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Bedre udbud og tilbud – Ja tak! 
DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016  

Jacob Larsen 

Branchens og sektorens ønsker til gensidige 

forbedringer i forbindelse med udbud 

Udbud Kontrakt Samarbejde 

• Alle parter ønsker et godt 

samarbejde 

• Det begynder med et godt ud 

bud 

• De succeskriterier som vil 

gælde for samarbejdet bør også 

være det konkurrencen baseres 

på 

– Økonomi, kvalitet, teknisk 

formåen, innovation & udvikling 

etc. 

• En tydelig opgavebeskrivelse 

og rollefordeling er vigtig – 

dialog kan være en god genvej 
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Der er masser af inspiration 
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FRI/DANVA-vejledning: Simple 

udbudsmodeller 

Anbefalinger – ordregiver:  

• Vurder om direkte tildeling vil 

være en mulighed.  

• Er direkte tildeling tilstrækkeligt for 

ordregiver til at sikre indkøb på 

markedsvilkår?  

• Vælg en konkurrenceprøvet (priser 

og vilkår) og kompetent tilbudsgiver.  

• 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.  
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FRI/DANVA-vejledning: Simple 

udbudsmodeller (2) 

• 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.  
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FRI/DANVA-vejledning: Simple 

udbudsmodeller (3) 

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. tildelings-

afgørelse, 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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Forventningsafstemning ved store 

projekter 

• Ikke alle projekter kan beskrives 

fra A-Z 

• Større og mere komplekse 

projekter gennemløber ofte flere 

faser, som ikke kan kendes på 

forhånd 

• Her er der behov for fleksible 

aftaler 

• Overvej stade for det konkrete 

projekt ved udbud og vælg på 

forhånd en egnet styringsmodel, 

allerede ved udbud 
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Lidt spredhagl 

• Konkurrence motiverer (måske) 

– Tænk win-win 

– Udvælg de konkurrence 

parametre, som understøtter 

det det ønskede resultat/formål 

– Løsning eller Timepriser 

• Ikke længere krav om intern 

overvågning, men lever den 

stadig ? 

• Brug kendte aftaleparadigmer. 

– ABR 89 

– Eventuelt suppleret med FRI 

og DANSKE ARK ydelsesbes-

krivelser 

 

 

 

• Fair konkurrence, hvor alle har 

mulighed for at vinde 

– Undgå parametre, hvor pointene 

er givet på forhånd => ”lige børn 

leger bedst”? 

– Undgår konkurrence på 

risikovillighed eller finansiel styrke 

• Den enkleste egnede udbudsform 

er altid den bedste 

– Proportinalitetsprincippet 

– Udbud er en investering for 

BEGGE parter 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 
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