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Indsæt logo: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Tilføj flueben i ”sidefod” 

 4. Tryk ’anvend’ 

Vælg ”Forside m billede m logo” 

Skift et billede ud  

højreklik på billedet og  

vælg ”skift billede” 

Udbudsloven og  
Forsyningsvirksomhedsdirektivet 

Bedre 
Udbud 

For at skifte skifte skriftfarve 
fra sort til hvid, brug  

’Forøge/Formindske indryk 

 
 

Hvad er nyt 
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For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 
’Forøge/Formindske indryk 

 

 

Hvad er nyt 

• Udelukkelsesgrundene er justerede i forhold til tidligere. 

 

• Dokumentation og det fælles europæiske udbudsdokument.  
 

• § 160 – offentliggørelse af evalueringsmetoder. 

 

• Kontrakten skal kunne bringes til ophør. 

 

• Udbudsmaterialet skal være klar på tidspunktet for 

udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at skifte skifte skriftfarve 
fra sort til hvid, brug  

’Forøge/Formindske indryk 

 
 

Hvilke muligheder rummer 
reglerne? 



01-02-2016 

3 

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 
’Forøge/Formindske indryk 

 

 

Muligheder 

• Udbudsloven – fleksible procedurer – udbud med forhandling og 

konkurrencepræget dialog. 

 

• Ændring af kontrakter. 

 

• Ændringer hos en ansøger eller tilbudsgiver. 

 

 

 

For at skifte skifte skriftfarve 
fra sort til hvid, brug  

’Forøge/Formindske indryk 

 

 
Konsekvenser ved 

manglende overholdelse af 
reglerne  
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For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 
’Forøge/Formindske indryk 

 

 

Indsæt logo: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Tilføj flueben i ”sidefod” 

 4. Tryk ’anvend’ 

Vælg ”Bullet m billede m logo” 

Skift et billede ud  

højreklik på billedet og  

vælg ”skift billede” 

Vælg: Arranger, Placer bagest 

Konsekvenser  

•Udbudsloven 

• Nyt: Pligt til at bringe kontrakten ophør 

§ 185, stk. 2  

•Forsyningsvirksomhedsdirektivet   

• § 185, stk. 2 fra udbudsloven finder ikke 

anvendelse i forbindelse med 

forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

 

 

 

For at skifte skifte skriftfarve 
fra sort til hvid, brug  

’Forøge/Formindske indryk 

 
 

Yderligere information 
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For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 
’Forøge/Formindske indryk 

 

 

Bedre udbud 

 

 

  

 

 

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 
’Forøge/Formindske indryk 

 

 

Bedre udbud 

 

 

  

 

 


