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Forord

Vandselskaber har brug for den rådgivning, der kan tilvejebringes gennem samarbejde med private rådgivere. Når vandselskabet skal finde en samarbejdspartner,
er der love og regler, der skal overholdes for at sikre en fair konkurrence.
Vandselskaberne som ordregivere og de private rådgivere som tilbudsgivere har
en fælles interesse i, at udvælgelsen sker på et godt og konsistent grundlag, der
matcher det omfang og den kompleksitet, som den udbudte opgave har.
Det er forbundet med omkostninger at udarbejde tilbud. Disse omkostninger
kaldes for transaktionsomkostninger. Det er selvklart, at jo flere, der skal give pris
på en opgave, og jo flere oplysninger, der skal leveres og vurderes, jo større bliver transaktionsomkostningerne for såvel leverandøren som vandselskabet. Der
er som bekendt kun ordregiver til at betale disse omkostninger. Det er tilsvarende
et samfundsøkonomisk problem, når der anvendes unødige ressourcer på arbejde,
der ikke skal anvendes.
FRI og DANVA tog denne problematik op på en workshop afholdt i Odense den
18. november 2011. Workshoppen havde til formål at drøfte, hvordan vandselskaber og private rådgivere agerer sammen i forbindelse med tilbudsgivning og tildeling af opgaver.
Workshoppen omhandlede den professionelle ordregiver og den professionelle
tilbudsgiver, forskellige udbudsformer og sidst, men ikke mindst, var der en drøftelse af, om det er muligt at mindske transaktionsomkostningerne.
Fra begge parter blev det ved workshoppen tydeligt og klart formuleret, at der
er brug for at gøre tingene mere simple. Ikke mindst affødt af vandsektorens selskabsgørelse med krav om intern overvågning m.m.
Efterfølgende nedsatte FRI og DANVA en taskforce, der fik som mål at udarbejde
en fælles vejledning med anbefalinger om at anvende ”Simple udbudsmodeller”. En
vejledning der skal beskrive veje til at nedsætte transaktionsomkostninger gennem
”Simple udbudsmodeller”.
I arbejdsgruppen har der været en ligelig repræsentation af medlemmer fra FRI
og DANVA
Nærværende vejledning er resultatet af dette arbejde.
Vejledningen kan ikke erstatte juridisk rådgivning og DANVA og FRI kan derfor
ikke tage ansvar for det juridiske indhold.
I denne anden udgave har vi tilpasset teksten med hensyn til anvendelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Det drejer sig mere præcist om anvendelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet
i forbindelse med spildevandsopgaver udbudt af selskaber der både udfører vand
og spildevandsforsyning.

DANVA og FRI, februar 2015
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1
Simple udbudsmodeller
– hvad, hvorfor, hvornår?

”Simple udbudsmodeller” er et udtryk for at benytte den i det givne indkøb simpleste model for håndtering af udbud med en leverandør af tjenesteydelser for at
sikre konkurrencen under hensyntagen til færrest mulige transaktionsomkostninger
Målsætningen med ”Simple udbudsmodeller” er at opnå en fælles forståelse
mellem vandselskaber som ordregivere (Vandforsyningsselskaber, Spildevandsselskaber og blandede selskaber) og ingeniørfirmaer som tilbudsgivere (rådgivende
ingeniører) for at gennemføre udbud så simpelt som muligt i henhold til udbudsreglerne, samtidig med at konkurrencen opretholdes med respekt for hinandens roller.
Denne vejledning fokuserer på vandselskabers indkøb af primært ingeniørmæssig rådgivning. ”Simple udbudsmodeller” kan principielt benyttes i andre sammenhænge, men så skal der tages højde for eventuelle andre vilkår, fx tærskelværdier.
”Simple udbudsmodeller” sikrer overholdelse af Forsyningssekretariatets krav
om et internt overvågningsprogram i vandselskaberne og Forsyningssekretariatets
kontrol af vandselskabernes konkurrenceprøvning af indkøb af tjenesteydelser
over 100.000 kr. ekskl. moms. De enkelte vandselskabers interne overvågningsprogram skal selvfølgelig være tilpasset ”Simple udbudsmodeller”, for at disse er
mulige at benytte.
Det er målsætningen, at ”Simple udbudsmodeller” skal kunne håndtere mere end
50 % af alle udbud. Det forventes, at de samlede transaktionsomkostninger for såvel
ordregiver som alle tilbudsgivere kan holdes på 10 % af den samlede budgetsum
for projektet, hvis de ”Simple udbudsmodeller” anvendes. Transaktionsomkostningerne er til tider op mod 50 % (endog 100 %) af et projekts budget, så der er basis
for, at ordregivere kan høste en effektiviseringsgevinst på ca. 25 % af de samlede
projektomkostninger, da det over tid alt andet lige er ordregiveren/bygherren, der
betaler de øgede transaktionsomkostninger.
Herudover medvirker ”Simple udbudsmodeller” til, at ordregivere såvel som tilbudsgivere kan undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer.

Ordregiver
er i denne vejledning vandselskaber, der skal have udført et stykke arbejde, og

Tilbudsgiver
er en privat rådgivende ingeniørvirksomhed e.l., der ønsker at udføre arbejdet.

Der er ofte unødvendige omkostninger forbundet med vandselskabernes udbud af
rådgivningsydelser. Dette resulterer i store omkostninger, der påvirker såvel ordregivers ressourceforbrug ved udformning og evaluering af udbuddet som den enkelte
tilbudsgivers tilbudsomkostninger. Dermed belastes samfundsøkonomien unødvendigt.
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”Transaktionsomkostninger”
er de samlede omkostninger, der er ved at udbyde, afgive tilbud, gennemgå tilbud, indgå kontrakt samt eventuelt håndtere klagesager.

Vandselskaberne skal professionaliseres i forhold til at opnå, at udbudsprocesser
er effektive, sikrer optimal pris og leverance til tiden, eventuelt med tilhørende
kreativitet. Dette vil sænke transaktionsomkostningerne og dermed give tydelige
gevinster for vandselskaberne i form af lavere priser og ressourceforbrug. ”Simple
udbudsmodeller” skal være et aktivt værktøj til dette.
Transaktionsomkostningerne skal stå i rimeligt forhold til de gevinster, der opnås
ved at gennemføre udbuddet. Høje transaktionsomkostninger i forhold til den udbudte opgaves omfang er ressource spild, som ikke skaber ekstra værdi. Uanset at
det i første omgang er tilbudsgiverne, der betaler, vil disse unødvendige transaktionsomkostninger i sidste ende blive afholdt af ordregiverne, da omkostningerne til
forgæves tilbud nødvendigvis vil afspejles i honorarpriserne. Det er derfor vigtigt at
sikre en balance mellem værdien af den udbudte opgave og udbudsomkostningerne.
Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at der skal sikres stringente udbudsforløb,
hvor formelle fejl undgås. At der sikres god etik omkring udbud og tilbudsgivning,
fair konkurrence, gennemsigtighed og ligebehandling samt minimering af transaktionsomkostninger inden for lovgivningens rammer til gavn for såvel Ordregiver
som Tilbudsgiver
”Simple udbudsmodeller” har som målsætning at beskrive kosteffektive udbud,
både når der skal indkøbes rådgiverydelser under 500.000 kr., når indkøbet overstiger 500.000 kr. og dermed er underlagt tilbudslovens annonceringskrav, samt
simple udbudsprojekter over udbudsdirektivernes tærskelværdier, uanset om der
konkurreres på ”pris”, økonomiske mest fordelagtige tilbud eller i rammeaftale.
Direktivernes udbudsformer vil blive behandlet med baggrund i såvel Udbudsdirektivet som Forsyningsvirksomhedsdirektivet, idet der er væsentlig forskel på
nogle områder, men også ens regler på mange andre områder. Det skal bemærkes,
at Forsyningsvirksomhedsdirektivet er gældende for vandforsyningsopgaver, mens
Udbudsdirektivet og tilbudslovens regler om annoncering er gældende for spildevandsopgaver.
Opgaver i funktionsudbud med offentlig-private samarbejdsformer med konkurrencepræget indhold eller andre særlige forhold betragtes her ikke som opgaver,
hvor ”Simple udbudsmodeller” naturligt kan benyttes. Se mere om udbud i ”Gode
Råd om Udbud” udarbejdet af FRI, DANSKE ARK og udvalgte bygherrer og DI Videnrådgivernes og IKAs pjece ”Offentligt indkøb af videnrådgivning”.
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2
Anbefalinger
om udbud

2.1 Valg af udbudsform
Ordregivers valg af udbudsform har stor betydning for de samlede transaktionsomkostninger. Der er stor forskel på, hvor tids- og ressourcekrævende udbudsprocessen
er. Det er vigtigt at vælge den udbudsform, der er bedst egnet for det konkrete projekt, både med hensyn til opgavens kompleksitet, reel konkurrence og opgaveløsning.
Valg af udbudsform skal ske under hensyntagen til reglerne i tilbudsloven og
EU’s udbudsdirektiver, dvs. Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Hvilket direktiv – hvornår?
Hvis vandselskabet håndterer spildevand – i det følgende kaldet spildevandsselskab – skal vandselskabet følge Udbudsdirektivet.
Hvis vandselskabets aktiviteter kun vedrører forsyning af vand – i det følgende kaldet vandforsyningsvirksomhed – skal Forsyningsvirksomhedsdirektivet
følges. Hvis vand- og spildevandsforsyning foregår i samme selskab, er spildevandsforsyning også omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Det er ikke nok, at selskaberne er koncernforbundne. Hvert selskab skal vurderes
på egne aktiviteter. Da reglerne ikke er klare, hvis indkøb håndteres af et serviceselskab, der i eget navn køber ind for forskellige selskaber, er det sikreste at købe
ind efter Udbudsdirektivet, men der kan aggumenteres for at lade indkøbets karakter være bestemmende for, hvilket direktiv, der finder anvendelse.
Det er den konkrete kontrakts tilknytning til selskabets aktiviteter, der er afgørende for hvilket direktiv, der skal udbydes efter. Dvs. at selv om et vandselskab
er en forsyningsvirksomhed, kan kun de ydelser, der understøtter forsyningsvirksomheden – altså er accessorisk virksomhed, såsom stabsfunktioner (økonomi,
regnskab, ressourcestyring) og lokaliteter/faciliteter (kontorlokaler, lagerfaciliteter,
værksteder) – indkøbes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. For så vidt
angår andre indkøb, skal Udbudsdirektivets regler følges.
Reglerne for, hvornår et vandselskab er underlagt vandselskabernes interne overvågningsprogram, afhænger alene af værdien af indkøbet, idet det ved indkøb over
100.000 kr., men under tærskelværdien skal dokumenteres, at ydelsen er indkøbt
på markedsmæssige vilkår, se herom senere.
Nedenfor ses to roadmaps for udbudsreglerne, alt efter om der er tale om en forsyningsvirksomhed, altså en vandforsyningsvirksomhed eller et spildevandsselskab,
der er underlagt Udbudsdirektivets og Tilbudslovens regler.
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Figur 1

GÆLDER FOR VANDFORSYNING OG BLANDEDE SELSKABER, HVOR SPILDEVANDSAKTIVITETEN UDFØRES I SAMME SELSKAB

Figur 2
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2.2 Tærskelværdier
Størrelsen og indholdet af opgaven er derfor afgørende for, hvordan og hvornår de
”Simple udbudsmodeller” kan anvendes. Er ordregiver et vandforsyningsselskab og
dermed underlagt Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler eller et spildevandsselskab, som er underlagt Udbudsdirektivet? Tærskelværdierne er for indkøb af
rådgiverydelser p.t.:
Tærskelværdierne er p.t.:
Bygherrer

Rådgiverydelser

Forsyningsvirksomheder

3.083.431 kr.

Andre, fx Spildevandsselskaber

1.541.715 kr.

Tærskelværdierne er eksklusive moms og justeres hvert andet år, næste gang 1/1-2016.

2.3 Hvilke muligheder er der for simple udbud?
Nedenfor skitseres mulige udbudsformer, alt efter om ordregiver er et vandforsyningsselskab eller ej, og afhængigt af om opgaven er over eller under tærskelværdien. Se endvidere udbuds ”roadmaps” fig.1 og fig. 2.
Udbudsregel

Forsyningsvirksomhed,
når indkøb
over 3 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed,
når indkøb er
under 3 mio. kr.
x

Direkte tildeling

x

Underhåndsbud
Kvalifikationslister

x

Udbud med forhandling

x

x

Begrænset udbud

x

x

Offentligt udbud

x

x

Udbudsregel

Spildevands
Spildevands
Spildevands
selskab, når indkøb selskab, når indkøb selskab, når indkøb
over ca. 1,5 mio. kr. mellem 500.000 kr. under 500.000 kr.
og ca. 1,5 mio. kr.

Direkte tildeling

x

Underhåndsbud

x

Kvalifikationslister
x

x

Begrænset udbud

x

x

x

Offentligt udbud

x

x

x

Udbud med forhandling

For projekter, der er omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, kan der i princippet ske direkte tildeling, blot projektet ligger under tærskelværdien, da Tilbudslovens regler om annoncering ikke er gældende for dette område. Det samme gælder
for spildevandsselskaber, hvis projektet ikke overstiger 500.000 kr.
Hvor direkte tildeling kan benyttes, er det også muligt at vælge at indhente underhåndsbud.
I de fleste sager over tærskelværdien, eller hvor annonceringspligten skal opfyldes,
vil valget stå mellem offentligt – eller begrænset udbud. Her skal ordregiver være
opmærksom på, at de samlede transaktionsomkostninger ofte er betydeligt højere
ved offentlige udbud, hvor et ubegrænset antal firmaer byder, end ved begrænset
udbud. Offentlige udbud benyttes sjældent ved rådgivningsopgaver. Offentlige udbud bør kun benyttes, hvor der er tale om en veldefineret standardopgave, hvor
der lægges stor vægt på prisen ved tildeling, og når de samlede transaktionsomkostninger ikke udgør en væsentlig del i forhold til opgavens størrelse.
Se i øvrigt afsnit 5.
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Anbefalinger – ordregiver:
• Vurder om direkte tildeling vil være en mulighed. Er rådgiverydelsen under
500.000 kr., eller er ydelsen omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet,
men under tærskelværdien, dvs. ca. 3 mio. kr.?
• Er direkte tildeling tilstrækkeligt for ordregiver til at sikre indkøb på markedsvilkår?
• Vælg en konkurrenceprøvet (priser og vilkår) og kompetent tilbudsgiver.
• Ved udbud i henhold til annonceringsreglerne prækvalificeres to og max. fire
tilbudsgivere alt efter opgavens størrelse (500.000 til 1.4 mio. kr.).
• Ved konkurrence over tærskelværdier benyttes udbudsformen ”begrænset
udbud”.
• Indhentes der hos mulige leverandører kvalificerende viden om mulig opgaveløsning for udbud hos kompetente tilbudsgivere, bør der ske en økonomisk
kompensation.
• De samlede transaktionsomkostninger skal altid være proportionelle med
det konkrete projekt. De samlede transaktionsomkostninger bør ikke udgøre
over typisk 10 % af projekthonoraret for alle tilbudsgivere; ved fem bydende
modsvarer dette 2 % af projekthonoraret pr. tilbudsgiver. Ved store opgaver
bør transaktionsomkostningerne være relativt lavere.
• Ved begrænset udbud, bør højest fem bydende prækvalificeres/udvælges.
Der bør ved prækvalifikationer kun anmodes om det helt nødvendige materiale, og det anbefales at benytte standardiseret skabelon fra DANVA/FRI til
virksomhedsoplysninger (se selvstændigt afsnit herom).
• Hvis der bruges meget krævende udbudsformer som ”Konkurrencepræget
dialog” eller ”Projektkonkurrence”, bør der ske en økonomisk kompensation
af de bydende.
• Ordregiver bør altid oplyse tabende tilbudsgivere om årsagen hertil. Dette
er tilbudsgivers eneste mulighed for at sikre læring om behov for fremtidige
ændringer i tilbud.

Anbefalinger – tilbudsgiver
• Udbudsrådgiver for vandselskaber bør vejlede ordregiver om den udbudsform, der er bedst egnet for det konkrete projekt.
• Tilbudsgivere bør vurdere transaktionsomkostninger i forhold til projektet.
• Hvis tilbudsgiver vælger ikke at byde på et projekt af denne årsag, bør dette
begrundes konkret over for ordregiver.
• Der bør ikke anmodes om aktindsigt vedr. tildelingsafgørelse, men alene anmodes om en evalueringsrapport.
• Klager bør undgås. Naturligvis undtaget egentlige ulovligheder, der tilsidesætter konkurrencen, ligebehandlingen og gennemsigtigheden; og som ikke
lovliggøres i tilbudsprocessen.
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3
Hvordan overholdes
vandselskabernes interne
overvågningsprogram?
Vandselskaber, der køber for over 100.000 kr., men hvor indkøbet ikke er omfattet af direktivernes udbudsregler eller tilbudsloven er forpligtet til at overholde
reglerne for vandselskabernes interne overvågningsprogram. Her af fremgår, at
der skal udarbejdes skriftlige aftaler samt at aftalerne skal indgås på markedsvilkår. Ifølge krav fra Forsyningssekretariatet, skal der foreligge dokumentation for
de indledende overvejelser, før en tilbudsgiver kontaktes. Efter evaluering af de
modtagne tilbud udarbejder ordregiver dokumentation for, at der indgås aftale på
markedsmæssige vilkår med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver under
hensyntagen til gennemsigtighed samt ligebehandling af tilbudsgivere.
Den nævnte dokumentation kan hensigtsmæssigt foregå ved anvendelse af notatark.

Internt overvågningsprogram
Forsyningssekretariatet har tidligere oplyst, at dokumentation ved notatark
efter vurdering af leverandør og modtagelse af tilbud er tilstrækkeligt til at
overholde udbudsreglerne, og dermed som dokumentation i vandselskabers
interne overvågningsprogram

Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt og bekræftet, at
Forsyningssekretariatets regler omkring intern overvågning iht. Vandsektorloven
ikke er en skærpelse af udbudslovgivningen.
Der udarbejdes notatark om tildelingen ud fra de besluttede kriterier samt om
tildelingsbeslutning ud fra den besluttede evalueringsmodel. Der skal udarbejdes
en simpel aftale eller egentlig kontrakt, som dokumentation for aftalens indhold.
Notatark om tildeling, aftale/kontrakt og proces er ifølge Forsyningssekretariatets
egne udtalelser tilstrækkelig dokumentation for at overholde vandselskabernes interne overvågningsprogram.
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Notatark
Notatark skal redgøre for de overvejelser, ordregiver har gjort sig vedrørende
potentielle tilbudsgivere, når der ikke foreligger anden dokumentation i form
af tilbud eller lignende.
Notatarket skal ved direkte tildeling redegøre for, hvorledes ordregiver har fastsat markedsmæssige timerate niveau og priser, samt har vurderet tilbudsgivers
egnethed og udvælgelse i forhold til andre potentielle tilbudsgivere.
Ved indhentning af tilbud fra flere tilbudsgivere med eller uden forudgående annoncering, skal notatark redegøre for de valgte tilbudsgivere. Selve tilbuddene
dokumenterer konkurrencen. Et afsluttende notatark skal dokumentere brug af
tildelingskriterier og evalueringsmodel for udpegning af vindende ordregiver.
Forsyningssekretariatet har oplyst, at dokumentation ved notatark efter vurdering af leverandør og modtagelse af tilbud er tilstrækkeligt til at overholde
udbudsreglerne, og dermed tilstrækkeligt som dokumentation i vandselskabers
interne overvågningsprogram.

4
Indledende
dialog

Der er ofte behov for en indledende dialog om projekternes mulige løsninger, før
udbudsproceduren iværksættes. Det skal i denne fase overvejes af både ordregiver og tilbudsgiver, hvorvidt denne indledende faglige vurdering medfører honorering. Ofte bidrager tilbudsgiverne til at optimere udbudsmaterialet, hvilket ellers
skulle være sket ved at engagere en bygherrerådgiver. Se mulighederne for dialog
i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: "Mulighed for dialog ved udbud"
http://byg.di.dk/SiteCollectionDocuments/Foreningssites/bm.di.dk/Downloadboks/
Vejledning%20om%20mulighederne%20for%20dialog%20ved%20udbud,%20Konkurrence-%20og%20Forbrugerstyrelsen.pdf.
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5
Udbudsformer

”Simple udbudsmodeller” omfatter i det væsentligste udbudsformerne: ”Direkte tildeling”, ”Underhåndsbud”, ”Offentligt udbud” og ”Begrænset udbud”.
5.1 Direkte tildeling
Direkte tildeling kan, når vandselskabernes interne overvågningsprogram skal overholdes, ske til en kendt leverandør med kendt konkurrenceprofil (fx lønniveau og/
eller pris) og med en simpel opgavebeskrivelse og anmodning om pris. Der udarbejdes et notatark som dokumentation for kendskab til og markedspris hos leverandør:
timepris, udlægspriser, evt. tillæg, prisniveau for opgaven, leverandørens erfaring
og kompetencer, erfaring fra tidligere opgaver etc. som grundlag for valget. Metoden
er alene velegnet til tjenesteydelser under 500.000 kr. for spildevandsforsyning og
under 3 mio kr. for vandforsyning hvor der jo netop ikke er annonceringspligt eller formkrav til udbud. Der skal udarbejdes en simpel aftale eller egentlig kontrakt
som dokumentation for aftalens indgåelse og indhold.

Direkte tildeling
•
•
•
•
•

Er den simpleste form for tildeling og aftale.
Har laveste transaktionsomkostninger for ordregiver og tilbudsgiver.
Forudsætter markedskendskab fra lignende projekter.
Forudsætter kendskab til markedet, herunder prisniveau.
Kræver dokumentation af markedsprøvning, fx eget notatark.

5.2 Underhåndsbud
Vandselskabet kan også vælge at indhente underhåndsbud. Der skal i så fald kun
indhentes fx tre tilbud fra kendte udvalgte leverandører eller fra leverandører valgt
fra udbyders kvalifikationslister. Leverandører med kendt konkurrenceprofil (fx timerate niveau og/eller pris) modtager en simpel opgavebeskrivelse, på grundlag af
hvilken rådgiveren afgiver sit pristilbud.
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Underhåndsbud
•
•
•
•
•
•
•
•

Den enkleste udbudsform med flere bydende.
Der bør indhentes 2-4 tilbud, afhængig af opgavens størrelse.
Lave transaktionsomkostninger for ordregiver og tilbudsgivere.
Sikrer konkurrencen ved tildeling efter laveste pris eller økonomiske mest
fordelagtige pris.
Forudsætter, at ordregiver har markedskendskab fra lignende projekter for
at kunne vælge, hvem der skal inviteres til at afgive tilbud.
Forudsætter kendskab til leverandørers prisforhold i markedet som grundlag
for udvælgelse af tilbudsgivere.
Kræver dokumentation af markedsprøvning, fx eget notatark.
Det er muligt at benytte endog meget simple udbudsdokumenter, fx simpel
opgavebeskrivelse og ”konkurrence” på laveste pris.

Ved ”offentlige udbud” gennemføres efter modtagelse af alle tilbud først en egnethedsvurdering, derefter en udvælgelse af de bydende, førend de bydendes tilbud
evalueres. Herefter gennemføres en tildelingsvurdering. Alle vurderinger udføres i
henhold til de i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialer anførte egnetheds-,
udvælgelses- og tildelingskriterier. Denne proces er omkostningstung og vil alt andet lige øge de samlede transaktionsomkostninger.
Ved ”begrænset udbud” gennemføres en prækvalifikation, der først omfatter en egnethedsvurdering førend udvælgelse af de relevante tilbudsgivere. Denne proces vil
mindske de samlede transaktionsomkostninger og være en fordel for både udbyder
og tilbudsgiver. Herefter gennemføres en tildelingsvurdering. Alle vurderinger udføres i henhold til de i udbudsbekendtgørelsen eller de i udbudsmaterialet anførte
egnetheds-, udvælgelses- og tildelingskriterier.

Offentlige udbud omfatter
1) Vurdering af egnethed til at måtte udføre en opgave, 2) fulgt af udvælgelse
af hvem der kan udføre opgaven og 3) afsluttes med en vurdering af, hvem der
gør det bedst i forhold til de valgte tilde-lingskriterier. Opgaven tildeles det
bedste tilbud. Hele vurderingen sker i én proces.

Begrænset udbud omfatter
1) Vurdering af egnethed til at måtte udføre opgave. 2) Herefter udbydes opgaven, og 3) der gennemføres en vurdering af, hvem der gør det bedst i forhold
til tildelingskriterier for tilde-ling af opgaven. 4) Opgaven tildeles det bedste
tilbud. Vurderingerne foregår i to særskilte processer.
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6
Brug af
rammeaftaler

En rammeaftale er ikke en udbudsform, men en kontraherings form mellem en eller
flere leverandører – og ordregiver. Når der er flere leverandører på rammeaftalen
kaldes det en ”parallel rammeaftale”. Rammeaftalen indeholder et stående tilbud
fra leverandøren på aftalen om at ville løse de af rammeaftalen omfattede opgaver på de i rammeaftalen foreskrevne vilkår. Ordregiver er typisk ikke forpligtet til
at benytte sig af rammeaftalen, men ved at indgå rammeaftaler afløfter ordregiver
udbudspligten, samtidigt med at vilkårene ligger fast for de fremtidige aftaler, der
indgås i henhold til rammeaftalen. Derfor kan det være en fordel for ordregiver at
benytte rammeaftaler.
Tildelingen af konkrete projekter i henhold til en rammeaftale kan ske ved direkte tildeling eller ved miniudbud. Den direkte tildeling er kun mulig, hvis det objektivt kan konstateres hvilket firma, der er det bedste til at løse opgaven. Dette
er tilfældet, hvor der kun er én leverandør på rammeaftalen, eller hvis leverandørerne på en parallel rammeaftale er rangordnet, således at det objektivt kan konstateres, hvem der er bedst til at løse opgaven. Først hvis den, der står øverst, ikke
kan påtage sig opgaven, kan ordregiver vælge at benytte sig af nummer to på listen – og så fremdeles.
Det er ved rådgiverudbud med flere leverandører sædvanligt at tildele de enkelte
opgaver ved miniudbud. Dvs. at leverandørerne på rammeaftalen opfordres til at
afgive tilbud på den konkrete opgave efter de i rammeaftalen allerede foreskrevne
vilkår og tildelingskriterier. Typisk vil kravet om miniudbud øge transaktionsomkostningerne betydeligt, da udbudsprocessen reelt gennemføres to gange. Først afgives der tilbud for at komme på rammeaftalen og herefter afgives der miniudbud
på de konkrete opgaver, dvs. at ordregiver (igen) skal udbyde opgaven, tilbudsgiver
skal (igen) udarbejde tilbudsmateriale og ordregiver skal (igen) vurdere tilbud fra
de tilbudsgivere, der er på rammeaftalen. Derfor er det væsentligt at få antallet af
leverandører på rammeaftalen ned.
Hvis et vandselskab indgår en parallel rammeaftale under tærskelværdien, kan
vandselskabet nøjes med at indgå aftale med 1-2 rådgivervirksomheder. Hvis et
spildevandsselskab ønsker at indgå en parallel rammeaftale, og den skønnede ydelse i perioden overstiger Udbudsdirektivets tærskelværdi, skal der minimum indgås
aftale med tre rådgivervirksomheder. Samme krav til antal findes ikke i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, så vandforsyningsvirksomheder kan selv vælge, hvor få rådgivervirksomheder de vil have på den parallelle rammeaftale, dog under hensyntagen til, at antallet står i forhold til kravet om tilstrækkelig konkurrence.
For at gøre rammeaftalerne attraktive for tilbudsgivere bør ordregiver benytte
rammeaftalen i det i udbudsbekendtgørelsen oplyste forventede omfang, og evt.
forpligte sig til at købe rådgiverydelser i henhold til aftalen for et nærmere anført
beløb. Dette vil gøre rammeaftalen mere attraktiv for rådgiverne, hvilket må forventes at medfører skarpere tilbud.
Rammeaftaler er meget egnede, hvor ordregiver har behov for at købe en række
mindre – endnu ukendte – rådgiverydelser af en speciel type inden for en periode
på 2-4 år. Fordelen er, at vilkårene for de fremtidige aftaler er forhandlet på plads,
og da udbudspligten er afløftet, kan rammeaftaler være med til at nedbringe transaktionsomkostningerne.
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Anbefalinger – ordregiver
• Udbyd rammeaftaler, når der er omsætning og behov hos ordregiver, der
modsvarer transaktionsomkostninger hos både ordre- og tilbudsgiver.
• Overvej nøje, om der bør anvendes en rammeaftale frem for et udbud. Rammeaftaler bør alene bruges, hvor ordregiver har et løbende behov for at indkøbe rådgiverydelser af en speciel type, men hvor der er usikkerhed om den
udbudte ydelse mht. udførelsestidspunkt og konkret indhold.
• Ordregiver bør ikke vælge parallelle rammeaftaler (med miniudbud), hvis det
står klart, at man alene vil bruge én tilbudsgiver.
• Antallet af deltagere i parallelle rammeaftaler bør begrænses mest muligt for
at opnå de skarpeste tilbud.
• Rammeaftaler bør udbydes via udbudsformen ”begrænset udbud”.
• Ordregiver bør kun indgå parallelle rammeaftaler med tildeling via miniudbud, hvis:
• det er usikkert om én tilbudsgiver har den fornødne kapacitet
• det er sandsynligt at konkurrencen vil ændre sig i kontraktperioden
• der er tale om komplekse opgaver, hvor en rangordning af tilbudsgiverne
ikke er mulig.
• Rammeaftalens forventede volumen bør oplyses ved udbud.
• Ordregiver bør forpligte sig til et vist køb på en rammeaftale. .

Anbefalinger – tilbudsgiver
• Udbudsrådgiver for vandselskaber bør hjælpe ordregiver med at vælge mellem kontrakt og rammeaftale for det konkrete projekt, så det ikke bliver unødigt komplekst, således at valg af rammeaftale bliver til gavn for såvel ordregiver som tilbudsgiver.
• Tilbudsgivere bør vurdere transaktionsomkostninger ved miniudbud i forhold
til rammeaftalens forventede omsætning.
• Tilbudsgiver bør informere ordregiver, hvis der ikke gives bud, herunder med
evt. begrundelse.
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7
Gældende
regler

7.1 Ingen formkrav til udbud
Gælder for tjenesteydelser under 500.000 kr. inden for spildevandsprojekter samt
for tjenesteydelser inden for vandforsyningsprojekter under tærskelværdien på ca.
3 mio. kr. Se figur 1 og 2.
• Der skal sikres gennemsigtighed for og ligebehandling af alle tilbudsgivere.
• Det skal alt andet lige sikres dokumentation for, at et projekt kan oppebære betegnelsen ”kontraheret under markedsprøvede forhold”, herunder, fx:
– at den, der udfører opgaven tidligere, evt. hos andre ordregivere, har dokumenteret, at opgaven kan udføres
– at de økonomiske omkostninger forbundet med opgaven er på markedsniveauet
– at opgaven konkurrenceudsættes
Herved sikres, at det af Forsyningssekretariatets fastlagte krav om markedsprøvning for opgaver med projekthonorar på 100.000 kr. eller derover har fundet sted.
Der skal altid indgås en kontrakt/aftale mellem vandselskabet og rådgiver.
7.2	Annonceringspligt i henhold til Tilbudsloven
Annonceringspligten omfatter ikke projekter omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Ved opgaver over 500.000.kr., men under Udbudsdirektivets grænse på ca. 1,5 mio.
kr., omhandlende alene eller i det væsentligste spildevand, skal der gennemføres en
annoncering af den udbudte opgave i henhold til tilbudsloven. Det er vigtigt – allerede i annoncen – at begrænse antallet af bydende til maks. fem for at minimere
transaktionsomkostningerne. De tilbudsgivere, der efter annoncering meddeler, at
de ønsker at give tilbud, indgår i den samlede pulje af potentielle tilbudsgivere, og
det er af disse, at vandselskabet skal vælge, hvem der skal afgive tilbud.
Ses det gerne, at bestemte leverandører deltager i udbudsprocessen, kan disse
lovligt oplyses om annonceringen. Det fastlægges i udbudsproceduren, hvor mange
tilbud der ønskes modtaget, samt eventuelle udvælgelseskriterier for dem, der ønsker at deltage i konkurrencen. Der oplyses egnethedskriterier, som skal opfyldes
for at kunne deltage, vægtning mellem de valgte udvælgelseskriterier og (gerne)
en evalueringsmodel for tildelingen. Der udarbejdes notatark om tildeling ud fra de
besluttede egnetheds- og tildelingskriterier.
Der er krav om annoncering af udbuddet på Udbudsportalen, og typisk vil vandselskabet også have en interesse i at annoncere det forestående indkøb på vandselskabets hjemmeside. Opgaven skal kunne identificeres, og annoncen skal indeholde basale oplysninger om adresser, frist for tilbud m.m., således at potentielle
tilbudsgivere kan tilkendegive interesse for at give tilbud. Tildelingskriteriet behøver ikke at være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, men det
anbefales at bruge de kendte tildelingskriterier.
Der er ikke yderligere formkrav til udbudsformen og -materialerne, og vandselskabet kan derfor vælge at prækvalificere ganske få til at afgive tilbud. Det er også
muligt at forhandle med tilbudsgiverne, men her skal transaktionsomkostningerne
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hele tiden vurderes, så de ikke risikerer at blive ude af proportion med værdien
af den udbudte opgave.
Der skal/bør altid indgås en kontrakt/aftale, der som minimum indeholder oplysninger om aftalens parter, ydelsens indhold, betaling, ansvarsgrundlag fx ABR
89 eller GBR 92, se FRI’s aftalebrev.
Ordregiver skal sikre gennemsigtighed for og ligebehandling af alle tilbudsgivere.
7.3 Udbudsdirektiverne
Ved tjenesteydelser over tærskelværdierne gennemføres udbud i henhold til udbudsdirektiverne, henholdsvis Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Dette forudsætter viden og erfaring med udbud, idet der er mange regler,
der skal overholdes. Disse regler vil ikke blive uddybet nærmere her, men omtales
kortfattet i det følgende.
Udbudsbekendtgørelsen skal angive, om der konkurreres på ”laveste pris” eller
på ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. De for ”Simple udbudsmodeller” relevante
udbudsformer er ”Offentlige udbud” og ”Begrænset udbud”, Når der udbydes efter
direktiverne, er der mange formkrav, herunder tidsfrister der skal overholdes, se
mere herom i "Gode råd om udbud" (afsnit 9).
Udbudsdirektivet gælder for indkøb af rådgiveropgaver med en tærskelværdi
ca. 1,5 mio. kr. (2014 til 2016), og Tilbudslovens annonceringsregler gælder for
indkøb af rådgiveropgaver over 500.000 kr., men under tærskelværdien, når opgaven udføres for:
• Spildevandsselskaber.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal benyttes ved indkøb af rådgiverydelser med
en tærskelværdi på ca. 3 mio. kr. (2014 - 2016)
• Vandforsyningsopgaver, hvor projektet i sin helhed omhandler vandforsyning.
• Vand- og spildevandsforsyninger, hvor spildevandsprojektet udføres i samme selskab som vandforsyningen.

7.4 Opgaveløsning i tilbudsfasen
Der gennemføres i branchen udbud, hvor der skal leveres en del af løsningen i selve tilbudsfasen. Ofte sker dette for, at ordregiver bedre kan vurdere tilbuddenes
tekniske kvalitet. Det er imidlertid som udgangspunkt en urimelig og meget omkostningskrævende proces. Udbud gennemføres for – på en fair, gennemskuelig og
fagligt begrundet måde – at finde ud af, hvem der skal tildeles en opgave. Udbud
må ikke være en måde at få leveret gratis arbejde. Ideelt set bør et tilbud derfor
ikke omfatte materiale, der angår selve løsningen af opgaven, hvorimod der kan
stilles krav til forhold som pris, organisation og bemanding, analyse af opgaven,
beskrivelse af løsningsproces mv. Ved at evaluere kvaliteten af de foreslåede løsningsprocesser samt projektorganisation sammenholdt med prisen, kan ordregiver
vælge den bedst egnede til at løse opgaven.
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Anbefalinger – ordregiver
• Der skal sikres balance mellem opgavens økonomiske omfang, antallet af tilbudsgivere og de krav, der stilles i forbindelse med tilbuddet.
• Der bør ikke stilles krav om udvikling eller løsning af en betydelig del af
ydelsen i tilbudsfasen, medmindre der honoreres herfor.
• Der bør stilles krav til tilbudsmaterialets indhold og omfang, fx ved at fastsætte et maksimalt antal sider (anslag) for det tilbudsmateriale, der vil indgå
i evaluering af de enkelte tildelingskriterier. Fremsendt materiale ud over det
i udbuddet specificerede mht. omfang og indhold må ikke indgå i evaluering
af tilbuddene.

Anbefalinger – tilbudsgiver
• Tilbudsgiver kan med fordel stille spørgsmål til ordregiver, så denne bliver
gjort opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder eller reelle fejl.
• Tilbudsgiverne skal være tilbageholdende med at klage over udbud, medmindre der er sket alvorlige eller principielle fejl.
• Tilbudsgiver bør anmode om evalueringsrapport, som minimum i henhold til
udbudsdirektivernes beskrivelse, frem for at søge aktindsigt i evaluering af
tilbud.
• Tilbudsgiverne skal ikke forfalde til at levere opgaveløsningen i tilbudsfasen,
hvor dette ikke er krævet i udbuddet, og hvor dette ikke honoreres.
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8
Kriterier for udvælgelse
og tildeling

8.1 Udvælgelseskriterier
For at kunne deltage i et udbud, skal rådgivervirksomheden oplyse ordregiver om
nærmere fastlagte grundlæggende virksomhedsforhold. Hvis disse oplysninger ikke
kræves leveret i bestemt ens format fra alle, leveres de ofte på en usystematisk
vis. Der kan let ske fejl, som medfører, at tilbud fravælges, eller tilbudsgiver bruger unødig tid på at opfylde specifikke egnethedskriterier med heraf følgende store
transaktionsomkostninger eller manglende konkurrence.

Kriterier i udbud
• Egnethedskriterier/udelukkelsesgrunde er grundlæggende vilkår for overhovedet at være med i tilbudsgivning; fx økonomiske forhold, at leverandøren ikke har gæld til det offentlige, er blevet straffet m.f.
• Udvælgelseskriterier benyttes til at finde de bedst egnede tilbudsgivere. Udvælgelsen sker typisk ud fra virksomhedens erfaringer fra tidligere lignende opgaver (referencer fra de seneste 3 år), generelle kompetencer i form af
medarbejdersammensætning, økonomisk formåen, miljø- og kvalitetssystemer. Udvælgelseskriterierne sikrer, at ordregiver finder egnede tilbudsgivere,
der kan løfte den udbudte opgave.

Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til tilbudsgivers erfaring og formåen. Ved
tildeling skal der tages hensyn til den konkrete opgaves forhold.

Hvis rådgiver har glemt
at vedlægge en erklæring eller lignende i forbindelse med enten prækvalifikation eller tilbud, kan vandselskabet vælge at indhente oplysningen efterfølgende jf. Implementeringsbekendtgørelsen §12, så længe, at oplysningen ikke
kan ændre rådgiverens oprindelige tibud. Det vil derfor typisk være muligt at
indhente oplysninger, som allerede findes.

8.2 Tildelingskriterier
Der konkurreres på kriterierne ”laveste pris” eller på ”økonomisk mest fordelagtige
tilbud”, hvor der kan indgå kvalitetselementer og pris som kriterier. Der oplyses
vægtning mellem kriterier i udbudsmaterialet..
Typisk tæller prisen meget, men udbud kan sagtens omfatte kvalitetselementer
for tilbudsvurderingen også i de simple udbudsformer. Der udarbejdes et notatark,
der redegør for de overvejelser, vandselskabet har gjort sig vedrørende valg af kriterier i forbindelse med udvælgelse og tildeling i udbudsprocessen. Er der tale om
ren priskonkurrence, skal dette angives i udbudsmaterialet, og reglerne for direkte
tildeling og indhentning af tilbud i henhold til annonceringsreglerne eller efter direktiverne skal følges.
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Ved brug af ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” kan der bringes mange forskellige kvalitetskriterier i spil, idet det skal bemærkes, at der dog maksimalt bør være
fire kvalitetskriterier i det enkelte tilbud ud over priskriteriet. Priskriteriet kan omfatte projektpris, driftsøkonomi, totaløkonomi, tillægsydelsers pris og mange andre
økonomiske parametre. Kvalitetskriterier kan omfatte elementer som: kreativitet og
innovation; opgaveløsning eller proces; teknisk kvalitet; projektorganisation, projektrelateret kvalitetsledelse.
Såvel ved ”offentlige udbud” som ved ”begrænset udbud” gennemføres en evaluering af de bydendes tilbud, og der vælges en vindende tilbudsgiver ud fra en
gennemsigtig og ligebehandlende simpel evalueringsmodel. De bydende bør oplyses om alle de bydendes samlede pris og karakterer for eventuelle kvalitetskriterier
for at sikre gennemsigtigheden og optimere de bydendes mulighed for at forbedre
sig ved næste tilbudsgivning. Dette vil – alt andet lige – mindske behovet for aktindsigtsbegæringer, og for at der opstår egentlige klagesager.

Anbefalinger – ordregiver
• Der anvendes den af DI Videnrådgiverne m.fl. udarbejdede ”Skabelon til virksomhedsbeskrivelse” af tilbudsgiverens formalia – dette vedlægges som bilag ved prækvalifikation forud for begrænset udbud og som bilag ved andre
udbud.
• Ordregiver bør ikke bede om andre oplysninger end det i nævnte bilag anførte.
• Ordregiver bør acceptere de firmaspecifikke paradigmer for CV’er for at undgå
omkostningskrævende ny opsætning i formelt kravskema.

Anbefalinger – tilbudsgiver
Tilbudsgiverne bør anvende den af DI Vidensrådgiverne udarbejdede ”Skabelon til virksomhedsbeskrivelse og ikke fortsætte med at afgive disse oplysninger på individuel vis.
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9
Inspiration

I indeværende afsnit er medtaget omtale og link til relevante oplysninger, der beskriver forskellige facetter af udbudsprocessen. Der er inspiration fra offentlige institutioner som Konkurrencestyrelsen og Udbudsrådet samt fra Dansk Industri og
Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Listen er på ingen måde udtømmende.
Konkurrencestyrelsen
Konkurrencestyrelsen har en glimrende oversigt med link til regler omkring udbud,
det være sig nationale og EU-regler.
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/regler-og-vejledninger-mm/regler/
Vejledning om udbudsreglerne og tilbudslovgivning.
• Introduktion til udbudsreglerne.
• Uddybende vejledning til EU’s direktiver.
• Vejledning til tilbudslovens regler om annonceringspligt (varer og tjenesteydelser).
• Vejledning til tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver.
• Anden vejledning til udbudsreglerne.
• Anden vejledning til udbudsreglerne – fra Kommissionen.
• Særligt til tilbudsgiverne.
• Leksikon.
http://www.kfst.dk/?id=14573

Gode råd om udbud
FRI, DANSKE ARK, diverse bygherrerepræsentanter har udarbejdet en introduktion
til udbudsregler og kontraktskrivning med gode råd om, hvilke overvejelser, man
man som ordregiver bør gøre sig, når man vælger udbudsform.
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Konkurrencestyrelsen
En vejledning, der skal læses. Så kan du også tale med din bogholder.
http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/Tilsyn/Vejledning_om_internt_overvaagningsprogram_efter_vandsektorloven.pdf

Udbudsrådet
Formålet med ”God udbudskultur – udbud med omtanke” er at tydeliggøre, hvilke
aspekter før, under og efter udbuddet, som ordregivere og leverandører kan have
fokus på for at skabe et godt udbud med lavere transaktionsomkostninger og en
mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver.
Disse aspekter er samlet i otte anbefalinger for god udbudskultur.
http://www.udbudsraadet.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/2012/God_udbudskultur/Anbefalinger_god_udbudskultur_-_udbud_med_omtanke.pdf

Udbudsrådet
Vejledning udgivet i 2011 med baggrund i 21 udbudsforretninger i kommunerne
med interview af både ordregiver og den vindende tilbudsgiver.
Hvem er Udbudsrådet.
Udbudsrådet er et uafhængigt råd, der blev nedsat i slutningen af 2008. Rådet sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Udbudsrådets formand
udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Rådet har 13 medlemmer, der tilsammen
har et alsidigt kendskab til konkurrenceforhold og udbud i det offentlige.
http://www.udbudsraadet.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/En_vejledning_til_
en_udbudsproces_med_faerre_transaktionsomkostninger.pdf
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DI Vidensrådgiverne
Vejledninger med anbefalinger om offentligt indkøb af videnrådgivning.
Udgivet i 2011 af DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige indkøbere, IKA.
http://viden.di.dk/sitecollectiondocuments/udbudsomkostninger%202011_omslag_
web.pdf
Skabelon for virksomhedsbeskrivelse findes her:
http://di.dk/shop/publikationer/produktside/pages/produktside.aspx?productid=8950

FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
ABR 89
Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.
Det gængse aftalegrundlag, der anvendes ved indgåelse af aftale med rådgivende
ingeniør, enten i ren form eller med bygherrens tilføjelser.
http://www.frinet.dk/media/7522/1030_77.pdf
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