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NYE REGLER FOR UDBUD
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Den nye udbudslov – de mest markante ændringer:
•

Ophævelse af annonceringspligten i tilbudsloven

•

Nyt Light regime

•

Mere forhandling – udvidet adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog

•

Tidligere offentliggøres af evalueringsmetode

•

Kortere minimumsfrister

•

Udelukkelse af tilbudsgivere/ansøgere

•

Ophør af kontrakt

•

Kontraktændringer
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OPHÆVELSE AF ANNONCERINGSPLIGTEN I TILBUDSLOVEN
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Tilbudsloven:
•

Tilbudsloven bevarer sin eksistens, men alene for så vidt angår bygge- og
anlægsarbejder (afsnit 1).

•

Tilbudslovens afsnit 2 vedrørende vare- og tjenesteydelseskontrakter under
EU-tærskelværdien ophæves.

Vare- og tjenesteydelseskontrakter under tærskelværdien i udbudsloven (og
forsyningsvirksomhedsdirektivet):
•

Klar grænseoverskridende interesse: omfattet af udbudslovens afsnit IV

•

Ikke klar grænseoverskridende interesse, men en værdi på 500.000 kr. eller
mere: omfattet af udbudslovens afsnit V

NYT LIGHT-REGIME
•

Slut med sondringen mellem bilag IIA-/IIB-tjenesteydelser. I stedet indføres et nyt light-regime i relation til
de fleste af de tidligere IIB-tjenesteydelser.

•

Udbudsloven § 7:
•

”Afsnit III gælder ved indgåelse af offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke
tjenesteydelser, der er anført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU […], når
værdien af kontrakten mindst svarer til 5.592.375 kr. eksklusive moms.”

•

Bl.a. kontrakter vedr. sundheds- og socialvæsen, velfærdsydelser, hotel- og restaurationstjenesteydelser
(herunder madudbringning), visse juridiske tjenesteydelser, tjenester for lokalsamfundet, administrative
tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område.

•

Udbudsloven § 186:
•

•
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”En ordregiver skal ved indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, jf. § 7, fastlægge en
procedure i overensstemmelse med lovens § 2, herunder fastsætte kriterier for tildeling.”

Pligt til at offentliggøre udbudsbekendtgørelse eller vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende kontrakten i
EU-tidende, jf. § 187.
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MERE FORHANDLING
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• En af grundstenene i den nye udbudslov: Udvidede muligheder for
at benytte udbudsformerne ”udbud med forhandling” og
”konkurrencepræget dialog”
• Fortsat åben proces, der indledes med prækvalifikation som ved et
begrænset udbud.
• Betingelserne for at benytte udbud med forhandling er anført i
lovens § 61.
• Betingelserne for at benytte konkurrencepræget dialog er anført i
lovens § 67

OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMODEL
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Udbudsloven § 160:
• ”En ordregiver skal i udbudsmaterialet angive kriterierne for
tildeling, beskrive evalueringsmetoden og beskrive, hvad der
tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.
Stk. 2. En evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet i
overensstemmelse med stk. 1, kan ikke tilsidesættes af klage- og
retsinstanser, hvis den er gennemsigtig og overholder
ligebehandlingsprincippet.”
= Pligt til offentliggøre evalueringsmetode i udbudsbetingelserne

• Udbudslovens uden sammenligning mest kontroversielle
bestemmelse!
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KORTERE FRISTER – GAMLE VS. NYE
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UDBUDSFORM

ANSØGNINGSFRIST

TILBUDSFRIST

OFFENTLIG

-

45/35

BEGRÆNSET

30/30

40/30

FORHANDLING

-/30

-/30

− Husk altid proportionalitetsprincippet!

UDELUKKELSE AF TILBUDSGIVERE/ANSØGERE
Obligatorisk udelukkelse (§ 135)

Frivillig udelukkelse (§ 137)

1)

Handlinger begået som led i en kriminel organisation
som defineret i […].

1)

Tilsidesat gældende forpligtelser inden for det
miljømæssige, sociale og arbejdsretlige område.

2)

Bestikkelse som defineret i […].

2)

3)

Svig som omhandlet i […].

Konkurs (eller insolvens- eller likvidationsbehandling
mv.)

4)

Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med
forbindelse til terroraktivitet som[…].

3)

Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelse af
erhvervet, der sår tvivl om ansøgerens eller
tilbudsgiverens integritet.

5)

Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
som defineret i […].

4)

6)

Overtrædelse af straffelovens § 262 a, eller for så vidt
angår en dom fra et andet land angående børnearbejde
og andre former for menneskehandel, som defineret i
[…].

Indgåelse aftale med andre økonomiske aktører med
henblik på konkurrencefordrejning.

5)

Væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig
kontrakt.

6)

Uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens
beslutningsproces ved at få fortrolige oplysninger, der
kan give uretmæssige fordele, eller groft uagtsomt har
givet vildledende oplysninger.

7)

Ansøgeren/tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld på
under 100.000 kr. til offentlige myndigheder

side 8
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KONTRAKTÆNDRINGER
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• Ny detaljeret regulering af mulighederne for at foretage
kontraktændringer i overensstemmelse med udbudsreglerne - §
178-184.
• Blandt andet bagatelgrænser på 10 % for så vidt angår vare- og
tjenesteydelseskontrakter og 15 % for bygge- og anlægskontrakter,
så længe tærskelværdien ikke isoleret set overskrides for så vidt
angår ændringen.
• Endvidere forøgede muligheder for at ændre også ud over
bagatelgrænsen, når væsentlige ulemper forbundet med at skulle
benytte anden leverandør.
• Mulighed for acceptere ændring af kontraktpart, hvis ændringen
udspringer af eksempelvis konkurs eller selskabsretlig
omstrukturering.

OPHØR AF KONTRAKTER
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Udbudsloven § 185, stk. 2:
• ”Er en tildelingsbeslutning annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal ordregiveren
bringe en kontrakt eller rammeaftale, som er indgået på grundlag af beslutningen, til
ophør med et passende varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger kontraktens
videreførelse, gør sig gældende. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvor §§ 16 eller
17 om uden virkning i lov om håndhævelse af udbudsreglerne finder anvendelse.
Ordregiverens eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse skal offentliggøres
samme sted som udbudsmaterialet senest 7 kalenderdage efter offentliggørelsen af den
endelige afgørelse eller dom.”

• Medfører behov for exit-klausuler!
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PROFIL | ANDREAS CHRISTENSEN
Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og
statsstøtte. Han har blandt andet beskæftiget sig med disse emner som ansat i
Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat. Andreas
Christensen har betydelig erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige
virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialer.

Karriere
Certificeret som projektleder (PRINCE2
Practitioner), 2012
Møderet for Højesteret, 2011
Partner, Horten, 2005
Møderet for landsret, 2005
Advokatbeskikkelse, 2002
Advokatfuldmægtig og advokat, Bech-Bruun
Dragsted, 2001-2005
Justitsministeriet, 1998-2000:

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet 1998

side 11

Andreas Christensen
Partner
Dir: +4533344226
Mob: +4552344226
E-mail: ac@horten.dk

Specialer
Konkurrenceret
Udbudsret
Statsstøtte
Offentlige private samarbejder
EU-ret ＆ menneskerettigheder
Erhvervsstrafferet
Retssager
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