.

Dette gælder uanset, at ydelserne kan kategoriseres i
forskellige CPV-kategorier, idet aftalerne er funktionelt
sammenhængende og opfylder samme formål.

Hvis indkøbsmønsteret for det forgangne år derimod viser, at
sådanne IT-udviklingsopgaver indkøbes (eller fremover vil blive
indkøbt) regelmæssigt, kan der være grundlag for at
sammenholde værdien med øvrige aftaler af samme type.
CPV-kategoriseringen kan have betydning for, om det er
samme type ydelse, men er ikke altafgørende. F. eks. kan det
tænkes, at to leverandører af IT-tjenester, som tilhører CPVkategorien ”Udvikling af kundespecificeret programmel”, ikke
kan varetage den samme konkrete opgave som følge af
specialiseringsgraden eller lignende, som opgaven kræver.

Tilsvarende vil også gælde, hvis gennemførelsen af en specifik
IT-opgave forudsætter inddragelse af forskellige konsulenter.
Her vil den samlede værdi skulle inddrages i vurderingen, også
selvom kontrahering og udførelse er forskudt.
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HVORDAN ER DET MED KONTRAKTERNES VÆRDI? - 19

DELAFTALER ELLER REGELMÆSSIGE
INDKØB?
YDELSESMÆSSIG AFGRÆNSNING

Hvorvidt retningslinjerne for delaftaler eller regelmæssige indkøb, der skal anvendes ved indkøb af ITtjenester, afhænger som udgangspunkt af aftalernes tidsmæssige sammenhæng:
Eksempel på anvendelse af retningslinjerne for
delaftaler

Eksempel på anvendelse af retningslinjerne for
regelmæssige indkøb

Ydelsesmæssig afgrænsning:
Hvis der indgås særskilte aftaler med forskellige IT-konsulenter,
f. eks. om levering af teknisk support på forskellige uafhængige
IT-systemer eller projekter, kan der også i disse tilfælde være
pligt til at sammenholde samtlige delaftaler, som indgås
samtidigt, med tærskelværdien. Dette gælder, hvis der er en
generel tilknytning mellem aftalerne, dvs. det er samme ITtjeneste (f. eks. som følge af samme CPV-kategorisering) og
sammenfald mellem de IT-konsulenter, der kan udføre ITtjenesten.

Ydelsesmæssig afgrænsning:
Hvis særskilte aftaler om (samme type) teknisk support
derimod indgås tidsmæssigt forskudt, kan der være pligt til at
sammenholde samtlige aftaler af samme type med
tærskelværdien. Dette vil være tilfældet, hvis indkøbsmønsteret
for det forgangne år viser, at aftaler om teknisk support
indkøbes (eller fremover vil blive indkøbt) regelmæssigt. Igen
kan CPV-kategoriseringen have betydning for, om det er
samme type ydelse (aftalens genstand), men er ikke
altafgørende.
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DIALOG MED MARKEDET?
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DIALOG MED MARKEDET? - 21

MULIGHED FOR DIALOG KAN
OPDELES I TRE FASER

Før

Under

Efter

udbudsprocedurens igangsættelse

udbudsproceduren

kontraktindgåelse

Vid adgang til dialog

• Spørgemøder

• Efter kontrakttildeling nogen
adgang til ”dialog”

• Spørgsmål/Svar
• Præsentationsmøder
• Udbud med forhandling
SIDE 21

DIALOG MED MARKEDET

DIALOG MED MARKEDET? - 22

FØR

UNDER

EFTER

DENGANG …

I DAG – UDBUDSLOVENS § 39

Tidligere ingen konkret regulering af hvornår og i
hvilket omfang en ordregiver kunne have dialog
med potentielle leverandører.

Ordregiver kan gennemføre dialog med markedet
inden udbuddet iværksættes – og kan bruges
oplysningerne i udbuddet.
• Tilpasninger af udbudsmateriale
• Passende foranstaltninger
Dialogen kan foregå skriftlig eller mundtlig, med en
enkelt virksomhed eller flere virksomheder, men
vær opmærksom på interessekonflikter/habilitet.

SIDE 22

DIALOG MED MARKEDET
(UDBUD MED FORHANDLING M.FL.)
FØR

UNDER

EFTER

DIALOG MED MARKEDET? -23

› Anvendelsesområdet med forudgående udbudsbekendtgørelse
• ”… ordregivende myndigheder kan anvende udbud med forhandling eller
konkurrencepræget dialog i følgende situationer”
• behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige
løsninger
• omfatter design eller innovative løsninger
• særlige omstændigheder mht. art, kompleksitet eller de retlige og finansielle
forhold
• tekniske specifikationer kan ikke fastlægges tilstrækkeligt præcist med
henvisning til en standard
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DIALOG MED MARKEDET
(UDBUD MED FORHANDLING M.FL.)
FØR

UNDER

EFTER

DIALOG MED MARKEDET? -24

› Processen følger et begrænset udbud frem til (første) tilbudsafgivelse
• Herefter kan kontrakten enten tildeles (”Klapfælden”) eller
• Der indledes forhandling – evt. med shortlisting (”Tragten”) og/eller
• En eller flere forhandlinger kan gennemføres mhp. BAFO (”best and final offer”)
og tildeling
› Forhandlingsprocessen er underlagt bl.a. ligebehandlingsprincippet og fortrolighed
• Udbudsmaterialet spiller en vigtig rolle!
• Forberedelsen vil være vital – for begge sider
› Mindstekrav og tildelingskriterium fastlægges allerede i udbudsbekendtgørelsen

SIDE 24

DIALOG MED MARKEDET
(PRÆCISERINGER OG BERIGTIGELSE M.FL.)

DIALOG MED MARKEDET? -25

FØR

UNDER

EFTER

MULIGHEDERNE:

PLIGTERNE:

Ordregiver har mulighed for at afklare og berigtige
fejl og mangler i indkomne tilbud – Udbudslovens
§ 159, stk. 5:

Ordregiver har derimod pligt til afvisning, hvis det
fremgår udtrykkeligt af udbudsmaterialet, at fejlen
fører til afvisning, eller hvis forbehold vedrører
grundlæggende elementer eller mindstekrav.

• Samme fejl skal behandles ens.
• Må ikke give tilbudsgiveren mulighed for at
ændre sit tilbud.
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DIALOG MED MARKEDET
(KONTRAKTÆNDRINGER)

DIALOG MED MARKEDET? -26

FØR

UNDER

EFTER

› Udbudsreglerne kan betragtes som en art ‘procedureregler’ for indgåelsen af en
kontrakt mellem en ordregivende myndighed og en aktør. Dermed reguleres
kontraktforholdet i udgangspunktet ikke i udbudsretten
› En ”væsentligt ændret kontrakt” kan dog forpligte myndigheden til genudbud
• Tidligere alene reguleret i praksis (Pressetext- og Wall-dommen, samt
Banedanmark-kendelsen)
› Nu eksplicit reguleret i Udbudslovens §§ 178 – 184
• Bagatellerne
• Klausulerne
• Supplerende indkøb eller uforudsete forhold
• Udskiftning af aktører
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FRK JUSTITIA?

RÅDHUSPLADSEN 3, DK-8000 AARHUS C

CVR. NR: DK 62 60 67 11

ER DER KONSEKVENSER? - 28

KONSEKVENSERNE?
› Tvister håndteres i det allervæsentligste ved Klagenævnet for
Udbud
• Opsættende virkning (!)
• Annullation
• Uden virkning
• Erstatning
› Herudover kan sager (naturligvis) føres ved domstolene
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Jeppe Lefevre Olsen, advokat og partner
› Telefon: 38 77 43 08
› Mobil: 20 19 74 34
› E-mail: jol@kromannreumert.com
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