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Kapitel 1 Arbejdsgruppen om udformning af en 
central annonceringsplatform 

Udbudsrådet offentliggjorde primo oktober 2009 en rapport, der indeholdt 
en analyse af tilbudslovens annonceringspligt. Rapportens hovedanbefaling 
vedrørte etableringen af en central annonceringsplatform.  
 
Udbudsrådet anbefalede følgende:  
 
• At der for at udnytte potentialet for yderligere annoncering og for at 

skabe gennemsigtighed om offentlige indkøb for erhvervslivet indføres 
en central annonceringsplatform. 

• At KL og Danske Regioner inddrages i udformningen af en central plat-
form med henblik på at sikre, at indførelsen af platformen ikke fører til 
større administrative byrder. 

• At erhvervsorganisationerne medvirker til at sikre, at platformen tilgo-
deser de private leverandørers informationsbehov. 

• At platformen kun tilbyder simple søgemuligheder, så det private mar-
ked for udbudsformidling i mindst muligt omfang påvirkes negativt. 

 
Med udgangspunkt i rådets anbefaling bad økonomi- og erhvervsministeren 
Konkurrencestyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har 
haft til opgave at fremsætte forslag til en model for, hvordan en central an-
nonceringsplatform kan udformes.  

1.1 Arbejdsgruppens kommissorium 
Arbejdsgruppens kommissorium er følgende: 
 

”Baggrund 
Udbudsrådet har primo oktober 2009 offentliggjort sin første rapport, 
der indeholder en analyse af tilbudslovens annonceringspligt. Rappor-
tens hovedanbefaling vedrører etablering af en central annoncerings-
platform. En central platform skal skabe større fokus på annoncerings-
pligten blandt de offentlige ordregivere og skabe mere gennemsigtighed 
for erhvervslivet om det offentliges annonceringer af indkøb. 
 
Som opfølgning på rådets anbefaling har økonomi- og erhvervsministe-
ren bedt Konkurrencestyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der får 
til opgave at stille forslag til en model for, hvordan en central annonce-
ringsplatform kan udformes. 
 
Finansieringen af platformen sker inden for rammen af aftalen om ud-
møntning af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 
2010-2012. Der vil i 2010 blive afsat 1,0 mio. kr. til etableringen af 
platformen og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til drift af platformen. 
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Udmøntningsteksten vedrørende globaliseringsreserven er følgende: 
”Udbudsrådets anbefaling om etablering af en central platform for alle 
annonceringer af offentlige indkøb realiseres. Udformningen af plat-
formen skal tage hensyn til offentlige myndigheders behov for enkelthed 
i annonceringen, og private virksomheders behov for et hurtigt overblik 
samt tage højde for eksisterende platforme og formidlere af offentlige 
udbud. Når kravene til platformen er udformet, besluttes det, hvordan 
annonceringsplatformen operationelt kan tænkes sammen med Ud-
budsportalen.dk.” 
 
Arbejdsgruppens opgaver 
Arbejdsgruppen skal drøfte mulige modeller for en annonceringsplat-
form, herunder foretage et skøn over udgifterne hertil. Arbejdsgruppens 
arbejde skal munde ud i en afrapportering, som kan danne baggrund for 
en anbefaling til økonomi- og erhvervsministeren om platformens ud-
formning. Det forventes endvidere, at arbejdsgruppens afrapportering 
skal udgøre grundstammen i et senere udbud af den tekniske løsning og 
drift af platformen. 
 
Arbejdsgruppen skal inddrage følgende tre pejlemærker i sit arbejde: 
• De offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen. 

Arbejdsgruppen skal således stille forslag til, hvordan ordregiver-
nes indberetning til platformen kan ske, hvor målet er at den ikke 
fører til større administrative byrder. 

• Private virksomheders behov for et hurtigt overblik. Det skal være 
enkelt for virksomheder, herunder særligt små - og mellemstore 
virksomheder, at finde information. 

• Hensynet til eksisterende platforme og formidlere af offentlige ud-
bud. 

 
Arbejdsgruppen skal se på følgende: 
• Hvilke typer udbud/annoncering som platformen skal indeholde. 
• Hvilke oplysninger som skal indberettes. 
• Hvilke funktionaliteter og søgefunktioner som platformen skal ha-

ve. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse være opmærksom på, 
hvad de private formidleres portaler tilbyder. 

• Hvilke kategorier af oplysninger der skal kunne udtrækkes statistik 
over, fx antal udbud fordelt på enkelte ordregivere, opgavetype og 
udbydergeografi. 

 
Arbejdsgruppen skal i sit arbejde tage højde for eksisterende platforme 
og formidlere af offentlige udbud, herunder Udbudsavisen.dk og Regi-
onsudbud.dk. Niveauet for informationssøgning på platformen tager 
udgangspunkt i Tenders Electronic Daily (TED-databasen), der er den 
officielle EU-annonceringsplatform. 
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Arbejdsgruppen skal afdække, hvordan annonceringsplatformen opera-
tionelt kan tænkes sammen med Udbudsportalen.dk. Der skal således 
være en integration mellem platformen og Udbudsportalen.dk. Arbejds-
gruppen skal komme med et oplæg til, hvilken form denne integration 
skal have. 
 
Et yderligere aspekt, der kræver arbejdsgruppens overvejelse er, hvor-
ledes der - uanset hvem driftsoperatøren bag platformen bliver - sikres 
lige og let adgang til import af platformens data til brug i kommercielt 
øjemed, herunder til formidling på andre informationsplatforme. 
 
Organisering af arbejdet, herunder arbejdsgruppens sammensæt-
ning 
Arbejdsgruppen sammensættes af en repræsentant fra hhv. Økonomi- 
og Erhvervsministeriet og Finansministeriet og to repræsentanter fra 
henholdsvis Konkurrencestyrelsen, KL og Danske Regioner. 
 
Konkurrencestyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsbetjenin-
gen af arbejdsgruppen. 
 
For at sikre at erhvervslivet får indsigt i overvejelserne vedrørende plat-
formen og får lejlighed til at komme med input, etableres en følgegrup-
pe bestående af de erhvervsorganisationer, der har sæde i Udbudsrådet: 
DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og Landbrug & 
Fødevarer. 
 
Arbejdsgruppen skal præsentere følgegruppen for forskellige delele-
menter til, hvordan den konkrete udmøntning af platformen skal se ud.  
 
For at sikre at eksisterende platforme og formidlere af offentlige udbud 
får indblik i overvejelserne vedrørende platformen og får lejlighed til at 
komme med input, skal arbejdsgruppen orientere udbudsformidlerne 
om arbejdet. Der vil således, inden den endelig afrapportering udarbej-
des, blive afholdt et fælles møde med udbudsformidlerne, hvor de vil få 
lejlighed til at komme med bemærkninger til arbejdsgruppens overve-
jelser. 
 
Arbejdsgruppens skal afrapportere inden udgangen af maj 2010.” 

1.2 Arbejdsgruppens sammensætning og møder  
I arbejdsgruppen har deltaget: 
Kontorchef Pia Ziegler, Konkurrencestyrelsen (formand) 
Chefrådgiver Jens Peter Bjerg, Danske Regioner 
Konsulent Marie Bodenhoff, Danske Regioner 
Projektchef Jacob Scharff, KL 
Konsulent Peter Riis, KL 
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Specialkonsulent Signe Vallebo, Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Fuldmægtig Christian Plaschke, Finansministeriet 
Fuldmægtig Christina Kønig Mejl, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) 
Kontorfuldmægtig Jeanette Nielsen, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) 
 
Arbejdsgruppen har afholdt 7 møder i tidsrummet fra 25. januar 2010 til den 
27. maj 2010. 
 
I følgegruppen har deltaget:  
Chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI 
Chef for Offentligt-Privat samarbejde Marie Louise Løvengreen Rasmus-
sen, Dansk Erhverv 
Erhvervspolitisk konsulent Kathrine Stampe Andersen, Dansk Byggeri 
Chefanalytiker Mads Engberg, Håndværksrådet 
Erhvervsjuridisk chef Lars Brondt Christensen, Landbrug & Fødevarer 
 
Der har været afholdt to møder med følgegruppen i tidsrummet ultimo marts 
2010 til ultimo april 2010. 
 
Der har været afholdt et fælles møde i april 2010 med de private udbuds-
formidlere.  
 
Følgende udbudsformidlere deltog i mødet: 
Mercell 
UdbudsVagten 
Lambrecht INFO 
Licitationen 
Bygge Information A/S 
Schultz Information  
CRM Bygge Fakta 
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Kapitel 2 Resumé og anbefalinger 

I forbindelse med arbejdet med at opstille en model for, hvordan en central 
annonceringsplatform kan udformes, har arbejdsgruppen drøftet følgende: 
 
• Platformens indhold - Hvilke udbud skal platformen vise (kapitel 3) 
• Hvilke oplysninger skal indberettes til platformen? (kapitel 4) 
• Adgangen for tredjepart til at indberette, bearbejde og vise platformens 

oplysninger (kapitel 5) 
• Hvordan bør ordregiverne eller andre på vegne af ordregiverne indbe-

rette oplysninger til platformen? (kapitel 6) 
• Anvendelse af skabeloner til indberetning af oplysninger (kapitel 7) 
• Platformens søgefunktioner (kapitel 8) 
• Hvilke yderligere funktionaliteter skal platformen tilbyde? (kapitel 9)  
• Platformens statistikfunktion (kapitel 10) 
• Udbud af platformen (kapitel 11) 
• Skøn over udgifterne til etablering og drift af en central platform (kapi-

tel 12)  
• Evaluering af platformen (kapitel 13) 

 
Arbejdsgruppens overvejelser fra de enkelte kapitler præsenteres indled-
ningsvist. Derefter følger arbejdsgruppens anbefalinger til hvert kapitel. 
 
I det omfang følgegruppen og udbudsformidlerne har haft bemærkninger og 
holdninger til de enkelte overvejelser, er disse reflekteret. Det skal i den 
sammenhæng bemærkes, at der ikke i alle tilfælde har været sammenfald 
mellem de enkelte udbudsformidleres holdninger.  

2.1 Platformens indhold - Hvilke udbud skal platfor-
men vise 

Arbejdsgruppen og følgegruppen vurderer, at udformningen af platformen 
bør bygge på den grundtanke, at leverandørerne bør tilbydes en samlet in-
formationsindgang til hovedparten af de opgaver, der udbydes af danske 
myndigheder. Dette gælder både store og små offentlige opgaver.  
 
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der blandt nogle udbudsformidlere er 
et ønske om, at platformen alene indeholder annoncer, der er omfattet af til-
budslovens annonceringspligt.  
 
Arbejdsgruppen og følgegruppen lægger dog afgørende vægt på målet om at 
sikre mest mulig gennemsigtighed og konkurrence om den offentlige sektors 
opgaver som helhed. Det er på den baggrund arbejdsgruppens vurdering, at 
både annonceringer efter annonceringspligten og EU-udbud fra danske 
myndigheder bør vises på platformen. Endvidere bør der gives mulighed 
for, at platformen kan vise de udbud, der i forvejen ofte offentliggøres af or-
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dregiverne. Det gælder bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven samt 
annoncer vedrørende opgaver under beløbsgrænsen for annonceringspligten. 
Det er dog herved en forudsætning, at udformningen af platformen kan ske 
inden for de givne økonomiske rammer.  
 
Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler, at platformen, udover at vise kontrakter: 
 
• om varer og bilag II A-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger 

500.000 kr., men er mindre end den aktuelle tærskelværdi i udbuds-
direktivet. 

• om bilag II B-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger 500.000 kr., 
 

også 
 

• viser danske myndigheders EU-udbud. 
• giver mulighed for at vise mindre udbud annonceret af danske of-

fentlige ordregivere, som falder under beløbsgrænsen for annonce-
ringspligten. 

• giver mulighed for at vise udbud og licitationer inden for bygge- og 
anlægssektoren, som falder under Udbudsdirektivets tærskelværdi 
for bygge- og anlægsopgaver på ca. 36 mio. kr. 

  

2.2 Hvilke oplysninger skal indberettes til platfor-
men?  

Arbejdsgruppen finder, at ordregiverne, foruden visse lovpligtige oplysnin-
ger, bør angive CPV-koder1 i deres annonceringer efter tilbudsloven for at 
sikre en korrekt kategorisering af annoncerne. Herved optimeres leverandø-
rernes mulighed for at finde de annoncerede opgaver. Arbejdsgruppen læg-
ger samtidigt vægt på, at ordregiverne på en enkel måde kan foretage indbe-
retningen af CPV-koder, således at de ikke påføres yderligere administrative 
byrder. Følgegruppen er enig i denne vurdering. 
 
Arbejdsgruppen er endvidere opmærksom på, at det bør være muligt for re-
gionerne at anvende UNSPSC-koder2 til at kategorisere deres opgaver, når 

                                                 
1 CPV står for Common Procurement Vocabulary, og er et fælles referencesystem til at ka-
tegorisere udbudte opgaver.  
2 UNSPSC står for United Nations Product Specification Codeer og er en international klas-
sifikationsstandard. UNSPSC-koder anvendes af regionerne af hensyn til detaljeringsgra-
den på fx medicinsk udstyr og for at fremme fuld e-handel. 
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regionerne får mulighed for at indberette nationale udbud til platformen via 
regionsudbud.dk3.  
 
Arbejdsgruppen finder tillige, at ordregiverne skal indberette den skønnede 
kontraktværdi med henblik på, at Konkurrencestyrelsen kan varetage efter-
levelsen af Danmarks statistikforpligtelse over for EU-Kommissionen. Ar-
bejdsgruppen lægger dog samtidigt vægt på, at det skal være frivilligt for 
ordregiverne, om de ønsker offentlighed over for tilbudsgiverne omkring 
den skønnede kontraktsum. 
 
Endelig bemærkes det, at de ordregivere, der ønsker at oplyse om udbuds-
form ved indkøb af varer og tjenesteydelser efter annonceringspligten, bør 
have mulighed herfor. Når det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsop-
gaver er det et krav i tilbudsloven, at oplysningen om udbudsform skal an-
gives.  
 
Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At ordregiverne indberetter CPV-koder, og at det på platformen kan 

ske enkelt – fx i form af en CPV-opslagsfunktion. 
• At regionerne benytter UNSPSC-koder til at kategorisere deres op-

gaver, når regionerne får mulighed for at indberette udbud til plat-
formen via regionsudbud.dk. Regionernes udbud vises på platformen 
med CPV-koder. 

• At oplysning om den skønnede kontraktsum anføres af hensyn til 
statistikforpligtelsen over for EU-Kommissionen, men at det gøres 
frivilligt for ordregiverne, om de ønsker at offentliggøre kontrakt-
summen over for tilbudsgiverne. 

• At det er frivilligt for ordregiverne, om de ønsker at oplyse om ud-
budsformen, når det drejer sig om annoncering af varer og tjeneste-
ydelser. 

• At der er en obligatorisk funktion til afkrydsning af udbudsform, når 
det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsopgaver.  

2.3 Adgangen for tredjepart til at indberette, bearbej-
de og vise platformens oplysninger 

Arbejdsgruppen påpeger, at indberetning af oplysninger til platformen skal 
kunne foretages af den ordregivende myndighed selv eller af en tredjepart, 
fx en kommerciel udbudsformidler, på vegne af myndigheden. Ordregiveren 
vil fortsat have ansvaret for, at indberetningen lever op til tilbudslovens krav 
og platformens standarder. 

                                                 
3 Regionsudbud er en annonceringsplatform etableret af regionerne for at formidle alle re-
gionale udbud. Den blev oprettet i 2001 under navnet amtsudbud, men ændrede navn i for-
bindelse med strukturreformen. 



 13/87 
 
 

 
Arbejdsgruppen bemærker i samme forbindelse, at regionerne bør have mu-
lighed for at indberette nationale udbud til platformen via regionsudbud.dk. 
De regionale udbud importeres derefter til visning på annonceringsplatfor-
men. Det vil teknisk være på linje med de private udbudsformidleres indbe-
retningsadgang. 
 
Arbejdsgruppen lægger tillige vægt på, at platformen vederlagsfrit skal kun-
ne stille data til rådighed for de kommercielle formidlere af udbud. For at 
fastholde den effektive konkurrence på markedet for udbudsformidling er 
det centralt, at de private formidlere på lige vilkår har adgang til at foretage 
systematisk kommerciel udnyttelse af de oplysninger om offentlige udbud, 
der er tilgængelige på platformen. Der vil forinden platformen sættes i drift, 
blive etableret et testmiljø, der giver de private formidlere mulighed for at 
sikre, at deres tekniske løsning bliver kompatibel med platformen. 
 
Platformen bør endvidere integreres med andre offentlige og private hjem-
mesider. Arbejdsgruppen påpeger i den forbindelse, at den tekniske integra-
tion mellem annonceringsplatformen og udbudsportalen bør udformes såle-
des, at informationerne fra platformen vises på udbudsportalen, så de private 
leverandører kan udnytte disse til at få kendskab til det offentliges udbud af 
opgaver. Arbejdsgruppens finder, at det bør være op til udbudsportalens be-
styrelse at træffe beslutning om, hvilken form for teknisk integration, der 
ønskes. Der bør dog som minimum etableres et link på udbudsportalen til 
platformen. 

Det er tillige arbejdsgruppen og følgegruppens opfattelse, at det er hen-
sigtsmæssigt, at der etableres henvisninger til platformen på andre offentlige 
hjemmesider, der tilbyder information til erhvervslivet, herunder 
www.virk.dk og www.ks.dk. Der lægges i den forbindelse vægt på at udnyt-
te den trafik, der allerede er på de etablerede offentlige hjemmesider til at 
skabe opmærksom om det offentliges annonceringer af opgaver. 
 
Arbejdsgruppen og følgegruppen finder endelig, at det er nyttigt, såfremt 
der etableres henvisninger til platformen på private hjemmesider, herunder 
erhvervsorganisationernes og udbudsformidlernes hjemmesider. Sådanne 
henvisninger kan bidrage til at skabe mest mulig opmærksomhed om det of-
fentliges opgaver.  

http://www.virk.dk/
http://www.ks.dk/
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Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At indberetning af oplysninger til platformen enten kan foretages af 

den ordregivende myndighed selv eller af en tredjemand, herunder 
en kommerciel eller en ikke-kommerciel udbudsformidler som fx 
regionsudbud.dk, på vegne af myndigheden. Det bemærkes, at det er 
myndighedens ansvar, at indberetninger foretaget af tredjepart lever 
op til tilbudslovens krav og platformens standarder. 

• At kommercielle formidlere af udbud på lige vilkår får adgang til at 
importere/eksportere data fra platformen til brug for egne forret-
ningsmæssige aktiviteter inden for bearbejdning og formidling af in-
formation om udbud. 

• At der, forinden platformen sættes i drift, etableres et testmiljø, der 
giver de private formidlere mulighed for, at tilpasse sig platformens 
tekniske løsning. 

• At platformen integreres med udbudsportalen.dk på en sådan måde, 
at tilbudsgiverne umiddelbart kan udnytte platformens informationer 
til at få kendskab til de offentlige udbud.  

• At udbudsportalens bestyrelse træffer beslutning om, hvilken form 
for teknisk integration, der er optimal. Dog bør der som minimum 
være et link på udbudsportalen til platformen. 

• At der er henvisninger til platformen på øvrige relevante offentlige 
hjemmesider som fx virk.dk og Konkurrencestyrelsens hjemmeside. 

• At der er fri adgang til at etablere henvisninger til platformen fra pri-
vate hjemmesider, herunder for erhvervsorganisationerne og de pri-
vate formidlere. 

 

2.4 Hvordan bør ordregiverne eller andre på vegne af 
ordregiverne indberette oplysninger til platfor-
men? 

Et hovedprincip for arbejdsgruppen har været, at ordregiverne kun bør ind-
berette ét udbud ét sted. Arbejdsgruppen har derfor vurderet to løsningsmu-
ligheder for, hvordan indberetningerne kan foretages. 
  
Den første model indebærer, at nationale udbud efter tilbudsloven indberet-
tes til platformen enten af ordregiverne selv eller via tredjemand som fx de 
private udbudsformidlere eller regionsudbud.dk. Udbud efter EU’s udbuds-
direktiver indberettes ligesom i dag til Simap4 og importeres derefter til vis-
ning på platformen. Denne løsningsmodel vurderes som udgangspunkt at 

                                                 
4 Simap er EU’s internetportal, hvortil de ordregivende myndigheder indberetter EU-udbud. 
EU-udbuddene vises for tilbudsgiverne på TED-databasen (Tenders Electronic Daily). 
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være tilstrækkelig til at imødekomme hensynet til ikke at pålægge ordregi-
verne yderligere administrative byrder. 
 
Den anden model åbner mulighed for, at ordregiverne indberetter både nati-
onale udbud og EU-udbud til platformen. EU-udbuddene sendes derefter - 
via en såkaldt eSenderfunktion - videre til den officielle EU-
annonceringsplatform. Denne løsning vurderes på langt sigt at kunne have 
en afbureaukratiserende effekt på indkøbsprocessen, idet bl.a. kommunerne 
vil kunne drage administrative fordele af en enkelt indberetningsadgang. 
Det er uafklaret, om denne løsning kan holdes inden for de bevillingsmæs-
sige rammer. 
 
Ved begge modeller vil ordregiverne - ligesom i dag - have mulighed for at 
benytte digitale løsninger fra tredjepart (fx de private udbudsformidlere eller 
regionsudbud) til indberetning. Ordregiverne vil dog fortsat have ansvaret 
for, at informationen lever op til tilbudslovens krav og platformens standar-
der.  
 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At nationale udbud indberettes til den centrale annonceringsplatform 

enten af ordregiverne selv eller af tredjemand som fx regionsud-
bud.dk. EU-udbud indberettes som i dag til Simap. Denne løsning 
vurderes at være tilstrækkelig til at imødekomme hensynet til, at or-
dregiverne ikke pålægges større administrative byrder. 

• At ordregiverne både indberetter nationale udbud og EU-udbud til 
platformen (den såkaldte eSender-løsning), såfremt denne løsning 
kan etableres og drives inden for de givne bevillingsmæssige ram-
mer. Denne løsning vurderes at have en afbureaukratiserende effekt 
på indkøbsprocesserne i bl.a. kommunerne.  

• At tredjepartløsninger kan benyttes til indberetning, hvormed fx re-
gionerne får mulighed for at indberette udbud til platformen via re-
gionsudbud.dk.  

2.5 Anvendelse af skabeloner til indberetning af op-
lysninger  

Arbejdsgruppen finder, at indberetningerne til platformen bør ske ved an-
vendelse af en standardskabelon. Dermed kan ordregiverne gennemføre det 
administrative arbejde med mindst muligt tidsforbrug, ligesom løsningen 
sikrer en ensartet visning på platformen til gavn for tilbudsgiverne.  
 
Arbejdsgruppen påpeger endvidere, at de ordregivende myndigheder så vidt 
muligt bør have en ensartet tilgang til annonceringer, uanset om tredjeparts-
løsninger bruges til indberetningen (fx regionsudbud). Ordregiverne er der-
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med forpligtet til at benytte skabeloner, der er kompatible med platformens 
skabeloner, herunder standarder og datakrav. 
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til indhold af standardskabeloner for 
henholdsvis varer/tjenesteydelser og for bygge- og anlægsopgaver. 
 
Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At ordregivernes indberetning til platformen af annonceringer om 

indkøb af varer og tjenesteydelser baseres på anvendelse af en stan-
dardskabelon.  

• At indholdet i det udarbejdede forslag til standardskabelon for varer 
og tjenesteydelser benyttes. 

• At indholdet i det udarbejdede forslag til standardskabelon for byg-
ge- og anlægsopgaver benyttes. 

• At felterne i skabelonerne på annonceringsplatformen genfindes i de 
skabeloner, der benyttes af tredjepartsleverandører (herunder fx re-
gionsudbud).  

2.6 Platformens søgefunktioner  
Arbejdsgruppen og følgegruppen anser det for afgørende, at udbuddene, der 
indberettes til platformen, bliver lettilgængelige for leverandørerne. Der-
igennem skabes der mest mulig konkurrence om det offentliges opgaver. 
Det er derfor væsentligt, at platformen tilføres søge- og formidlingsfunktio-
ner, der kan sikre, at udbuddene når de relevante leverandører.  
 
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der blandt nogle udbudsformidlere er 
et ønske om, at platformen kun forsynes med begrænsede søgefunktioner og 
ikke tilføres en abonnementsfunktion, der gør det muligt for leverandørerne 
at abonnere på fx e-mails om udbud, der matcher den enkelte leverandørs 
brancheområde. 
 
Det er centralt at finde en passende balance i forhold til det private markeds 
salg af informationssøgninger om udbud og formidling af disse søgninger. I 
den forbindelse har TED-databasen fungeret som en inspirationskilde for 
arbejdsgruppen, idet denne platform i mange år har levet side om side med 
de private udbudsformidleres portaler. 
 
Arbejdsgruppen peger imidlertid på en løsning, som på enkelte områder er 
mindre vidtrækkende end TED-databasen, men som stadig efter arbejds-
gruppens og følgegruppens vurdering lever op til at forbedre gennemsigtig-
heden om de offentlige opgaver.  
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Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At platformen tilføres en søgefunktion.  
• At søgefunktionen giver brugerne mulighed for at foretage simple 

fritekstsøgninger, standardsøgninger og udvidede søgninger.  
• At brugerne kan oprette og gemme søgeprofiler. 
• At brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søge-

profilen, som nyhedsmeddelelser pr. e-mail. Denne abonnements-
funktionalitet kan benyttes ved alle typer af søgninger. 

• At brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søge-
profilen, via RSS. Denne abonnementsfunktionalitet kan benyttes 
ved alle typer af søgninger. 

• At platformen gives en Browser-funktion.  

2.7 Hvilke yderligere funktionaliteter skal platformen 
tilbyde?  

Arbejdsgruppen finder, at der er behov for at tilføre platformen visse yderli-
gere funktionaliteter ud over søgefunktionen. Disse funktionaliteter vurderes 
overordnet set at være til gavn for ordregivernes håndtering af udbudspro-
cessen og tilbudsgivernes udarbejdelse af tilbud. 
 
Arbejdsgruppen er dog samtidig opmærksom på, at funktionaliteterne skal 
afbalanceres i forhold til de serviceværktøjer, som private udbudsformidlere 
tilbyder, således at markedet for udbudsformidling i mindst muligt omfang 
påvirkes negativt. 
 
Arbejdsgruppen anbefalinger 
Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At platformen tilføres en funktion, der automatisk kan varsle bru-

gerne om ændringer til den udbudte annonce og en eventuel aflys-
ning af annoncen. 

• At platformen tilføres en vedhæftningsfunktion, der giver ordregi-
verne mulighed for på frivillig basis at vedhæfte udbudsmaterialet til 
den oprettede annonce. 

• At platformen tilføres en arkivfunktion, hvor annoncerede opgaver 
gemmes i en periode på op til 5 år, såfremt dette kan ske inden for 
den fastsatte økonomiske ramme. 

 

2.8 Platformens statistikfunktion  
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at den statistikfunktion, der skal være på 
platformen bør udformes således, at det bliver muligt for Konkurrencesty-
relsen løbende at udtrække statistikrapporter. Disse statistikrapporter skal 
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benyttes til at efterleve Danmarks statistikforpligtelse på udbudsområdet 
over for EU-kommissionen. 
 
Arbejdsgruppen noterer sig endvidere, at kun Konkurrencestyrelsen som 
myndighed på udbudsområdet og som ejer af platformen bør have adgang til 
at udtrække statistik over de enkelte myndigheders konkrete kontraktværdi-
er.  

Konkurrencestyrelsen forventes at offentliggøre årlige statistikker om om-
fanget af annonceringer – fx i den årlige konkurrenceredegørelse. Det be-
mærkes, at der i forbindelse med offentliggørelsen ikke vil blive offentlig-
gjort oplysninger, der kan identificere en navngiven myndigheds konkrete 
kontraktværdier. 
  
Interesserede parter vil vederlagsfrit kunne få adgang til det offentliggjorte 
statistiske materiale, idet styrelsen dog ikke forventes at lave særkørsler el-
ler i øvrigt videregive oplysninger, der kan identificere den konkrete kon-
traktstørrelse for den enkelte myndigheds udbud.   
 
Følgegruppen har udtrykt ønske om, at der fx bør kunne udtrækkes statistik 
over, hvor mange udbud myndighederne selv vinder. Det vil kræve en sær-
skilt indberetning, som kan opfattes som en yderligere administrativ byrde 
for ordregiverne. Det vurderes at være uforeneligt med det pejlemærke, der 
omhandler offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen. 
Følgegruppen har taget dette til efterretning.  
 
Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At alene Konkurrencestyrelsen som myndighed på udbudsområdet 

får adgang til alle rådata og dermed til at udtrække statistikrapporter 
over samtlige oplysninger på platformen. 

• At ordregiverne kun indberetter de oplysninger, der er lovpligtige, 
eller som det findes nyttige at indberette af hensyn til tilbudsgiver-
nes forståelse af opgaven.  

• At data om kontraktstørrelse udelukkende offentliggøres på over-
ordnet niveau, således at kontraktstørrelsen for den enkelte myndig-
heds udbud er uidentificerbar. 

 

2.9 Udbud af platformen  
Arbejdsgruppens udgangspunkt er, at Konkurrencestyrelsen skal eje plat-
formen, idet bevillingen til at etablere og drive platformen er tildelt Konkur-
rencestyrelsen. Arbejdsgruppen lægger tillige vægt på, at information om 
offentlige opgaver er basisviden, der omkostningsfrit bør gøres tilgængelig 
for alle interesserede virksomheder af en offentlig myndighed.  
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Arbejdsgruppen noterer sig endvidere, at for at sikre udbyttet af de offentli-
ge midler, der allerede er investeret i eksisterende offentlige portaler, bør 
der foretages et udbud af den tekniske løsning for platformen med udgangs-
punkt i udbudsavisen.dk, der vederlagsfrit overdrages Konkurrencestyrel-
sen. Dermed kan den leverandør, der vil skulle levere den tekniske udbyg-
ning af platformen, benytte en etableret platform som grundlag for sit tilbud. 
Dette under forudsætning af, at systemet dokumenteres, så det i alle hense-
ender kan bruges som baggrund for en fair konkurrence om opgaven.  
 
Samtidig bør potentielle tilbudsgivere have mulighed for at byde ind med 
deres egen tekniske løsning som grundlag for etableringen af platformen. 
Dette under forudsætning af, at Konkurrencestyrelsen vederlagsfrit overdra-
ges ejerskabet samt de fulde rettigheder til den færdige tekniske løsning for 
platformen. 
 
Arbejdsgruppen præciserer, at uanset hvilken teknisk løsning, der danner 
baggrund for platformen, er det væsentligt, at de krav, der stilles til platfor-
men om fx design, domænenavn og logo iagttages. Arbejdsgruppen anbefa-
ler i den forbindelse, at platformen får sit eget navn, www.udbud.dk, mens 
Konkurrencestyrelsens logo placeres på siden. Design (farvevalg) bør end-
videre ligge tæt på det design, der er valgt til Konkurrencestyrelsens hjem-
meside. 
 
Arbejdsgruppen lægger ligeledes vægt på, at der som udgangspunkt bør fo-
retages et samlet udbud af såvel etableringen og driften af systemet, idet der 
hermed er klarhed om ansvarsfordelingen, så betingelserne for et stabilt sy-
stem er optimale. På længere sigt bør driften udbydes særskilt. 

http://www.udbud.dk/
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Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At ejerskabet til den tekniske løsning for platformen placeres i Kon-

kurrencestyrelsen. 
• At der skabes konkurrence om både etablering og drift af platfor-

men. 
• At KL’s tilbud om at overdrage Udbudsavisen gratis til Konkurren-

cestyrelsen imødekommes og benyttes som et muligt grundlag for et 
udbud af opgaven vedrørende opbygningen og driften af en ny an-
nonceringsplatform. Løsningen skal iagttage de ønskede krav til de-
sign, domænenavn og logo. 

• At alle potentielle tilbudsgivere gives mulighed for at byde ind med 
deres egen tekniske løsning som grundlag for platformen. Løsningen 
skal iagttage de ønskede krav til design, domænenavn og logo. Det 
forudsættes, at Konkurrencestyrelsen overdrages ejerskabet til den 
færdige tekniske løsning for platformen. 

• At platformen, uanset den tekniske basis, får sin eget navn, 
www.udbud.dk, og at platformens design tager udgangspunkt i de-
signet af Konkurrencestyrelsens hjemmeside. 

• At etableringen og driften af systemet udbydes samlet, således at 
uklarheder om fordelingen af ansvaret mellem leverandør og drifts-
operatør undgås.  

2.10 Skøn over udgifterne til etablering og drift af en 
central platform 

Det er arbejdsgruppens umiddelbare skøn, at platformen vil kunne etableres 
inden for den fastsatte økonomiske ramme på 1 mio. kr. Arbejdsgruppen ba-
serer sit skøn på, at Udbudsavisen forventes at kunne danne grundlag for et 
kommende udbud, efter der er foretaget en såkaldt dokumentation af syste-
met 
 
Arbejdsgruppen finder dog samtidigt, at visse elementer af udbuddet bør be-
skrives som optioner, således at det vil være muligt at fravælge disse, så-
fremt omkostningerne ved etableringen imod forventning overstiger de øko-
nomiske rammer. 
 
Når det drejer sig om driften, bemærker arbejdsgruppen, at driftsomkostnin-
gerne for de eksisterende portaler synes at variere. For at sikre at driften ik-
ke overstiger de økonomiske rammer, anbefaler arbejdsgruppen, at visse 
elementer af udbuddet beskrives som optioner, således at det vil være muligt 
at fravælge disse, såfremt de økonomiske rammer ikke tillader det. 

http://www.udbud.dk/
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Arbejdsgruppens anbefaling 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At visse elementer af udbuddet vedrørende etableringen og drif-

ten af platformen beskrives som optioner, således at det vil være 
muligt at fravælge disse, såfremt omkostningerne ved etablerin-
gen og driften imod forventning overstiger de økonomiske 
rammer.  

2.11 Evaluering af platformen  
Afslutningvist bemærker arbejdsgruppen, at efter en periode på 3 år fra plat-
formen er sat i drift, bør Konkurrencestyrelsen iværksætte en evaluering af, 
om platformen har levet op til behovet hos brugerne. I den forbindelse bør 
der foretages en gennemgang af, om der af hensyn til erhvervslivet bør tilfø-
res yderligere funktionaliteter til platformen. 
 
Følgegruppen er enig i denne vurdering, idet et enkelt medlem af følgegrup-
pen dog har bemærket, at det samtidig bør indgå i evalueringen, hvordan 
platformen har påvirket markedet for de private formidlere.   
 
Arbejdsgruppens anbefaling 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At Konkurrencestyrelsen foretager en evaluering af platformens 

funktionaliteter efter en periode på 3 år, fra platformen er sat i drift. 
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Kapitel 3 Platformens indhold - Hvilke udbud skal 
platformen vise 

3.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til platformens indhold fastsætter kommissoriet, at arbejdsgruppen 
skal se på: 
 
• ”Hvilke typer udbud/annoncering som platformen skal indeholde” 
 

3.2 Hvilke typer udbud/annoncering skal platformen 
indeholde 

Formålet med en annonceringsplatform er som udgangspunkt at få offentli-
ge myndigheders annonceringer af indkøb af varer og tjenesteydelser over 
500.000 kr. samlet på et bestemt elektronisk medie.  
 
For at løfte ordregivernes forpligtelser i henhold til tilbudsloven skal annon-
ceringsplatformen derfor indeholde: 
 
• Kontrakter om varer og bilag II a-tjenesteydelser (bilag A-ydelser), hvis 

værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end den aktuelle tærskel-
værdi i udbudsdirektivet. 

• Kontrakter om bilag II B-tjenesteydelser (bilag B-ydelser), hvis værdi 
overstiger 500.000 kr. Bilag B-ydelserne er som udgangspunkt ikke un-
derlagt direktivets procedureregler. 

 
Desuden har arbejdsgruppen i overensstemmelse med kommissoriet set på, 
hvilke typer af udbud det ligeledes vil være hensigtsmæssigt at vise på plat-
formen for overordnet at fremme konkurrencen om både små og store of-
fentlige opgaver. 
 
Det kan principielt dreje sig om følgende: 
 
• Alle EU-udbud indrykket af danske myndigheder og myndigheder i de 

øvrige EU-lande 
• Alle EU-udbud indrykket af danske myndigheder 
• Mindre udbud annonceret af danske offentlige ordregivere, som falder 

under beløbsgrænsen for annonceringspligten. 
• Udbud og licitationer inden for bygge- og anlægssektoren offentliggjort 

af danske offentlige ordregivere, som falder under Udbudsdirektivets 
tærskelværdi for bygge- og anlægsopgaver på ca. 36 mio. kr. 
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3.2.1 EU-udbud indrykket af danske myndigheder og myndig-
heder i de øvrige EU-lande 

Ifølge udbudsdirektiverne skal alle medlemsstaternes udbud offentliggøres i 
TED-databasen. Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for at vise samtlige 
EU-udbud på platformen. Publikationskontoret sælger en licens, der giver 
ret til at vise EU-udbud på platformen. Arbejdsgruppen anslår, at det koster 
ca. 50.000 kr. årligt at hente data fra TED-databasen.  
 

3.2.2 EU-udbud indrykket af danske myndigheder 
Alternativt har arbejdsgruppen overvejet muligheden for alene at vise EU-
udbud indrykket af danske myndigheder. Platformen kan enten hente oplys-
ningerne om danske EU-udbud fra TED-databasen via en licens eller basere 
sig på en service fra en privat formidler. Arbejdsgruppen anslår, at denne 
service årligt koster ca. 36.000 kr. eksklusiv moms. Ydelsen inkluderer bl.a. 
daglig modtagelse af filer fra TED-databasen.  
 
En alternativ mulighed er, at danske myndigheder indberetter deres EU-
udbud direkte til annonceringsplatformen. Denne mulighed behandles nær-
mere i kap. 6. 
 

3.2.3 Mindre udbud annonceret af danske offentlige ordregive-
re, som falder under beløbsgrænsen for annoncerings-
pligten 

For opgaver under 500.000 kr. findes der ingen nationale regler om annon-
cering. Ordregiverne er alene forpligtet til at følge EU-traktatens principper 
om ligebehandling og gennemsigtighed, såfremt kontrakten skønnes at have 
interesse for det indre marked. I praksis indebærer dette, at ordregivere skal 
sikre en passende grad af offentlighed, hvis kontrakten skønnes at have inte-
resse for det indre marked.   
 
Udbudsrådet konstaterede i sin analyse af tilbudslovens regler om annonce-
ringspligt5, at totredjedele af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen an-
gav, at de i større eller mindre grad faktisk annoncerer indkøb, som ligger 
under annonceringspligtens beløbsgrænse. Arbejdsgruppen har derfor over-
vejet, om ordregiverne på frivillig basis skal have mulighed for at annoncere 
mindre udbud på platformen.  

3.2.4 Udbud og licitationer inden for bygge- og anlægssektoren 
For bygge- og anlægskontrakter, der ikke er omfattet af udbudsdirektivet, 
gælder tilbudslovens regler om offentlig og begrænset licitation. Disse stil-

                                                 
5 Udbudsrådets analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt (2009). 



24/87 

ler som udgangspunkt krav om, at opgaven skal offentliggøres i et trykt eller 
elektronisk medie.6 Arbejdsgruppen har derfor overvejet, om ordregiverne 
på frivillig basis skal have mulighed for at offentliggøre bygge- og anlægs-
opgaver på platformen.  
 

3.3 Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 
Det er arbejdsgruppens udgangspunkt, at udformningen af platformen bør 
bygge på den grundtanke, at leverandørerne bør tilbydes en samlet informa-
tionsindgang til hovedparten af de opgaver, der udbydes af danske myndig-
heder. Dette gælder både store og små offentlige opgaver. Dette vil skabe 
mest mulig gennemsigtighed og dermed konkurrence om den offentliges 
sektors opgaver.  
 
Følgegruppen indtager det samme overordnede synspunkt ud fra hensynet 
til, at erhvervslivet har et ønske om, at der er mest mulig gennemsigtighed 
om samtlige de opgaver, som den offentlige sektor i Danmark ønsker udført. 
 
Arbejdsgruppen og følgegruppen er opmærksomme på, at det for nogle ud-
budsformidlere er et kernepunkt, at platformen kun indeholder annoncer, der 
er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt. Disse udbudsformidlere har 
tilkendegivet, at indsamlingen af øvrige udbud og annonceringer allerede i 
dag håndteres af de private aktører. Visse udbudsformidlere mener derfor, at 
de vil blive påført en urimelig konkurrence fra den centrale platform, så-
fremt denne type af udbud gøres tilgængelige på platformen. 
 
Arbejdsgruppen og følgegruppen lægger i den forbindelse afgørende vægt 
på målet om at sikre mest mulig gennemsigtighed og dermed konkurrence 
om offentlige opgaver i Danmark. Platformen bør udformes på en sådan 
måde, at den imødekommer informationsbehovet hos det store antal virk-
somheder, der i dag har vanskeligt ved at finde de forskellige typer af store 
som små opgaver, der annonceres i mange forskellige medier.  
 
Det er på den baggrund arbejdsgruppens opfattelse, at EU-udbud indrykket 
af danske myndigheder bør være tilgængelige på platformen.  
 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at portalen 
indeholder samtlige medlemsstaters EU-udbud. For det første vil en sådan 
visning ikke øge gennemsigtigheden og dermed konkurrencen om offentlige 
opgaver i Danmark. For det andet vil der være tale om et anseeligt antal an-
noncer, hvilket vil indebære en risiko for, at platformen bliver uoverskuelig 
for brugerne.  

                                                 
6 Der er mulighed for at indbyde til en begrænset licitation uden forudgående prækvalifika-
tion. I disse tilfælde kan udbyderen skriftligt eller elektronisk rette henvendelse direkte til 
de udvalgte virksomheder. 
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Ønsker en leverandør at kende udbud fra andre medlemsstater, må leveran-
døren i stedet enten hente oplysninger herom i TED-databasen eller benytte 
de private formidleres portaler. Disse kan levere oplysninger om andre lan-
des EU-udbud præcist målrettet leverandørens behov. 
 
I forhold til udbud under annonceringspligtens beløbsgrænse på 500.000 kr. 
har det indgået i arbejdsgruppens overvejelser, at muligheden for visning af 
sådanne mindre udbud navnlig kan komme små og mellemstore virksomhe-
der til gode, idet disse kan have vanskeligt ved at få adgang til denne type 
opgaver. For ordregiverne kan dette betyde mere konkurrence om opgaven 
med en bedre pris eller kvalitet til følge. Det er arbejdsgruppens opfattelse, 
at der navnlig i kommunerne er et ønske om, at der skabes konkurrence om 
disse opgaver, og at der derfor bør etableres adgang til - på frivillig basis - at 
annoncere de små udbud.  
  
Om bygge- og anlægsopgaver vurderer arbejdsgruppen, at disse ligeledes – 
på frivillig basis – bør kunne vises på platformen. Dermed gives de private 
leverandører mulighed for at få et hurtigt overblik over bygge- og anlægs-
opgaver. En sådan adgang giver samtidigt ordregiverne mulighed for at op-
nå en administrativ fordel ved at den samme offentliggørelsesmetode - uan-
set opgavetype – kan anvendes.  
 
Samlet set er det således arbejdsgruppens vurdering, at såvel EU-udbud fra 
danske myndigheder som andre annoncer bør vises på platformen. Det er 
dog en forudsætning at udformningen af platformen kan ske inden for de 
givne økonomiske rammer. 
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Arbejdsgruppens anbefalinger om hvilke typer udbud/annonceringer 
platformen skal indeholde: 

Arbejdsgruppen anbefaler, at platformen, udover at vise kontrakter: 
 

• om varer og bilag II A-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger 
500.000 kr., men er mindre end den aktuelle tærskelværdi i udbuds-
direktivet. 

• om bilag II B-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger 500.000 kr., 
 

også 
 

• viser danske myndigheders EU-udbud.  
• giver mulighed for at vise mindre udbud annonceret af danske of-

fentlige ordregivere, som falder under beløbsgrænsen for annonce-
ringspligten. 

• giver mulighed for at vise udbud og licitationer inden for bygge- og 
anlægssektoren, som falder under Udbudsdirektivets tærskelværdi 
for bygge- og anlægsopgaver på ca. 36 mio. kr.  
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Kapitel 4 Hvilke oplysninger skal indberettes til 
platformen?  

4.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til hvilke oplysninger ordregiverne og andre på vegne af ordregi-
verne skal indberette, er det i kommissoriet bestemt, at arbejdsgruppen skal 
se på: 
 
• ”Hvilke oplysninger som skal indberettes” 

  
Dette bør ses i sammenhæng med følgende pejlemærker i kommissoriet: 
”(...)Arbejdsgruppen skal således stille forslag til, hvordan ordregivernes 
indberetning til platformen kan ske, hvor målet er, at den ikke fører til stør-
re administrative byrder.” 
 
”Private virksomheders behov for et hurtigt overblik. Det skal være enkelt 
for virksomheder, herunder særligt små – og mellemstore virksomheder, at 
finde information.” 
 

4.2 Hvilke oplysninger skal indberettes? 
I dag skal ordregiverne for at overholde tilbudslovens regler om annonce-
ringspligt som minimum angive følgende oplysninger i annoncerne: 
• Beskrivelse af opgaven 
• Kontaktoplysninger 
• Frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse 
• Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse 
• Kriterier for tildeling af opgaven 
 
Disse oplysninger skal også fremadrettet indgå i annoncerne om indkøb af 
varer og tjenesteydelser, som indberettes til platformen. Derudover har ar-
bejdsgruppen overvejet, hvilke yderligere oplysninger i form af CPV-koder, 
skøn over kontraktsum og udbudsform, der kan være behov for at indberette 
til platformen.  
 
Arbejdsgruppen har i sine drøftelser baseret sig på en grundlæggende afvej-
ning af hensynet til, at ordregiverne ikke pålægges yderligere administrative 
byrder over for hensynet til det behov for information om de udbudte opga-
ver, som potentielle tilbudsgivere har. 
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4.2.1 CPV- og UNSPSC-koder  
I udbud efter udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet er det 
obligatorisk for ordregiverne at benytte CPV-nomenklaturen. CPV står for 
Common Procurement Vocabulary og er et fælles referencesystem for ud-
budte opgaver. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og 
bygge- og anlægsopgave. CPV-koder har afgørende betydning for, at den 
ønskede anskaffelse afgrænses korrekt og er dermed en væsentlig oplysning, 
når potentielle tilbudsgivere skal finde frem til de opgaver, de ønsker at by-
de på.  
 
En CPV-kode består af et 8 cifret tal. De første to cifre angiver varen, ydel-
sen eller arbejdet på det generelle plan, hvorefter de næste cifre hver især 
gradvist indikerer mindre og mindre subkategorier. 
 
Et eksempel hentet fra TED-databasen kan illustrere CPV-kodernes funkti-
on: 
 
Ønsker en bruger i TED-databasen at finde udbud på fx langtidsholdbar 
mælk, indleder brugeren med at klikke på kategorien Fødevarer (CPV: 
15000000), hvorefter en række underkategorier præsenteres, herunder meje-
riprodukter (CPV: 15500000). Under mejeriprodukter findes bl.a. kategori-
en mælk og fløde, (CPV: 15510000) og herunder kategorien mælk (CPV: 
15511000). Ved at klikke på mælk præsenteres en række mælketyper, her-
under steriliseret mælk (CPV: 15511200). Under steriliseret mælk findes 
endeligt koden for langtidsholdbar mælk (CPV: 15511210).  
 
Det er herefter muligt at klikke på ikonet til højre for produktet, hvorefter 
koden indsættes i det søgefelt, som man bruger til at søge efter udbudsbe-
kendtgørelser. Det bemærkes, at det er muligt at søge efter udbud på alle 
CPV-niveauer (eksempelvis Fødevarer, 15000000) og at kombinere flere 
niveauer i en søgning (eksempelvis Fødevarer, 15000000 og mælk, 
15511000).  
 
I TED-databasen er det således muligt at finde den relevante CPV-kode ved 
hjælp af en ”folde-ud-funktion”, hvorefter et klik på den overordnede vare-, 
bygge- eller tjenesteydelseskategori fører videre til gradvist mere specifikke 
kategorier med tilhørende CPV-koder. Det sidste og ”inderste” trin svarer til 
en bestemt vare eller ydelse. CPV-søgefunktion har en detaljeringsgrad be-
stående af 5 til 6 niveauer. 
 
Når brugerne skal foretage søgninger efter annonceringer gennemført efter 
tilbudslovens regler, er det ligeledes væsentligt, at de referencer, der anven-
des af ordregiverne til at beskrive den ønskede anskaffelse, er standardisere-
de, ensartede og korrekte. Heroverfor står dog hensynet til, at annonceringer 
efter tilbudsloven skal være enkle for ordregiverne at foretage, og at det ikke 
er et krav i tilbudsloven, at der skal anvendes CPV-koder i annoncerne. Er-
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faringsmæssigt har anvendelsen af CPV-koder også voldt ordregiverne visse 
vanskeligheder. 
 
Det bemærkes særligt om regionernes indkøb, at de fem regioner ikke an-
vender CPV-koder, men på regionsudbud kategoriserer deres indkøb efter et 
andet system: de såkaldte UNSPSC-koder. UNSPSC står for United Nations 
Product Specification Codeer og er en international klassifikationsstandard. 
UNSPSC-koder anvendes af regionerne af hensyn til detaljeringsgraden på 
fx medicinsk udstyr og for at fremme e-handel. Det er et ønske fra regioner-
ne fortsat at kunne anvende UNSPSC-koder, og arbejdsgruppen har derfor 
overvejet, hvorledes regionernes anvendelse af UNSPSC-koder fortsat kan 
tilgodeses.  
 

4.2.2 Kontraktsum 
Ordregiverne har efter tilbudsloven ingen pligt til at oplyse den skønnede 
kontraktværdi. Arbejdsgruppen er dog opmærksom på, at det af hensyn til 
Konkurrencestyrelsens efterlevelse af statistikforpligtelsen over for EU-
kommissionen er hensigtsmæssigt, at ordregiverne på platformen afgiver in-
formation om kontraktsummen. I kap. 10 behandles platformens statistik-
funktion nærmere.  
 
Statistikforpligtelsen er nærmere fastlagt i GPA-aftalen.7 Det fremgår heraf, 
at enhver aftalepart skal indberette statistikker vedrørende kontraktværdier 
for tildelte kontrakter både over og under tærskelværdierne for EU-udbud. 
Forpligtelsen til at udarbejde statistikker for kontrakter under tærskelværdi-
erne gælder for kontrakter indgået af de myndigheder, som er omfattet af 
Annex 1 i aftalen. Det drejer sig om de centrale (statslige) ordregivende 
myndigheder og for ordregivere omfattet af forsyningsvirksomhedsdirekti-
vet.  
 
Regioner og kommuner er i princippet ikke omfattet af statistikforpligtelsen 
efter GPA-aftalen. Det bemærkes imidlertid, at Kommissionen utvetydigt 
har opfordret medlemsstaterne til også at indberette statistik for regioner og 
kommuner.  
 
Et yderligere aspekt er, at det i nogle situationer kan være nyttigt for både 
ordregivere og tilbudsgivere, at tilbudsgiverne kender den budgetmæssige 
ramme. Ordregiveren undgår dermed at modtage tilbud, der falder uden for 
budgettet. I andre tilfælde har ordregiverne dog en interesse i, at kontrakt-
summen ikke uden videre offentliggøres over for tilbudsgiverne, idet kom-
mercielle forhold, som fx hensynet til en effektiv priskonkurrence, taler 
imod, at tilbudsgiverne kender kontraktsummen. 

                                                 
7 Government Procurement Agreement er en aftale om offentlige indkøb indgået i WTO-
regi. 
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4.2.3 Udbudsformer 
Efter udbudsdirektiverne er det obligatorisk for ordregiverne at angive, 
hvilken udbudsform fx offentligt udbud, begrænset udbud mv., der skal an-
vendes. Et tilsvarende krav findes ikke i tilbudsloven, når det drejer sig om 
annoncering af varer og tjenesteydelser.  
 
Det bemærkes dog, at et udbud omfattet af tilbudslovens regler for bygge- 
og anlægsopgaver, er undergivet regler om bestemte udbudsformer. Såfremt 
det skal være muligt på frivillig basis at annoncere bygge- og anlægsopga-
ver på platformen, skal platformen i hvert fald for denne type annoncer in-
deholde oplysning om udbudsform. 

4.3 Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 

4.3.1 CPV- og UNSPSC-koder 
Arbejdsgruppen vurderer, at uanset at det ikke er et krav i tilbudsloven, at 
der skal angives CPV-koder, bør platformen indeholde en CPV-funktion, 
som ordregiverne skal benytte for at sikre en korrekt kategorisering af an-
nonceringerne. Arbejdsgruppen lægger således vægt på, at det er væsentligt 
for leverandørernes mulighed for at finde de annoncerede opgaver, at disse 
er kategoriseret efter et entydigt system. 
 
Arbejdsgruppen noterer sig samtidigt, at det er væsentligt at sikre enkelthed 
i annonceringsprocessen. Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at der 
bør være valgfrihed for ordregiverne i forhold til på hvilket niveau og i for-
hold til, hvor mange CPV-koder, der indberettes. I nogle tilfælde vil det væ-
re nok med en enkelt CPV-kode på fx øverste niveau. I andre tilfælde kan 
der være behov for at indtaste flere CPV-koder – på fx lavere niveauer - for 
at give en tilstrækkelig beskrivelse af opgaven. Det bør være op til den en-
kelte ordregiver at bestemme, hvor detaljeret indberetningen af CPV-koder 
skal være og dermed foretage en konkret vurdering fra udbud til udbud af, 
hvilket CPV-niveau der konkret er behov for. 
 
Arbejdsgruppen lægger endvidere vægt på, at ordregiverne på en enkel må-
de skal kunne angive CPV-koder – fx ved at foretage direkte opslag i CPV-
koderne fra web-skabelonen. Det nærmere indhold af indberetningsskabelo-
nen uddybes i kap. 7. 
 
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at regionerne har tilkendegivet, at de øn-
sker at anvende UNSPSC-koder til at kategorisere deres udbud. Det beror 
på, at brugen af UNSPSC-koder er en væsentlig del i regionernes bestræbel-
ser på at implementere fuld e-handel. Endvidere er UNSPSC-koderne sær-
ligt anvendelige for regionerne pga. detaljeringsgraden på medicinsk udstyr. 
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UNSPSC-koderne er ligeledes velegnede til intern brug og til at trække sta-
tistiske informationer om forbruget.  
 
På regionsudbud.dk anvendes det øverste niveau af UNSPSC-koder til de 
fleste emner og det næst-øverste niveau i forhold til koden ”42000000 me-
dicinsk udstyr, tilbehør og forsyninger”. Det skyldes, at regionerne har flere 
specifikke emner inden for medicinsk udstyr, og at det derfor er nødvendigt 
at inddrage det næst-øverste niveau. I alt anvendes lidt over 70 grupperinger.  
 
Arbejdsgruppen finder, at det fortsat bør være muligt for regionerne at an-
vende UNSPSC-koder til at kategorisere deres opgaver, når regionerne får 
mulighed for at indberette nationale udbud til platformen via regionsud-
bud.dk. Indberetning via regionsudbud er nærmere beskrevet i kap. 5. Når 
regionerne indberetter via regionsudbud.dk, vil udbuddene skulle importeres 
til annonceringsplatformen, hvor de vil blive vist med CPV-koder. Selve den 
”mapping”, der skal foregå mellem de to kategoriseringer, er allerede udvik-
let og anvendes på regionsudbud.dk. 
 
Det bemærkes, at denne ”mapping” vil skulle opdateres hver gang, der 
kommer nye koder fra CPV eller UNSPSC. I forhold til CPV opdateres no-
menklaturen cirka hvert fjerde år, hvor der kommer mellem 50-200 nye ko-
der. UNSPSC opdateres ca. to gange om året. Arbejdsgruppen noterer sig, at 
Danske Regioner har påtaget sig det fulde ansvar for at opdatere ”mappin-
gen”. 

4.3.2 Kontraktsum 
Arbejdsgruppen finder, at der på platformen bør være et felt, hvor de offent-
lige ordregivere skal oplyse om den skønnede kontraktværdi. Dette skyldes 
hensynet til statistikforpligtelsen over for EU-Kommissionen, som Danmark 
dermed fremadrettet vil kunne afløfte.  
 
Arbejdsgruppen er samtidig af den opfattelse, at det skal være frivilligt for 
ordregiverne, om de ønsker offentlighed omkring den skønnede kontrakt-
sum. I visse tilfælde kan der af hensyn til tilbudsgiverne være et behov for at 
offentliggøre oplysningerne, idet det herved undgås, at der bruges ressourcer 
på at udarbejde tilbud, der er for dyre. I andre tilfælde tjener det et kommer-
cielt formål ikke at offentliggøre oplysningen om den skønnede kontrakt-
værdi. Når tilbudsgiverne har kendskab til den skønnede kontraktværdi, vil 
det typisk indebære, at de afgivne tilbud prismæssigt ligger tæt op ad det 
udmeldte beløb. Dermed bliver priskonkurrencen på opgaven beskeden. 
 
Det er derfor arbejdsgruppens holdning, at platformen bør indeholde en løs-
ning, hvor ordregiverne skal oplyse kontraktsummen over for Konkurrence-
styrelsen, og derefter aktivt skal afkrydse et felt, såfremt kontraktsummen 
også ønskes offentliggjort over for potentielle tilbudsgivere. Afkrydser or-
dregiverne ikke i dette felt, hemmeligholdes den skønnede kontraktværdi.  



32/87 

 
Arbejdsgruppen finder, at det er mest hensigtsmæssigt, at selve oplysningen 
om kontraktværdien angives som et skøn over den samlede sum i kr. ekskl. 
moms (et ca.-tal). Der bør ligeledes til feltet knyttes en vejledningstekst om, 
at oplysningen om den skønnede kontraktsum er til statistisk brug. 
 

4.3.3 Udbudsformer 
Arbejdsgruppen har overvejet, om der er et behov for at angive den konkrete 
udbudsform, når annonceringer af varer og tjenesteydelser indberettes til 
platformen. Det har i den forbindelse indgået i arbejdsgruppens overvejel-
ser, om der for tilbudsgiverne kan være væsentlige fordele forbundet med at 
få denne oplysning i de tilfælde, hvor den ikke er lovpligtig, eller om en så-
dan indberetning af udbudsform reelt er en ekstra byrde for ordregiverne, 
når det drejer sig om annonceringer af varer og tjenesteydelser efter tilbuds-
loven. 
 
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de ordregivere, der ønsker at oplyse 
om udbudsformen, når det drejer sig om indkøb af varer og tjenesteydelser 
efter annonceringspligten, bør have mulighed herfor. Arbejdsgruppen læg-
ger vægt på, at det for mange ordregivere er en indarbejdet rutine at oplyse 
om udbudsform og ikke opfattes som en yderligere administrativ byrde.  
 
Det kan tillige være nyttigt for tilbudsgiverne at have overblik over, hvilken 
proces ordregiveren har tænkt sig at anvende i det konkrete udbud. Det giver 
tilbudsgiverne mulighed for bedre at disponere deres ressourcer at vide, om 
der er tale om et offentligt udbud eller et udbud, hvor de skal igennem en 
prækvalifikationsrunde. 
 
I forhold til bygge- og anlægsopgaver er det et krav i tilbudsloven, at oplys-
ningen om udbudsform skal angives. Dette skal der tages højde for ved ud-
formningen af platformen. 
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4.4 Arbejdsgruppens anbefalinger 
Arbejdsgruppens anbefaling af hvilke oplysninger der skal indberettes 
til platformen 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At ordregiverne indberetter CPV-koder, og at det på platformen kan 

ske enkelt – fx i form af en CPV-opslagsfunktion. 
• At regionerne benytter UNSPSC-koder til at kategorisere deres op-

gaver, når regionerne får mulighed for at indberette udbud til plat-
formen via regionsudbud.dk. Regionernes udbud vises på platformen 
med CPV-koder. 

• At oplysning om den skønnede kontraktsum anføres af hensyn til 
statistikforpligtelsen over for EU-Kommissionen, men at det gøres 
frivilligt for ordregiverne, om de ønsker at offentliggøre kontrakt-
summen over for tilbudsgiverne. 

• At det er frivilligt for ordregiverne, om de ønsker at oplyse om ud-
budsformen, når det drejer sig om annoncering af varer og tjeneste-
ydelser. 

• At der er en obligatorisk funktion til afkrydsning af udbudsform, når 
det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsopgaver.  
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Kapitel 5 Adgangen for tredjepart til at indberette, 
bearbejde og vise platformens oplysninger  

5.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
Arbejdsgruppens bemærker, at de tre nedennævnte opdrag fra arbejdsgrup-
pens kommissorium overordnet omhandler tredjeparts adgang til platfor-
men. Ved tredjepart forstås en person, der står uden for det direkte forhold 
mellem ordregiveren og leverandørerne og den kommunikation, der skal 
skabes mellem disse via platformen.  
 
I relation til hvem der, ud over ordregiverne, skal have adgang til at indbe-
rette udbud på ordregivernes vegne til platformen, skal kunne hente og be-
arbejde data fra platformen med henblik på videresalg og endelig gengive 
oplysninger fra platformen i ubearbejdet form, nævner kommissoriet således 
følgende: 
 
”Arbejdsgruppen skal i sit arbejde tage højde for eksisterende platforme og 
formidlere af offentlige udbud, herunder Udbudsavisen.dk og Regionsud-
bud.dk.”  
 
”Et yderligere aspekt, der kræver arbejdsgruppens overvejelse er, hvorledes 
der – uanset hvem driftsoperatøren bag platformen bliver – sikres lige og let 
adgang til import af platformens data til brug i kommercielt øjemed, herun-
der til formidling på andre informationsplatforme.” 
 
”Arbejdsgruppen skal afdække, hvordan annonceringsplatformen operatio-
nelt kan tænkes sammen med Udbudsportalen.dk.” Der skal således være en 
integration mellem platformen og Udbudsportalen.dk. Arbejdsgruppen skal 
komme med et oplæg til, hvilken form denne integration skal have.” 
 

5.2 Indledende overvejelser vedrørende tredjeparts 
adgang til platformen  

Indberetning af oplysninger til platformen som led i annonceringsprocessen 
kan enten foretages af den ordregivende myndighed selv eller af en tredje-
part, herunder en kommerciel/ikke-kommerciel udbudsformidler, på vegne 
af myndigheden. 
 
De kommercielle formidlere af udbud har derudover en selvstændig interes-
se i at kunne importere data fra platformen til brug for egne forretningsmæs-
sige aktiviteter inden for bearbejdning og formidling af information om ud-
bud. Herigennem varetages tillige hensynet til den effektive konkurrence 
mellem udbudsformidlerne. 
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Endvidere er det væsentligt, at der for de leverandører, der af egen drift sø-
ger oplysninger om offentlige opgaver, er let adgang til platformens infor-
mationer, uanset hvilken elektronisk indgang til det offentlige, herunder an-
dre offentlige hjemmesider, leverandørerne vælger. I den forbindelse er ar-
bejdsgruppen pålagt særskilt at tage stilling til, hvilken form for integration, 
der skal være mellem platformen og udbudsportalen.dk. 
 

5.3 Hvem kan indberette udbud til platformen? 

5.3.1 Ordregivere i tilbudslovens forstand 
Tilbudslovens regler om indhentning af tilbud og tildeling af ordrer på of-
fentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter gælder for statslige, regionale og 
lokale myndigheder og offentligretlige organer.  
 
En offentlig myndighed eller et offentligretligt organ kan naturligvis selv 
vælge at forestå den praktiske indberetning af udbud til platformen. Det er 
dog ikke et krav i lovgivningen, at det er den ordregivende myndighed, der 
selv foretager den praktiske del af annonceringsprocessen.  
 

5.3.2 De private udbudsformidlere og rådgivere i øvrigt 
Myndighederne kan mod betaling få afløftet den praktiske del af indberet-
ningsopgaven. Flere formidlere af udbud og private rådgivere indrykker så-
ledes udbud på vegne af offentlige myndigheder. Det er arbejdsgruppens 
holdning, at der også på platformen bør etableres adgang til at foretage tred-
jemandsindberetning af udbud. 
 
Visse private formidlere har endvidere udviklet kommercielle hjælpeværk-
tøjer, som understøtter ordregiverne i den praktiske håndtering af annonce-
ringsprocessen, idet der bl.a. kan oprettes udbud i disse hjælpeværktøjer. 
Det er centralt for udbudsformidlerbranchen og for de ordregivere, der be-
nytter sig af hjælpeværktøjerne, at det bliver muligt at indrapportere udbud, 
som ordregiverne har oprettet i et kommercielt indkøbsværktøj, til den cen-
trale annonceringsplatform.  
 
Det er på den baggrund arbejdsgruppens opfattelse, at der af hensyn til de 
private udbudsformidlere og rådgiverbranchen bør etableres en adgang til, at 
tredjemand på vegne af en offentlig ordregiver kan foretage indberetninger 
til annonceringsplatformen. Endvidere bør det samtidig gøres muligt at 
indrapportere udbud, som ordregiverne har oprettet i et kommercielt ind-
købsværktøj, til den centrale annonceringsplatform.  
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Det bemærkes, at ordregiverne, når de benytter tredjepartsindberetning, fort-
sat har ansvaret for, at indberetningen lever op til tilbudslovens krav og plat-
formens standarder. 

5.3.3 Særligt om regionerne  
De fem regioner formidler viden om regionale udbud til potentielle leveran-
dører via deres egen ikke-kommercielle annonceringsplatform, regionsud-
bud.dk. Denne portal blev oprettet i 2001 under navnet amtsudbud men 
ændrede navn til regionsudbud i forbindelse med strukturreformen. 
 
Regionerne har truffet en fælles politisk beslutning om, at alle regionernes 
indkøb af varer og tjenesteydelser skal annonceres på regionsudbud.dk. Re-
gionsudbud er gratis for interesserede leverandører at benytte. 
 
Arbejdsgruppen finder, at regionerne bør have mulighed for at indberette 
nationale udbud til platformen via regionsudbud.dk. De regionale udbud 
importeres derefter til visning på annonceringsplatformen. Det vil teknisk 
være på linje med de private udbudsformidleres indberetningsadgang.  
 
Det bemærkes, at regionerne, når de benytter tredjepartsindberetning via re-
gionsudbud.dk, fortsat har ansvaret for, at indberetningerne lever op til til-
budslovens krav og platformens standarder. 
 

5.4 Adgang til import/eksport af data i kommercielt 
øjemed 

Arbejdsgruppen lægger vægt på, at platformen skal kunne stille data til rå-
dighed for de kommercielle formidlere af udbud. For at fastholde den effek-
tive konkurrence på markedet for udbudsformidling, er det centralt, at de 
private formidlere har adgang til at foretage systematisk kommerciel udnyt-
telse af de oplysninger om offentlige udbud, der er tilgængelige på platfor-
men.  
 
De private udbudsformidlere har i den forbindelse tilkendegivet over for ar-
bejdsgruppen, at ”Adgangen til informationerne skal være gratis (…)”. 
”Ved at gøre informationerne på den centrale platform gratis tilgængelige 
eliminerer man, at ejeren/drifteren af portalen har økonomiske incitamenter 
og derved agerer som de private aktører så konsekvensen er, at der skabes 
en offentlig aktør, der konkurrerer med det allerede eksisterende private 
marked.”(jf. bilag 1) 
 
Arbejdsgruppen er enig i det synspunkt, at adgangen til import/eksport af in-
formationerne bør kunne ske vederlagsfrit for udbudsformidlerne. Af hen-
syn til platformens budget bemærker arbejdsgruppen imidlertid, at leverin-
gen af data vil blive baseret på en standardløsning, som de enkelte udbuds-
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formidlere må tilpasse til deres egen tekniske løsning. Der vil således ikke 
blive tale om at levere skræddersyede løsninger til de enkelte formidlere.  
 
Inden platformen sættes i drift bør der etableres et testmiljø for udbudsfor-
midlerne, således at de får mulighed for at tilpasse deres systemer til den 
pågældende standardløsning. Det skal sikre, at udbudsformidlernes kunder 
belastes mindst muligt af eventuelle tekniske uregelmæssigheder, når plat-
formen sættes endeligt i drift. 

Endvidere bemærker arbejdsgruppen, at det i forbindelse med udbuddet af 
etableringen og driften af platformen bør stilles som et krav til driftsoperatø-
ren, at den tekniske løsning for platformen skal understøtte eksport/import 
af data, og at systemet skal leve op til markedets standarder for dataudveks-
ling.  
 
Endelig bør det formuleres som et krav til driftsoperatøren, at adgangen til 
at importere/eksportere data fra systemet skal gælde ligeligt for alle, der 
kommercielt beskæftiger sig med formidling af udbud. 
 

5.5 Integration med udbudsportalen  

5.5.1 Hvad forstås ved teknisk integration? 
Udgangspunktet for arbejdsgruppen er, at udbudsportalen og annoncerings-
platformen hver for sig er selvstændige platforme med hver deres domæne 
og design. Ved teknisk integration forstås, at annonceringsplatformen og 
udbudsportalen teknisk samarbejder om at vise indhold fra platformen på 
udbudsportalen.  Et sådant teknisk samarbejde kan udformes på forskellige 
måder, der uddybes nærmere under afsnit 5.5.2. 

5.5.2 Nærmere om udbudsportalen.dk og de forskellige former 
for teknisk integration med platformen 

Udbudsportalen har som formål at fremme offentligt-privat samarbejde som 
et middel til at løse kommunale opgaver bedst til prisen. Udbudsportalen 
tilbyder bl.a. kommunerne vejledning i- og serviceværktøjer til gennemfø-
relse af – udbud, mens de private leverandører kan få målrettet og praktisk 
vejledning i udarbejdelse af tilbud.  
 
Efter arbejdsgruppens opfattelse kan visning af data fra platformen på ud-
budsportalen tjene til at skabe større synlighed om platformen, hvilket er en 
væsentlig forudsætning for i højere grad at realisere det potentiale, der lig-
ger i at få skabt mere konkurrence om de annoncerede offentlige opgaver. 
 
Arbejdsgruppen finder på den baggrund, at der vil være væsentlige fordele 
for både ordregiverne og for erhvervslivet ved, at der etableres en teknisk 
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sammenhæng mellem disse webportaler. Der skabes samtidigt fokus på vig-
tigheden af et tværgående ”engagement” mellem de platforme, der beskæf-
tiger sig med udbud af offentlige opgaver i bred forstand.  
 
Arbejdsgruppen bemærker, at den tekniske integration mellem annonce-
ringsplatformen og udbudsportalen kan antage forskellige former, der spæn-
der fra anvendelse af links til en dybere teknisk integration. 
 
Et afgørende parameter for den tekniske tilgængelighed er, at data fra plat-
formen bør vises på en sådan måde på udbudsportalen, at de private leve-
randører umiddelbart kan udnytte disse til at få kendskab til det offentliges 
udbud af opgaver.  
 
Arbejdsgruppen har umiddelbart kunne pege på tre mulige integrationsme-
toder, nemlig ved hjælp af et link på udbudsportalen til platformen, ved 
hjælp af en såkaldt iframe, der viser data fra platformen på udbudsportalen 
eller ved hjælp af RSS-feeds, hvor oplysningerne fra platformen vil være di-
rekte tilgængelige for brugerne af udbudsportalen. Fordele og ulemper ved 
de tre modeller er gengivet i nedenstående tabel 5.1. 
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Tabel 5.1: Mulige integrationsmetoder 

 Fordele Ulemper 

Model 1 

Link på udbudsporta-
len 

• Links er simple og 
billige at lave 

• Links vil næppe 
vække meget op-
mærksomhed hos 
leverandørerne. 

Model 2 

Data fra platformen på 
udbudsportalen i en 
såkaldt iframe.  

• Oplysningerne fra 
platformen vil bli-
ve vist på udbuds-
portalen. 

• En iframe vil på 
udbudsportalen 
fremstå som et 
fremmedlegeme, 
der ikke passer ind 
i udbudsportalens 
design. Løsningen 
kan betegnes som 
lidt gammeldags 
og ikke så køn. 

Model 3 

Adgang til at integrere 
RSS-feeds fra plat-
formen på udbudspor-
talen. 

• Oplysningerne fra 
platformen vil være 
direkte tilgængeli-
ge for brugerne af 
udbudsportalen 

• Udbudsportalen 
kan via rss-feeds 
fra platformen få 
det til at se ud som 
om, at oplysnin-
gerne hører natur-
ligt hjemme på ud-
budsportalen.  

• Løsningen kan ca-
mouflere, at plat-
formen har sin 
egen selvstændige 
profil. Det er dog 
muligt på udbuds-
portalen at tydelig-
gøre, at der er tale 
om en boks fra et 
fremmed site. 

 

 
 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at det bør være op til udbudsportalen og 
dens bestyrelse nærmere at træffe beslutning om, hvilken form for teknisk 
integration, der ønskes. Dog bør der som minimum være et link på udbuds-
portalen til platformen. 

5.6 Platformens forhold til andre offentlige og private 
hjemmesider 

Arbejdsgruppen anser det for væsentligt, at leverandører kan få oplysninger 
om offentlige udbud ikke blot via en integration med udbudsportalen, men 
også fra andre offentlige og private hjemmesider. Udbredelsen af informati-
on om de opgaver, som det offentlige ønsker udført, bør således ikke ansku-
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es som et isoleret anliggende for platformen og udbudsportalen, men bør 
bredes ud til også at omfatte andre offentlige og private hjemmesider. 
 

5.6.1 Platformens forhold til andre offentlige hjemmesider 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der bør være fri og gratis adgang til at etablere 
links eller andre henvisninger til platformen på andre offentlige hjemmesi-
der som fx virk.dk og Konkurrencestyrelsens hjemmeside.  
 
Formålet er, at der hermed etableres en let adgang til at finde platformens 
informationer om offentlige opgaver, uanset hvilken elektronisk indgang til 
det offentlige, som erhvervslivet vælger. Arbejdsgruppen lægger samtidigt 
vægt på at optimere udnyttelsen af den trafik, der allerede er på de etablere-
de offentlige hjemmesider til at skabe opmærksomhed om det offentliges 
annonceringer af opgaver. 
 
Følgegruppen bakker op om disse vurderinger, idet det er væsentligt for er-
hvervslivets tilskyndelse til at konkurrere om offentlige opgaver, at leveran-
dørerne, uanset valg af offentlig hjemmeside, kan få et samlet og hurtigt 
overblik over informationer om udbud fra det offentlige.   
 
Arbejdsgruppen lægger vægt på at udstikke rammerne for, hvilke integrati-
onsmetoder/visningsmåder, der kan være tale om. Den nærmere tekniske ka-
rakter af henvisningerne til platformen fra andre offentlige hjemmesider kan 
således antage form af et link til platformen, der kan anvendes en såkaldt 
iframe, der viser data fra platformen på de pågældende hjemmesider eller 
der kan benyttes RSS-feeds, hvor oplysningerne fra platformen vil være di-
rekte tilgængelige for brugerne af udbudsportalen. Der henvises til tabel 5.1 
for en nærmere gennemgang af fordele og ulemper ved de tre visningsmeto-
der.  
 
Det vil på den baggrund være op til ejerne af de relevante hjemmesider at 
vælge den blandt de tre visningsmåder, som de ønsker at anvende.  
 
Arbejdsgruppen peger tillige på, at visse andre principper også skal følges i 
forhold til andre hjemmesiders visning af oplysninger fra platformen. 
 
Der må ikke kunne opstå tvivl om, at det er Konkurrencestyrelsen, der som 
ejer af platformen, har rettighederne til oplysningerne på platformen. Ejer-
skabet til platformen behandles i kap.11. 
 
Endvidere må der ikke kunne opstå uklarhed over for brugerne af de pågæl-
dende hjemmesider om, hvor oplysningerne stammer fra. Arbejdsgruppen 
peger derfor på, at det bør angives på de hjemmesider, der ønsker at vise 
platformens indhold, at oplysningerne hidrører fra annonceringsplatformen. 
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Endelig noterer arbejdsgruppen, at det kun er Konkurrencestyrelsen, der har 
adgang til det bagvedliggende administrationsmodul på platformen. 
 

5.6.2 Platformens forhold til private hjemmesider 
Følgegruppen har fremsat ønske om, at platformen også bliver tilgængelig 
fra erhvervsorganisationernes hjemmesider. 
  
Arbejdsgruppen har tillige modtaget følgende holdningstilkendegivelse fra 
visse private udbudsformidlere, jf. bilag 1: 
 
(…) ”at man anskuer portal-opgaven som en kommunikationsopgave, hvor 
det sikres, at det både på selve portalen og i informationen til markedet ty-
deligt fremgår, hvem der tilbyder adgang til annonceringerne samt kan løse 
de konkrete behov, ønsker og problemer, som virksomhederne oplever ved 
udbudssøgning og tilbudsgivning. Så for at undgå skævvridning af konkur-
rencen, bør den statslige centrale platform derfor ikke markedsføres uden 
sagligt at oplyse om de private aktører.” 
 
Et medlem af følgegruppen, Dansk Erhverv, har bakket op om udbudsfor-
midlernes synspunkt. 
 
Arbejdsgruppen bemærker, at der bør gives mulighed for, at de private for-
midlere og erhvervsorganisationerne kan etablere henvisninger til platfor-
men på deres respektive hjemmesider.  
 
Arbejdsgruppen lægger som nævnt vægt på at udstikke rammerne for, hvil-
ke integrationsmetoder/visningsmåder, der kan være tale om. 
 
Den nærmere tekniske karakter af henvisningerne kan således umiddelbart 
antage form af et link til platformen, der kan anvendes en såkaldt iframe, der 
viser data fra platformen på de pågældende hjemmesider eller der kan be-
nyttes RSS-feeds. Der kan henvises til tabel 5.1 for en nærmere gennem-
gang af fordele og ulemper ved de tre integrationsmetoder. 
 
Det vil på den baggrund være op til ejerne af de relevante hjemmesider at 
vælge den blandt de tre visningsmåder, som de ønsker at anvende.  
 
Arbejdsgruppen peger tillige på, at visse andre principper også skal følges i 
forhold til andre hjemmesiders visning af oplysninger fra platformen.  
 
Arbejdsgruppen tilkendegiver ligesom ved de offentlige hjemmesider, at der 
ikke må kunne opstå tvivl om, at det er Konkurrencestyrelsen, der som ejer 
af platformen, har rettighederne til oplysningerne på platformen.  
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Endvidere må der ikke kunne opstå uklarhed over for brugerne af de pågæl-
dende hjemmesider om, hvor oplysningerne stammer fra. Arbejdsgruppen 
peger derfor på, at det bør angives på de hjemmesider, der ønsker at vise 
platformens indhold, at oplysningerne hidrører fra annonceringsplatformen. 
Endelig noterer arbejdsgruppen, at det kun er Konkurrencestyrelsen, der har 
adgang til det bagvedliggende administrationsmodul på platformen. 
 
I forhold til de private udbudsformidlere er arbejdsgruppen samtidig op-
mærksom på, at den omhandlede løsning næppe imødekommer formidlernes 
ønske om at blive synliggjort på platformen.  
 
Arbejdsgruppen og følgegruppen finder imidlertid, at der kan være visse be-
tænkeligheder ved at henvise til de private formidleres hjemmesider på plat-
formen, idet det for offentligheden kan fremstå som en blåstempling af ind-
holdet på disse private hjemmesider.  Dertil kommer, at det vil være forbun-
det med et betydeligt vedligeholdelsesarbejde at sikre, at samtlige aktuelle 
udbudsformidlere til enhver tid er at finde på hjemmesiden. 
 
Følgegruppen har foreslået, at der på platformen indsættes en vejlednings-
tekst om, at for de brugere, der har brug for bistand til søgninger mv., findes 
der private virksomheder, der tilbyder forskellige ydelser uden dog herved 
at nævne de enkelte udbudsformidlere ved navn. 
 
Det er arbejdsgruppens holdning, at det bør være op til de leverandører, der 
ønsker hjælp til at finde frem til offentlige udbud, selv at søge oplysninger 
om, hvilke formidlere der er på markedet og hvilke ydelser, der tilbydes. 
Arbejdsgruppen finder på den baggrund heller ikke at kunne bakke op om 
følgegruppens forslag vedrørende en vejledningstekst. 
 
Endelig bemærker arbejdsgruppen, at hensynet til private udbudsformidlere 
ikke bør være til hinder for at skabe synlighed om platformen, så konkur-
rencen om offentlige udbud kan fremmes mest muligt. 
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5.7 Arbejdsgruppens anbefalinger 
 
Arbejdsgruppens anbefalinger om adgangen for tredjepart til at ind-
berette, bearbejde og vise platformens oplysninger 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At indberetning af oplysninger til platformen enten kan foretages af 

den ordregivende myndighed selv eller af en tredjemand, herunder en 
kommerciel eller en ikke-kommerciel udbudsformidler som fx regi-
onsudbud.dk, på vegne af myndigheden. Det bemærkes, at det er 
myndighedens ansvar, at indberetninger foretaget af tredjepart lever 
op til tilbudslovens krav og platformens standarder. 

• At de kommercielle formidlere af udbud på lige vilkår får adgang til 
at importere/eksportere data fra platformen til brug for egne forret-
ningsmæssige aktiviteter inden for bearbejdning og formidling af in-
formation om udbud. 

• At der, forinden platformen sættes i drift, etableres et testmiljø, der 
giver de private formidlere mulighed for, at tilpasse sig platformens 
tekniske løsning. 

• At platformen integreres med udbudsportalen.dk på en sådan måde, 
at tilbudsgiverne umiddelbart kan udnytte platformens informationer 
til at få kendskab til de offentlige udbud. 

• At udbudsportalens bestyrelse træffer beslutning om, hvilken form 
for teknisk integration, der er optimal. Dog bør der som minimum 
være et link på udbudsportalen til platformen. 

• At der er henvisninger til platformen på øvrige relevante offentlige 
hjemmesider som fx virk.dk og Konkurrencestyrelsens hjemmeside. 

• At der er fri adgang til at etablere henvisninger til platformen fra pri-
vate hjemmesider, herunder for erhvervsorganisationerne og de pri-
vate formidlere.  

 



44/87 

Kapitel 6 Hvordan bør ordregiverne eller andre på 
vegne af ordregiverne indberette oplysninger til 
platformen? 

6.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til, hvordan ordregiverne eller andre på vegne af ordregiverne bør 
foretage indberetning af oplysninger til platformen, er det i kommissoriet 
bestemt, at arbejdsgruppen har følgende pejlemærke: 
 
”(...)Arbejdsgruppen skal således stille forslag til, hvordan ordregivernes 
indberetning til platformen kan ske, hvor målet er, at den ikke fører til stør-
re administrative byrder.” 
 

6.2 Modeller for ordregivernes indberetning af oplys-
ninger  

Arbejdsgruppens udgangspunkt er, at ordregivernes indberetninger til plat-
formen bør ske så enkelt som muligt i lyset af målet om, at indberetningen 
ikke bør føre til større administrative byrder. Arbejdsgruppen baserer sig 
derfor på det grundlæggende princip, at ét udbud kun bør indberettes ét sted. 
 
Der er principielt to muligheder: 
 
1. Ordregiverne indberetter nationale udbud efter tilbudsloven til platfor-

men, mens udbud efter EU’s udbudsdirektiver indberettes til den offici-
elle EU-annonceringsplatform. 

2. Ordregiverne indberetter både nationale udbud og EU-udbud til plat-
formen. EU-udbuddene sendes derefter videre til den officielle EU-
annonceringsplatform. 

 
Det bemærkes, at begge modeller giver ordregiverne mulighed for at benytte 
digitale løsninger fra tredjepart (fx private udbudsformidlere) til indberet-
ning.  
 

6.2.1 Model 1- indberetning af nationale udbud og EU-udbud til 
to separate medier 

Den første model indebærer, at kommunerne og staten foretager en indbe-
retning til platformen, når der er tale om et nationalt udbud og foretager en 
anden indberetning til Simap af EU-udbud. Simap er EU’s officielle EU-
annonceringsplatform. 
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Regionerne får mulighed for at indberette nationale udbud til platformen via 
regionsudbud.dk. Disse udbud importeres derefter fra regionsudbud til vis-
ning på platformen. Regionerne indberetter ligeledes deres EU-udbud til 
Simap.  
 
På baggrund af en licensaftale indgået med EU’s Publikationskontor vil de 
danske myndigheders EU-udbud kunne trækkes ned fra TED-databasen til 
visning på platformen.  
 
Model 1 indebærer, at alle udbud/annonceringer foretaget af danske myn-
digheder vil blive vist samlet for leverandørerne på ét sted. Samtidig tager 
modellen højde for, at indberetningen sker relativt enkelt, idet alle nationale 
udbud kan indberettes ét sted – nemlig til annonceringsplatformen, og EU-
udbud indberettes ét andet sted – nemlig til Simap. Det bemærkes i den for-
bindelse, at ordregivere allerede nu anvender Simap til indberetning af deres 
EU-udbud.  

6.2.2 Model 2 – indberetning af både nationale udbud og EU-
udbud til den nationale platform  

Den anden model indebærer, at ordregiverne bør tilbydes adgang til at ind-
berette både nationale udbud og EU-udbud til platformen. Det bemærkes, at 
indberetningen af EU-udbud til platformen erstatter indberetningen af EU-
udbud til Simap.  
 
Model 2 imødekommer ligesom model 1 hensynet til erhvervslivet, idet alle 
udbud/annonceringer foretaget af danske myndigheder vil blive vist samlet 
for leverandørerne på et sted.  
 
Endvidere tager model 2 højde for, at ét udbud, uanset om det er et nationalt 
udbud eller et EU-udbud, kan indberettes af ordregiverne ét sted. Dermed 
tilgodeser model 2 – i modsætning til model 1- hensynet til de ordregivere, 
der ønsker at indberette både nationale udbud og EU-udbud til et samlende 
medie ud fra et ønske om at afbureaukratisere indkøbsprocessen. 
 
Model 2 forudsætter, at platformen bliver en såkaldt eSender, der automa-
tisk videresender EU-udbuddene til Publikationskontoret (Simap/EU-
Tidende S). Formålet med eSender-funktionen er, at denne skal erstatte or-
dregiverens indberetning til Simap. Det er afgørende for, at eSender-
funktionen får den optimale effekt, at ordregiverne ikke fremsender udbuds-
bekendtgørelser både via Simap og via eSenderen, idet det samme udbud el-
lers risikerer at blive offentliggjort to gange.  
 
Model 2 forudsætter, at der gøres en række overvejelser vedrørende både de 
tekniske krav til eSenderløsningen og de juridiske krav, der stilles til, hvor 
ordregiverne skal offentliggøre EU-udbud. Endvidere er det afgørende, at 
eSenderløsningen kan holdes inden for rammerne af platformens budget. 
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De tekniske krav, herunder omkostninger til software 
For at blive e-Sender til EU-Tidende S skal der udfyldes en indregistrerings-
formular samt udarbejdes en beskrivelse af projektet, hvorefter denne del af 
systemet godkendes, testes og sættes i produktion. Dette må forventes at ta-
ge ca. 3 måneder.8 Der skal tillige medregnes tid til udviklingen af software 
jf. nærmere herom nedenfor. 
 
At blive eSender kræver udvikling af software, som er skræddersyet til for-
målet, og som kan fremsende strukturerede annoncer i form af XML-filer til 
Publikationskontoret.9 Disse filer, som er bestemt til offentliggørelse, skal 
stemme overens med standardkrav fastsat af Publikationskontoret.  
 
Publikationskontoret tilbyder support til eSenders samt stiller teknisk bag-
grundsmateriale til rådighed, men det er platformens egen opgave at udvikle 
den nødvendige software.  
 
Det bemærkes, at der ikke opkræves noget gebyr for at blive eSender. Of-
fentliggørelsen af bekendtgørelser i EU-Tidende S10 er ligeledes gratis, også 
når denne foregår igennem eSenders. Publikationskontoret blander sig end-
videre ikke i de priser, som eSenders måtte fastsætte for deres ydelser til or-
dregiverne.  
 
Der vil naturligvis være knyttet omkostninger til at få en privat leverandør 
til at udvikle den nødvendige software. Omfanget af disse omkostninger vil 
afhænge af, hvilken teknisk løsning der ønskes. Det er derfor vanskeligt at 
anslå et beløb til udvikling af software, før det er klart, hvilken specifik løs-
ning, der skal planlægges.11 Der henvises til kapitel 12 for så vidt angår et 
skøn over udgifterne til etablering af platformen.  
 
Er der risiko for fejl ved eSender-systemet? 
Et andet aspekt, som arbejdsgruppen har undersøgt er, om der er risiko for, 
at EU-udbud ikke bliver videresendt til Publiceringskontoret. Arbejdsgrup-
pen har i den forbindelse valgt at inddrage erfaringer fra Norge, hvor den of-
ficielle norske annonceringsportal, Doffin, er eSender12.  
 
Millstream Associates Ltd.13, der administrerer den norske annoncerings-
portal, har oplyst14, at overførsel af udbudsbekendtgørelser til TED-
databasen sker ved, at XML-filer sendes vedhæftet på e-mails. Publikati-

                                                 
8 Oplyst af Tor-Egil Halvorsen, Portalmanager for Millstream Associates. 
9 Publikationskontoret er EU’s officielle forlag, der skal bidrage til at lette adgangen til den 
samlede EU-lovgivning og EU-information.  
10 EU-Tidende S er et supplement til Den Europæiske Unions Tidende. 
11 Oplyst af Tor-Egil Halvorsen, Portalmanager for Millstream Associates. 
12 Også den finske annonceringsplatform HILMA har denne status. 
13 Millstream Associates Ltd. er en skotsk virksomhed. 
14 Oplyst af Tor-Egil Halvorsen, Portalmanager for Millstream Associates. 
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onskontoret vil ved modtagelsen af disse e-mails sende en kvittering på, at 
e-mailen er modtaget. Der er i Norge etableret et system, hvor man relativt 
enkelt kan se, om en udbudsbekendtgørelse er blevet sendt, og om den er 
blevet modtaget af Publikationskontoret. Der vil derfor kunne reageres 
straks, såfremt teknikken skulle svigte. Endelig oplyses det, at der i Norge 
ingen eksempler er på, at udbudsbekendtgørelser ikke er blevet offentlig-

jort i TED-databasen. 

 Det 
nslås, at denne opgave samlet beløber sig til ca. 2 ugers årligt arbejde. 

iske krav til offentliggørelse af EU-udbud i Danmark, Norge og 

teret direkte i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 937 
f 16. september 2004. 

 til Simap, kan uanset eSender-
nktionen, vælge at fortsætte hermed. 

g
 
Millstream Associates oplyser tillige, at en medarbejder dagligt kontrollerer, 
at de har modtaget bekræftelse (kvitteringer) på, at alle offentliggørelser 
oversendt dagen før er modtaget af TED. Endvidere kontrollerer de, at over-
sendte offentliggørelser er blevet publiceret i TED-databasen inden 5 dage. I 
begge tilfælde samles den relevante information automatisk på lister, såle-
des at medarbejderens opgave består i at kontrollere to forskellige lister.
a
 
De jurid
Finland 
For så vidt angår danske myndigheders EU-udbud er der ikke i den danske 
implementering af EU-direktiverne indført regler om, at ordregiverne skal 
kunne forpligtes til at sende deres EU-udbud til en national annoncerings-
platform. Det bestemmes således i udbudsdirektivets art. 36, stk. 2, at: ”De 
bekendtgørelser, som de ordregivende myndigheder sender til Kommissio-
nen, fremsendes enten elektronisk i det format og efter de fremsendelsesreg-
ler, der er anført i bilag VIII, nr. 3, eller på anden måde. (…)” Denne be-
stemmelse er implemen
a
 
Det vil for danske myndigheders vedkommende indebære, at de har valgfri-
hed med hensyn til, om de ønsker at indberette deres udbud efter direktiver-
ne til Simap eller til den nationale platform. De myndigheder, der fortsat 
måtte ønske at indberette EU-udbud
fu
 
I det norske regelsæt for offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige an-
skaffelser, er anskaffelser over tærskelværdierne for EU-udbud reguleret i 
del III. Det fremgår heraf, at offentliggørelsen af EU-udbud skal sendes til 
operatøren af Doffin med henblik på offentliggørelse på www.doffin.no og 
videresendelse til TED-databasen. Der må ikke ske offentliggørelse på dof-

n, før den dag offentliggørelsen sendes til TED-databasen. 

udbudsannonce til det sted, som nærmere 
r bestemt ved en bekendtgørelse. 

 

fi
 
I Finland er udbudsdirektivet implementeret ved Lagen om offentlig up-
phandling (348/2007). For så vist angår offentliggørelse forpligtes en ordre-
givende myndighed til at sende en 
e

http://www.doffin.no/


48/87 

I bekendtgørelsen (Statsrådets förordning om offentlig upphandling 
24.5.2007/614) er fastsat regler om de kommunikationsmedier, som ordre-
giverne skal benytte ved udbud efter direktiverne. Følgende ”EUupphand-
lingsannonser” skal sendes til publicering på www.hankintailmoitukset.fi: 
vejledende forhåndsmeddelelse, udbudsbekendtgørelse, udbudsbekendtgø-
relse - forsyningsvirksomhed, bekendtgørelse om indgåede kontrakter, be-
kendtgørelse om indgåede kontrakter - forsyningsvirksomhed.    
 
Arbejdsgruppen konstaterer, at der i både den finske og den norske lov er 
indarbejdet særlige bestemmelser, der forpligter de ordregivende myndighe-
der i Finland og Norge til at benytte den nationale platform, når de skal of-
fentliggøre deres udbud efter udbudsdirektiverne. 

6.2.3 Overvejelser over fordele og ulemper ved model 1 og 2 
Nedenfor gengives i oversigtsform de væsentligste fordele og ulemper ved 
de to modeller. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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Tabel 6.1 Fordele og ulemper ved de to modeller 
 Fordele Ulemper 
Model 1 • Et udbud indberettes kun 

ét sted 
• Ordregiveren pålægges 

ikke yderligere admini-
strative byrder i forhold 
til i dag 

• Alle udbud vises ét sted 
• Modellen er relativ enkel 

at iværksætte 
• Etablerings- og driftsom-

kostninger er beskedne  

• EU-udbud skal fortsat 
indberettes til Simap 

• Ingen mulighed for ad-
ministrative lettelser som 
følge af eSender-løsning 

• Ikke samme funktionali-
tet som i Norge, hvor 
doffin er eSender 

• Der skal fortsat betales 
licens til TED-databasen 

Model 2 • Et udbud indberettes kun 
ét sted 

• Ordregiveren pålægges 
ikke yderligere admini-
strative byrder 

• Modellen kan yderligere 
betragtes som et afbu-
reaukratiseringstiltag for 
bl.a. kommunerne 

• Ordregiverne tilbydes en 
eSender-løsning 

• Alle udbud vises ét sted 

• Muligheden for at indbe-
rette EU-udbud til plat-
formen kan betyde risiko 
for dobbeltvisning i TED 

• Der skal fortsat betales 
licens til EU’s publikati-
onskontor, hvis alle dan-
ske EU-udbud skal vises 
på platformen, idet or-
dregiverne kan vælge 
fortsat at indberette EU-
udbud til Simap 

• Iværksættelse af proce-
dure for at blive eSender 
kan forsinke opstart af 
platform 

• Etablerings- og drifts-
omkostninger er antage-
ligt større end ved model 
1 

• Teknikken kan i princip-
pet svigte  

6.3 Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 
Arbejdsgruppen finder på baggrund af en samlet afvejning af fordele og 
ulemper, at model 1 umiddelbart vurderes at være tilstrækkelig til at imøde-
komme det overordnede hensyn til, at ordregiverne ikke pålægges større 
administrative byrder i forbindelse med indberetning af annonceringer til 
platformen.   
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Modellen imødekommer samtidigt hensynet til, at alle udbud/annonceringer 
foretaget af danske myndigheder vises for leverandørerne på ét sted.  
 
Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at indberetningerne vil kunne 
foregå relativt enkelt, idet EU-udbud indberettes ét sted - nemlig til Simap - 
og alle øvrige udbud indberettes ét andet sted - nemlig til annonceringsplat-
formen. Endvidere antages det, at model 1 er forbundet med såvel færre 
etableringsomkostninger som driftsomkostninger sammenlignet med model 
2.  
 
Arbejdsgruppen vurderer dog samtidigt, at model 2 (eSenderløsningen) bør 
iværksættes, såfremt den kan holdes inden for de givne bevillingsmæssige 
rammer. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at etablerings- og driftsom-
kostninger vil blive større end ved model 1. Model 2 model har dog den 
særlige fordel, at den tilfører et forenklingsperspektiv for bl.a. kommunerne 
i forbindelse med indkøbsprocessen, som ikke på samme måde genfindes i 
model 1. Modellen kan således anses som et afbureaukratiserende tiltag i 
forhold til at etablere én samlet indgang til indberetning af indkøb i den of-
fentlige sektor. 
 
Endelige noterer arbejdsgruppen sig, at den tekniske løsning vil være mere 
tidskrævende at iværksætte end den under model 1 foreslåede løsning, idet 
det tager tid at få udviklet software skræddersyet til formålet. Løsningen må 
derfor forventes at udskyde tidspunktet for platformens etablering. 
 
Arbejdsgruppens anbefalinger om, hvordan ordregiverne eller andre 
på vegne af ordregiverne skal foretage indberetninger til platformen: 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At nationale udbud indberettes til den centrale annonceringsplatform 

enten af ordregiverne selv eller af tredjemand som fx regionsud-
bud.dk. EU-udbud indberettes som i dag til Simap. Denne løsning 
vurderes at være tilstrækkelig til at imødekomme hensynet til, at or-
dregiverne ikke pålægges større administrative byrder. 

• At ordregiverne både indberetter nationale udbud og EU-udbud til 
platformen (den såkaldte eSender-løsning), såfremt denne løsning 
kan etableres og drives inden for de givne bevillingsmæssige ram-
mer. Denne løsning vurderes at have en afbureaukratiserende effekt 
på indkøbsprocesserne i bl.a. kommunerne.  

• At tredjepartløsninger kan benyttes til indberetning, hvormed fx regi-
onerne får mulighed for at indberette udbud til platformen via regi-
onsudbud.dk.  
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Kapitel 7 Anvendelse af skabeloner til indberetning 
af oplysninger  

7.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til ordregivernes anvendelse af skabeloner bemærker arbejdsgrup-
pen, at følgende pejlemærke fremgår af kommissoriet:  
 
”De offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen. Arbejds-
gruppen skal således stille forslag til, hvordan ordregivernes indberetning 
til platformen kan ske, hvor målet er, at den ikke fører til større administra-
tive byrder.” 
 
Arbejdsgruppen har derfor set det som sin opgave at vurdere behovet for at 
anvende en standardskabelon til indberetning af annonceringer på platfor-
men, og vurdere hvilket indhold en sådan standardskabelon i givet fald bør 
have. 
 

7.2 Arbejdsgruppens overvejelser om behovet for 
standardskabeloner 

Arbejdsgruppen bemærker, at når der er tale om annonceringer af indkøb af 
varer og tjenesteydelser efter tilbudsloven, stilles der ikke som ved EU-
udbud krav om, at der anvendes en bestemt standardformular til indberet-
ning af oplysninger. 
 
Af hensyn til ordregiverne er det imidlertid centralt, at indberetningerne til 
platformen kan foregå enkelt og smidigt. Arbejdsgruppen finder derfor, at 
uanset at det ikke er et krav i tilbudsloven, at der skal anvendes bestemte 
skabeloner, bør ordregivernes indberetninger til platformen ske ved anven-
delse af en standardskabelon, således at det administrative arbejde ved an-
nonceringerne kan gennemføres med mindst muligt tidsforbrug. Det er såle-
des arbejdsgruppens opfattelse, at en standardskabelon hjælper ordregiverne 
til at optimere annonceringsprocessen. 
 
En række kommercielle udbudsformidlere tilbyder i dag - mod betaling - 
ordregiverne mulighed for at indberette udbud til deres private portaler via 
særlige elektroniske indkøbsværktøjer.  
 
Arbejdsgruppen forudsætter, at det bliver muligt at indrapportere udbud, 
som ordregiverne har oprettet i et kommercielt indkøbsværktøj, til den cen-
trale annonceringsplatform. Endvidere bemærker arbejdsgruppen, at når en 
ordregivende myndighed anvender sådanne hjælpeværktøjer til indberetning 
af udbud, erstatter disse behovet for at benytte standardskabelonen på plat-
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formen. Det forudsættes dog, at felterne i skabelonerne på annonceringsplat-
formen genfindes i de skabeloner, der benyttes af tredjepartsleverandører.  
 
Det bemærkes ligeledes for regionernes vedkommende, at såfremt regioner-
ne indberetter nationale indkøb af varer og tjenesteydelser til platformen via, 
regionsudbud.dk, bør de felter, der anvendes i skabelonen på annoncerings-
platformen, genfindes i den skabelon, der benyttes af regionerne på regions-
udbud. Dette gælder dog ikke i forhold til CPV-koder, idet regionerne for-
ventes at fortsætte med at anvende UNSPSC-koder. 
 
Arbejdsgruppen lægger således vægt på, at de ordregivende myndigheder så 
vidt muligt bør have en ensartet tilgang til annonceringer, uanset om tredje-
partsløsninger bruges til indberetningen (fx regionsudbud). Ordregiverne 
bliver dermed forpligtede til at benytte løsninger, der er kompatible med 
platformens skabeloner, herunder standarder og datakrav. 
 
Når det gælder licitationer efter tilbudsloven, stilles der heller ikke krav om 
anvendelse af en bestemt skabelon. Udbud af bygge- og anlægsopgaver er 
dog undergivet visse krav til den annonce, der skal offentliggøres, idet der 
fx er regler om angivelse af, hvilken udbudsform der anvendes.  
 
Såfremt ordregiverne på frivillig basis skal kunne offentliggøre bygge- og 
anlægsopgaver på platformen, bør der ligeledes udarbejdes en særlig indbe-
retningsskabelon for denne type annoncer. Af hensyn til genkendeligheden 
bør de to skabeloner være opbygget efter ensartede principper og fremstå 
ensartet i designet.   
 
I forhold til regionernes indberetning af bygge- og anlægsopgaver, bemær-
ker arbejdsgruppen særligt, at der bør etableres mulighed for, at regionerne - 
på frivillig basis via regionsudbud.dk - kan indberette bygge- og anlægsop-
gaver til annonceringsplatformen. Ligesom når det gælder skabelonen for 
varer og tjenesteydelser, bør de felter, der skal anvendes i skabelonen på an-
nonceringsplatformen, i givet fald genfindes i den skabelon, der vil skulle 
benyttes af regionerne på regionsudbud.  
 

7.3 Forslag til felter i standardskabelon for annonce-
ring af varer og tjenesteydelser 

Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående forslag til indholdet i en stan-
dardskabelon til brug ved annoncering af kontrakter om indkøb af varer og 
tjenesteydelser på platformen. Arbejdsgruppen forudsætter, at der knyttes 
hjælpetekster til de enkelte felter.  
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Indhold i skabelon ved udbud af varer og tjenesteydelser 

Felt Forklarende bemærkninger  
Overskrift [Udbud af... (opgavens betegnelse)] 
Beskrivelse af op-
gaven 

[Funktion, der giver ordregiverne mulighed for at 
gøre udbudsmaterialet tilgængeligt på platformen] 

Ordregivende myn-
dighed 

 

Kontaktoplysninger [Data på kontaktperson og adresse for modtagelse 
af tilbud eller anmodninger om deltagelse] 

Datoen for annonce-
ring 

 

Tilbudsfrist [Ordregivers frist for modtagelse af tilbud eller 
anmodninger om deltagelse] 

Udbudsform [Frivilligt felt, når det drejer sig om indkøb af va-
rer og tjenesteydelser] 

CPV-kode [Angivelse af en eller flere CPV-koder. Det skal 
være muligt for ordregiverne at foretage direkte 
opslag i CPV-koderne fra web-skabelonen.] 

Kriterier for tilde-
ling af opgaven 

[Økonomisk mest fordelagtige bud eller laveste 
pris. Ordregiver kan også benytte andre tilde-
lingskriterier, så længe disse er saglige, objektive 
og egnede til at identificere det bedste bud] 

Den skønnede kon-
traktsum 

[Der skal hakkes af i et særligt felt, såfremt den 
skønnede kontraktsum skal offentliggøres] 
  

 

7.4 Forslag til felter i standardskabelon for bygge- og 
anlægsopgaver 

Arbejdsgruppen har udarbejdet nedennævnte forslag til indholdet i en stan-
dardskabelon til brug ved offentliggørelse af bygge- og anlægsopgaver på 
platformen.  
 
Både ved offentlig licitation og ved begrænset licitation med prækvalifikati-
on indledes udbuddet med en annonce. Skabelonen adskiller sig på visse 
punkter fra den til annoncering af varer og tjenesteydelser, idet visse formel-
le krav skal iagttages, når det drejer sig om bygge- og anlægsopgaver. Ar-
bejdsgruppen forudsætter, at der knyttes hjælpetekster til de enkelte felter. 
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Indhold i skabelon ved udbud af bygge- og anlægsopgaver 
Felt Forklarende bemærkninger  
Overskrift [Udbud af... (opgavens betegnelse)] 
Beskrivelse af op-
gaven 

[Såfremt ordregiveren opstiller mindstekrav om 
tekniske/faglige egenskaber og økonomiske for-
hold, som en tilbudsgiver skal opfylde for at blive 
taget i betragtning, skal disse anføres i annoncen] 
 
[Funktion, der giver ordregiverne mulighed for at 
gøre udbudsmaterialet tilgængeligt på platformen] 

Ordregivende myn-
dighed 

 

Kontaktoplysninger [Data på kontaktperson og adresse for modtagelse 
af tilbud eller anmodninger om deltagelse] 

Datoen for annonce-
ring 

 

Tilbudsfrist [Ordregivers frist for modtagelse af tilbud eller 
anmodninger om deltagelse] 

Udbudsform [Det skal anføres, om der er tale om en offentlig 
licitation eller prækvalifikation. Ved prækvalifi-
kation skal det oplyses, hvor mange tilbudsgivere, 
der påtænkes prækvalificeret, og der skal anføres 
en frist på mindst 15 dage til at anmelde interesse 
i at deltage] 

CPV-kode [Angivelse af en eller flere CPV-koder. Det skal 
være muligt for ordregiverne at foretage direkte 
opslag i CPV-koderne fra web-skabelonen.] 

Kriterier for tilde-
ling af opgaven 

[Økonomisk mest fordelagtige bud eller laveste 
pris.]  
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7.5 Arbejdsgruppens anbefalinger 
Arbejdsgruppens anbefalinger om anvendelse af skabeloner 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At ordregivernes indberetning til platformen af annonceringer om 

indkøb af varer og tjenesteydelser baseres på anvendelse af en stan-
dardskabelon.  

• At indholdet i det udarbejdede forslag til standardskabelon for varer 
og tjenesteydelser benyttes. 

• At indholdet i det udarbejdede forslag til standardskabelon for bygge- 
og anlægsopgaver benyttes. 

• At felterne i skabelonerne på annonceringsplatformen genfindes i de 
skabeloner, der benyttes af tredjepartsleverandører (herunder fx regi-
onsudbud).  
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Kapitel 8 Platformens søgefunktioner 

8.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til platformens søgefunktioner, er det bestemt i kommissoriet, at 
arbejdsgruppen skal se på: 
 
”Hvilke funktionaliteter og søgefunktioner som platformen skal have. Ar-
bejdsgruppen skal i den forbindelse være opmærksom på, hvad de private 
formidleres portaler tilbyder.” 
  
Kommissoriet fastsætter endvidere: 
 
(…) ”Niveauet for informationssøgning på platformen tager udgangspunkt i 
Tenders Electronic Daily (TED-databasen), der er den officielle EU-
annonceringsplatform.” 
 
Arbejdsgruppen skal endvidere inddrage følgende pejlemærker fra kommis-
soriet i sine vurderinger af, hvilket niveau for informationssøgning platfor-
men bør tilbyde: 
 
• ”Private virksomheders behov for et hurtigt overblik. Det skal være 

enkelt for virksomheder, herunder særligt små - og mellemstore virk-
somheder, at finde information.”  

• ”Hensynet til eksisterende platforme og formidlere af offentlige ud-
bud.” 

 

8.2 EU’s informationssystem vedrørende udbud 
EU’s informationssystem vedrørende udbud er bygget op omkring Simap og 
TED-databasen. Der findes tillige visse publikationsværktøjer, ”eNotices” 
og ”eSenders”, målrettet ordregiverne. 
 
Simap er EU’s internetportal for udbud og giver bl.a. ordregiverne adgang 
til: 
• Almene og specifikke oplysninger om offentlige kontrakter i EU. 
• De officielle standardformularer i pdf-format.  Det bemærkes, at formu-

larerne i pdf-format alene er tilgængelige til orientering, idet de ikke 
længere må benyttes i praksis. 

 
Ordregiverne skal via Simap benytte online-værktøjet ”eNotices”. Dette 
værktøj består af en række standardformularer, der skal anvendes i forbin-
delse med europæiske offentlige indkøb, herunder fx til fremsendelse af ud-
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bud. Hensigten med ”eNotices” er at forenkle og lette håndteringen af ud-
budsprocessen for ordregiverne.  
 
Et andet publikationsværktøj på Simap er ”eSenders”, som er en tjeneste, 
der giver mulighed for direkte indsendelse af offentlige udbudsbekendtgø-
relser. Typiske ”eSenders” kan være nationale medier for officielle be-
kendtgørelser, ordregivende myndigheder med et højt antal elektroniske be-
kendtgørelser, offentlige eller private organer, der optræder på vegne af ”or-
dregivende myndigheder/ordregivere” samt softwareudviklere for e-indkøb. 
 
Det er afgørende, at ordregivende myndigheders udbud efter EU’s direktiver 
er tilgængelige for alle potentielle tilbudsgivere i Den Europæiske Union på 
et enkelt sted. Samtlige udbudsbekendtgørelser offentliggøres derfor i TED-
databasen, webstedet: www.ted.europa.eu.  
 
TED-databasen indeholder både alle aktive udbudsmeddelelser, der er of-
fentliggjort i EUT S15 og et arkiv over de foregående 5 års offentliggørelser. 
Oplysningerne er tilgængelige på samtlige 23 officielle EU-sprog. 
 
TED drives af EU’s publikationskontor, der er EU’s officielle forlag. Publi-
kationskontoret skal bidrage til at lette adgangen til den samlede EU-
lovgivning og EU-information.  
 
Det er gratis for tilbudsgivere at benytte TED, mens formidlere af udbud 
mod betaling kan indgå en licensaftale med TED. En licens kan omfatte hele 
indholdet af TED-databasen eller et udvalg.                                                                                                         
 

8.3 TED-databasens udbud 
Et af formålene med TED-databasen er at understøtte konkurrencen om of-
fentlige opgaver i EU ved at tilbyde potentielle tilbudsgivere en samlet ind-
gang til information om samtlige udbud af offentlige opgaver over en vis 
værdi. 
 
TED-databasen indeholder oplysninger om følgende udbud: 
• Offentlige udbud af bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelser og vare-

indkøb, hvis værdi overstiger de beløbsgrænser, der er fastsat i EU-
direktiverne. 

• Offentlige udbud af forsyningsvirksomhed (vand- og energiforsyning, 
transport og telekommunikation) 

• Offentlige kontrakter udbudt af EU’s institutioner 
• Offentlige kontrakter udbudt gennem Den Europæiske Udviklingsfond 

eller som led i ekstern bistand 

                                                 
15 EUT S er et supplement til Den Europæiske Unions Tidende 

http://www.ted.europa.eu/
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• Projekter finansieret af Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæ-
iske Centralbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvik-
ling 

• Offentlige kontrakter udbudt i Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein) 

• Offentlige kontrakter i medfør af WTO-aftalen (GPA) om offentlige 
indkøb udbudt i Schweiz 

• Bekendtgørelser vedrørende europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG) 
• Offentlige udbud vedrørende luftfartsvirksomhed 

8.4 TED-databasens funktionaliteter 

8.4.1 Indledende beskrivelse af brugernes muligheder 
Når en leverandør har registreret sig som bruger af TED-databasen, er det 
muligt at foretage søgninger bl.a. på baggrund af forskellige søgekriterier og 
at oprette sin egen søgeprofil.   
 
Der er også adgang til at benytte en såkaldt nyhedsagenttjeneste, hvor der 
abonneres på fx daglige e-mails om udbudsbekendtgørelser, der er relevante 
i forhold til den oprettede søgeprofil.  
 
Endvidere kan der anvendes et såkaldt RSS-feed, der gør det muligt for in-
ternetbrugere at abonnere på TED-databasen og således modtage oplysnin-
ger om udbudsbekendtgørelser, der matcher den indtastede søgeprofil via 
deres foretrukne newsprogram eller webbrowser.  
 
Endelig indeholder TED-databasen en browser-funktion for de brugere, der 
efterspørger information om udbud på baggrund af forskellige foruddefine-
rede emner. 

8.4.2 Beskrivelse af søgemulighederne 
TED-databasen tilbyder brugerne mulighed for at gennemføre søgninger på 
baggrund af en lang række forskellige kriterier. Det drejer sig om følgende 
kriterier: 
 
• Land 
• Kontrakttype 
• Dokumenttype 
• CPV kode  
• Offentliggørelsesdato 
• Dokumentationsdato 
• Myndighedstype 
• Sted 
• Udbudsform 
• Regelsæt 
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• Nuts kode (leverings- og udførelsessted) 
• Dokument nr. 
• Tidsfrist  
• Myndighedsnavn 
• Hovedaktivitet 
• Fuld tekst 
• Officielt journalnummer  
 
TED-databasens søgefunktion inkluderer mulighed for at foretage simple 
fritekstsøgninger, standardsøgninger, udvidede søgninger og ekspertsøgnin-
ger. 
 
I en simpel fritekstsøgning søges der på enkelte ord, som brugeren frit kan 
vælge. Anvendelsen af denne søgefunktion kræver ikke særlige kompeten-
cer hos brugerne. I standard- og udvidet søgning søges der på fast afgrænse-
de kriterier. Antallet af kriterier udvides i takt med, om der er tale om en 
standardsøgning eller udvidet søgning. Den udvidede søgning er sammen-
lignet med standardsøgefunktionen en mere avanceret søgefunktion, som 
giver mulighed for at sammensætte flere søgekombinationer og for at fore-
tage en mere specifik søgning. 
  
Der er også adgang til at lave ekspertsøgninger. Ekspertsøgningen består af 
et felt til fritekstsøgning og er målrettet brugere, der er vant til at anvende 
avanceret søgeteknologi, og som kun ønsker at modtage udbudsmateriale, 
der er skræddersyet til deres virksomhed.  
 

8.4.3 Oprettelse af søgeprofiler og nyhedsagenttjenesten 
Registrerede brugere har på TED-databasen adgang til gratis at oprette og 
gemme flere forskellige søgeprofiler. Dette kan kombineres med en nyheds-
agenttjeneste, der giver mulighed for at udvælge søgeprofiler, hvor brugeren 
automatisk får tilsendt en e-mail, når der er indrykket en udbudsbekendtgø-
relse, der matcher en af de angivne søgeprofiler. Der kan vælges mellem at 
modtage e-mails dagligt, ugentligt, hver 14. dag og månedligt.   
 
Det bemærkes, at TED-databasen giver adgang til at abonnere på en søge-
profil, der er blevet til på baggrund af en ekspertsøgning. 

8.4.4. RSS-feed 
RSS, Really Simple Syndication, er en betegnelse for en familie af filstan-
darder baseret på XML-data. RSS anvendes til at gøre det nemmere for bru-
gerne at følge med i ny information på hjemmesider, der opdateres ofte. 
 
RSS fungerer på den måde, at en hjemmeside tilbyder en syndikation via et 
RSS-feed, som består af sidens indhold i en XML-version, som er specielt 
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indrettet til, at forskellige former for RSS-læsere kan læse den. Ved at sætte 
en RSS-læser op til med jævne mellemrum at besøge et sådant RSS-feed og 
scanne den for ændringer, kan der modtages opdateringer via et newspro-
gram eller en webbrowser. Dette sker uden, at det er nødvendigt at besøge 
den pågældende hjemmeside. 
 
Idéen med, at TED-databasen gratis tilbyder denne funktion, er at gøre det 
lettere for brugerne at få kanaliseret information om nye dokumenter og nyt 
indhold fra TED-databasen til egne computere - uden overhovedet at besøge 
websiden. Det er muligt for brugerne at definere præcist, hvilken informati-
on der på denne måde ønskes fra TED-databasen. Der kan specificeres op til 
flere søgeprofiler som RSS-feeds, herunder også de såkaldte ”ekspertsøge-
profiler”. 

8.4.5 Browser-funktion 
Endelig giver TED-databasen en browser-funktion. At ”browse” betyder at 
gennemse. En browser anvendes til at gennemse hjemmesider med. En 
browser kan således defineres som et læseværktøj, der giver adgang til at 
læse og navigere i store datamængder på internettet.  
 
TED-databasen giver adgang til gratis at klikke sig frem efter udbudsinfor-
mation på baggrund af en ”browse funktionsmenu”, der indeholder nogle 
foruddefinerede emner (efter sektor, efter leveringssted mv.).  

8.5 Overvejelser om hvilke funktionaliteter og søge-
funktioner platformen skal tilbyde brugerne 

Arbejdsgruppen har opstillet to modeller for, hvilke funktionaliteter og sø-
gefunktioner platformen skal tilbyde brugerne. Disse gennemgås i det føl-
gende. 
 

8.5.1 Model 1- platform med samme funktionaliteter som TED-
databasen 

Arbejdsgruppen har drøftet, hvorvidt annonceringsplatformen skal tilbyde 
præcis de samme funktionaliteter som TED-databasen. Det drejer sig om 
følgende: 
 

Elementer i model 1: 
• Søgefunktion  
• Simple fritekstsøgninger, standardsøgninger, udvidede søgninger, og 

ekspertsøgninger 
• Oprette og gemme søgeprofiler 
• Modtage information om udbud, der matcher søgeprofilen, som ny-

hedsmeddelelser pr. e-mail – gælder ved alle typer af søgninger. 
• Modtage information om udbud, der matcher søgeprofilen, via RSS - 
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gælder ved alle typer af søgninger  
• Browser-funktion. 

 
 
Arbejdsgruppen har i sine drøftelser af, om niveauet for informationssøg-
ning på platformen skal være identisk med niveauet for informationssøgning 
på TED-databasen afvejet hensynet til brugerne i erhvervslivet, der har be-
hov for at få et hurtigt overblik over samtlige annonceringer over for hensy-
net til de private formidlere, der angiveligt vil miste en del af deres forret-
ningsgrundlag, når platformen realiseres. 
 
Følgegruppen indtager det standpunkt, at der på platformen bør være sådan-
ne søgefunktioner, der giver virksomhederne det mest optimale udgangs-
punkt for at finde de opgaver, som det offentlige ønsker udført inden for den 
for den enkelte virksomhed relevante branche. 
 
Arbejdsgruppen noterer sig samtidigt, at visse af de private formidlere har 
tilkendegivet over for arbejdsgruppen, at platformen udelukkende skal til-
byde simple søgefunktioner og skal have en ”rå struktur”. I den forbindelse 
har udbudsformidlerne anbefalet arbejdsgruppen, ”at den centrale platform 
udformes og opbygges så den udelukkende indeholder de søgefunktioner, 
der kendes fra TED-databasen (Tenders Electronic Daily) samt ikke mindst, 
at brugervenligheden/betjeningen af disse er identisk med dem på TED-
databasen.”16, jf. bilag 1. 
 
De føromtalte udbudsformidlere bemærker dog også, at den centrale plat-
form ikke skal tilbyde en ”mail-alert” service, ”da en mail-service er et væ-
sentligt salgsargument for private aktører til at forædle formidlingen for le-
verandøren og derved sikre udbredelsen af data.” 
 
Derudover har arbejdsgruppen inddraget de interviews med to af markedets 
ca. ti aktører, som Udbudsrådets sekretariat gennemførte for at belyse, hvil-
ke konsekvenser en annonceringsplatform overordnet ville have på aktører-
nes forretningsmuligheder på markedet for udbudsformidling. 17 
 

                                                 
16 Notat vedrørende private aktørers ønsker til udformningen af en central udbudsplatform 
fra Udbudsvagten, CRM Bygge Fakta, Licitationen, Byggeinformation og Lambrect INFO  
17 Udbudsrådets analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt (2009) 
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Mercell er indifferent i forhold til indførelsen af en central annoncerings-
platform, såfremt den ikke er suppleret med elektronisk udsendelse af udbud 
og dermed vil være en direkte konkurrent til deres udbudsovervågning.18 
 
Udbudsvagten skønner, at en central annonceringsplatform vil halvere de-
res forretningsgrundlag. Informationssøgning er meget vigtigt for Udbuds-
vagten, idet de har investeret i en crawlerteknologi, der scanner internettet 
for udbud.19 
 
Arbejdsgruppen har endvidere for at belyse erhvervslivets behov for større 
gennemsigtighed om offentlige opgaver inddraget den spørgeskemaunder-
søgelse af annonceringspligtens betydning for danske virksomheder, som 
Udbudsrådets sekretariat gennemførte. Der blev konstateret et behov for at 
øge de private virksomheders kendskab til annonceringerne, idet kun om-
kring en fjerdedel af virksomhederne angav, at det var blevet lettere at finde 
de opgaver, der allerede annonceres. De private formidlere afhjalp dermed 
tilsyneladende kun delvist erhvervslivets behov for gennemsigtighed om of-
fentlige opgaver. 
 
I tabel 8.1 gengives de væsentligste fordele og ulemper ved at vælge en mo-
del, der indeholder præcis de funktionaliteter, der svarer til TED-databasens 
funktionaliteter. 

                                                 
18 Udbudsrådets analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt (2009) s. 56 
19 Udbudsrådets analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt (2009) s. 57 



 63/87 
 
 

 
Tabel 8.1 Oversigt over de væsentlige fordele og ulemper ved 
model 1 

Model 1 
Fordele Ulemper 

• Modellen forbedrer overordnet 
gennemsigtigheden omkring 
den offentlige sektors annonce-
ringer. 

• Modellen understøtter, at in-
formation om offentlige opga-
ver er et gode, der bør være of-
fentligt tilgængeligt for alle in-
teresserede tilbudsgivere. 

• Tilbudsgiverne får adgang til et 
værktøj, der kan anvendes til at 
finde de offentlige annoncer, 
der er mest relevante, hvilket er 
et udtrykkeligt ønske fra følge-
gruppen. 

• Tilbudsgiverne behøver ikke 
dagligt konsultere annonce-
ringsplatformen, men kan få 
formidlet relevant information 
ved at tilmelde sig nyheds-
agent-funktionen/RSS-feed-
services. 

• De private formidleres bevarer 
med enkelte modifikationer 
muligheden for at sælge syste-
matisk og avanceret informati-
onsforædling og andre værktø-
jer til styring af udbudsproces-
sen. 

• En række formidlere vil anse 
den som en statslig konkurrent 
til deres virksomhed. 

• Modellen vil overflødiggøre de 
private formidleres ”rene” in-
formationsindsamling. 

• Modellen giver mulighed for at 
udarbejde en søgeprofil på bag-
grund af en ekspertsøgning – 
og at abonnere på e-mails/RSS-
feed, der matcher denne søg-
ning. Denne særlige funktiona-
litet vurderes at overlappe med 
de private formidleres forret-
ningsområder. 

• De private udbudsformidlere 
har udtrykt stor modstand mod 
en platform, som forsynes med 
funktionaliteter som en ny-
hedsagent og RSS-feed. 

 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at det især er TED-databasens ekspertsøgefunkti-
on i kombination med adgangen til oprettelse af abonnement pr. e-mail eller 
som RSS-feed, der kan udgøre et problem i forhold til det private marked 
for udbudsformidling.  
 
En ekspertsøgning svarende til den, der tilbydes på TED-databasen, vil be-
stå af et felt til fritekstsøgning, der udformes således, at det tillader brug af 
alle søgeområder i vilkårlige kombinationer. Søgningen vil være målrettet 
professionelle brugere, der ikke ønsker en søgning inden for de rammer, der 
sættes af de på forhånd fastsatte kriterier i standard- og udvidet søgning. 



64/87 

Denne funktionalitet giver brugeren mulighed for at søge - og pr. e-mail få 
formidlet - information om udbud skræddersyet til brugerens helt specifikke 
behov, således at man inden for en bestemt kategori af fx varer kan modtage 
præcis de udbud, der er relevante og frasortere på de, der ikke er. 
 
De private udbudsformidlere har udviklet søgeteknologier, således at de kan 
opstille skræddersyede søgeprofiler, der både kan indsnævre feltet på fri-
tekstord og frasortere på ord. Dermed undgår de leverandører, der benytter 
de private formidlere, at bruge tid på at læse irrelevante udbud. Endvidere 
tilbydes kunderne forskellige abonnementsordninger i tilknytning til den 
skræddersyede søgeprofil. 
 
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke på platformen bør være en sø-
gefunktion, der giver adgang til at foretage ekspertsøgninger.  
 
Arbejdsgruppen finder på denne måde at kunne imødekomme de private 
udbudsformidlere, uden at det reelt forringer leverandørernes mulighed for 
at finde frem til de relevante udbud. En ekspertsøgning vil næppe blive be-
nyttet af almindelige brugere, idet de må antages ikke at være i besiddelse af 
de nødvendige søgekompetencer. De private formidlere får dermed mulig-
hed for fortsat at sælge denne type af ydelser.  
 
Arbejdsgruppen understreger, at det af hensyn til de private formidlere såle-
des hverken anbefales at indføre en adgang til at foretage ekspertsøgninger 
eller en abonnementsfunktion, hvor en ekspertsøgning har dannet basis for 
søgeprofilen, som tilfældet er ved TED-databasen.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at såfremt der ikke indføres mulighed for at lave 
en ekspertsøgning og en abonnementsfunktion vil der stadig være et poten-
tiale for de private formidlere. Disse vil kunne tilbyde de virksomheder, der 
ønsker at abonnere på målrettede og forædlede fritekstsøgninger, en sådan 
ydelse mod betaling. 
 
Det er på den baggrund arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke bør arbejdes 
videre med model 1 af hensyn til de private udbudsformidlere. 
 

8.5.2 Model 2 - platform med færre funktionaliteter end TED-
databasen 

Arbejdsgruppen og følgegruppen anser det for afgørende, at udbuddene, der 
indberettes til platformen, når de relevante leverandører. Det er derfor væ-
sentligt, at platformen tilføres funktionaliteter, der kan bidrage hertil.  
 
Arbejdsgruppen har imidlertid af hensyn til det private marked for udbuds-
formidling opstillet en model, som på enkelte områder er mindre vidtræk-
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kende end TED-databasen, men som stadig lever op til at forbedre gennem-
sigtigheden om de offentlige opgaver af hensyn til erhvervslivet.  
 
Model 2 adskiller sig således fra model 1 ved ikke at tilbyde brugeren mu-
lighed for at foretage en ekspertsøgning og dermed heller ikke mulighed for 
at kombinere ekspertsøgningen med et e-mailabonnement eller information 
via RSS.  
 
Modellen indeholder på den baggrund følgende elementer: 
 

Elementer i model 2: 
• Søgefunktion  
• Simple fritekstsøgninger, standardsøgninger og udvidede søgninger  
• Oprette og gemme søgeprofiler 
• Brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søgepro-

filen, som nyhedsmeddelelser pr. e-mail. Denne abonnementsfunkti-
onalitet bør kunne benyttes ved både simple fritekstsøgninger, stan-
dardsøgninger og udvidede søgninger. 

• Brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søgepro-
filen, via RSS. Denne abonnementsfunktionalitet bør kunne benyttes 
ved både simple fritekstsøgninger, standardsøgninger og udvidede 
søgninger. 

• Browser-funktion. 
 
 
Arbejdsgruppen finder, at platformen bør tilbyde en søgefunktion, hvor der 
fx kan søges på fast afgrænsede søgekriterier som fx CPV-koder, et geogra-
fisk område eller en ordregivende myndighed, og at der bør være mulighed 
for at oprette og gemme en eller flere faste søgeprofiler, der matcher bruge-
rens forretningsområder. Muligheden for, at der på platformen kan udføres 
forskellige typer af søgninger, og at der på baggrund af den indtastede søge-
profil kan udsendes nyheder til brugerne om annoncerede opgaver, anses 
som væsentlige forudsætninger for, at platformen vil skabe gennemsigtighed 
for erhvervslivet om det offentliges indkøb. 
 
Arbejdsgruppen bemærker om den nærmere udformning af søgefunktionen, 
at der på platformen bør være adgang til at foretage standardsøgninger, ud-
videde søgninger og simple fritekstsøgninger. 
 
En standardsøgning kan indeholde mulighed for at søge på CPV-kode, geo-
grafisk område og myndighedstype. 
 
Arbejdsgruppen bemærker særligt om muligheden for at søge på CPV-
koder, at der ikke bør være en begrænsning på, hvor mange niveauer af 
CPV-koder, brugerne bør kunne søge på. Dette tilgodeser såvel brugere som 
de private formidlere af udbud, der stadig vil have mulighed for at tilbyde 
ydelser, der specifikt søger og screener de offentlige udbud. 
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En udvidet søgning bør foruden de søgekriterier, der er nævnt under stan-
dardsøgningen, indeholde mulighed for at søge på regelsæt, myndigheds-
navn, tidsfrist dvs. udbud annonceret inden for en bestemt periode og offent-
liggørelsesdato.  
 
Arbejdsgruppen finder endvidere, at der på platformen bør være adgang til 
at foretage en såkaldt simpel fritekstsøgning, hvor brugeren kan indtaste sine 
egne søgekriterier adskilt med ”og” eller ”eller”. Denne søgning, der har ka-
rakter af en standardfritekstsøgning, giver brugeren mulighed for at udføre 
en simpel søgning på baggrund af egne indtastede kriterier. Dermed tilgode-
ses hensynet til de brugere, der ikke ønsker at være bundet af en række for-
uddefinerede søgekriterier.  
 
Arbejdsgruppen har overvejet, hvorvidt annonceringsplatformen bør tilbyde 
en abonnementstjeneste, hvorfra der kan modtages e-mails/RSS om annon-
ceringer, der er relevante i forhold til den/de oprettede og gemte søgeprofi-
ler. 
 
Arbejdsgruppen og følgegruppen anser det for væsentligt af hensyn til leve-
randørernes mulighed for let at holde sig informeret om det offentliges ud-
bud af opgaver, at platformen tilbyder en abonnementstjeneste, således at 
det er muligt direkte at få tilsendt en e-mail/RSS om relevante udbud. 
 
Arbejdsgruppen vurderer derfor, at samtlige søgefunktioner, der skal være 
på platformen, skal kunne danne basis for oprettelsen af en søgeprofil og en 
dertil hørende abonnementsordning, der på e-mail/via RSS varsler brugeren 
om relevante udbud. Dette svarer til, at brugeren definerer en søgeprofil og 
modtager e-mailvarslinger på baggrund af TED-databasens felt til simple 
fritekstsøgning, standardsøgninger og udvidede søgninger. 
 
Særligt i forhold til anvendelsen af funktionaliteten RSS-feed bemærker ar-
bejdsgruppen, at det i dag er standard, at hjemmesider tilbyder brugerne 
denne funktionalitet. Funktionalitet ligner e-mailfunktionen, og det er vur-
deringen, at der ingen væsentlige omkostninger er knyttet hertil. Der er 
umiddelbart arbejdsgruppens holdning, at platformen bør tilføres denne 
funktion. Tilsvarende gælder en browser-funktion, der også vurderes at være 
en standardfunktion på stort set alle hjemmesider. 
 
Disse funktioner hjælper leverandørerne til hele tiden at holde sig informe-
ret om det offentliges udbud af opgaver og sikrer dermed, at der bliver mest 
mulig gennemsigtighed og konkurrence om de opgaver, som det offentlige 
udbyder.  
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Arbejdsgruppen er opmærksom på, at visse private udbudsformidlere finder, 
at platformen ikke bør indeholde søgefunktioner, uanset at disse er mindre 
vidtgående end TED-databasens søgefaciliteter.  
 
Arbejdsgruppen finder dog, at hensynet til leverandørerne tilsiger, at der på 
platformen bør være søgefunktioner, der kan understøtte flest mulige leve-
randører i at blive opmærksomme på de opgaver, som det offentlige ønsker 
udført. Samtidigt bør platformen faciliterer brugerne på en sådan måde, at 
den lever op til de forventninger, der med rimelighed kan stilles til fremfin-
delse af informationer på en offentlig hjemmeside. 
  
Det bemærkes, at der udestår en vurdering af, hvad det koster at etablere en 
løsning med de angivne funktionaliteter, men at det antages, at det vil kunne 
holdes inden for den budgetterede ramme. Udbudsavisen, som stilles til rå-
dighed som muligt grundlag for platformens tekniske løsning, indeholder 
dog allerede visse af de angivne søgefunktionaliteter, hvilket må formodes 
at kunne indebære en ressourcemæssig besparelse. Der henvises til kapitel 
11 og 12. 
 

8.6 Arbejdsgruppens anbefalinger 
Arbejdsgruppens anbefalinger om platformens søgefunktioner 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At platformen tilføres en søgefunktion. 
• At søgefunktionen giver brugerne mulighed for at foretage simple fri-

tekstsøgninger, standardsøgninger og udvidede søgninger.  
• At brugerne kan oprette og gemme søgeprofiler. 
• At brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søge-

profilen, som nyhedsmeddelelser pr. e-mail. Denne abonnements-
funktionalitet kan benyttes ved alle typer af søgninger. 

• At brugerne kan modtage information om udbud, der matcher søge-
profilen, via RSS. Denne abonnementsfunktionalitet kan benyttes ved 
alle typer af søgninger. 

• At platformen gives en Browser-funktion.  
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Kapitel 9 Hvilke yderligere funktionaliteter skal 
platformen tilbyde? 

9.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse i relation til, 
hvilke yderligere funktionaliteter platformen skal 
tilbyde brugerne 

 
Det er bestemt i kommissoriet, at arbejdsgruppen skal se på: 
”Hvilke funktionaliteter og søgefunktioner som platformen skal have. Ar-
bejdsgruppen skal i den forbindelse være opmærksom på, hvad de private 
formidleres portaler tilbyder.” 
 

9.2 Liste over potentielle funktionaliteter 
Det er arbejdsgruppens opgave at vurdere, hvilke funktionaliteter der er be-
hov for at tilføre platformen ud over søgefunktionen. Det kan fx dreje sig 
om følgende: 
 
• Hvordan skal fx ændringer af en offentliggjort annonce håndteres? Skal 

leverandørerne selv holde sig orienteret, eller skal der automatisk sendes 
en besked? 

• Skal ordregiverne have mulighed for at vedhæfte udbudsmaterialet di-
rekte på annoncen? 

• Skal ordregiverne have besked, når en leverandør har været inde på an-
noncen? 

• Skal platformen tilbyde en arkivfunktion?   
 
Arbejdsgruppen er samtidig opmærksom på, at platformens funktionaliteter 
skal afbalanceres i forhold til de serviceværktøjer, som private udbudsfor-
midlere tilbyder, således at markedet for udbudsformidling i mindst muligt 
omfang påvirkes negativt. 
 

9.2.1 Ordregivernes ændringer til en offentliggjort annonce 
Arbejdsgruppen har vurderet, hvorledes ordregivernes ændringer til et alle-
rede annonceret udbud og evt. aflysninger af annoncen mv. bør håndteres på 
platformen.  
 
Arbejdsgruppen noterer sig, at ordregiverne ved et offentligt udbud har pligt 
til at offentliggøre oplysninger af denne karakter.  
 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at platformen – under hensyn til de givne 
økonomiske rammer - bør tilføres en funktion, der automatisk kan varsle 
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brugerne om ændringer til den udbudte annonce og en eventuel aflysning af 
annoncen. 
 
En sådan funktion vil kunne bidrage til at fremme det overordnede hensyn 
til konkurrencen om offentlige opgaver, idet den kan medvirke til at sikre, at 
de tilbud, der udarbejdes, er konditionsmæssige.  
 
Samtidig er det et væsentligt hensyn, at virksomheder undgår at bruge res-
sourcer på at udarbejde et tilbud på en opgave, der er aflyst af ordregiveren 
og undgår at udarbejde ukonditionsmæssige tilbud, fordi de ikke er bekendt 
med ændringer til udbudsmaterialet. Endelig har funktionaliteten den fordel, 
at virksomheder ikke dagligt skal besøge platformen for at kontrollere, om 
der er ændringer til et annonceret udbud. 
 
Arbejdsgruppen finder, at funktionaliteten bør udformes således, at tilbuds-
givere, der har kigget på en annoncering skal krydse af og oplyse deres e-
mailadresse, såfremt de ønsker at modtage e-mails om opdateringer til an-
noncen. 
 

9.2.2 Skal ordregiverne have mulighed for at vedhæfte ud-
budsmaterialet direkte på annoncen? 

Arbejdsgruppen bemærker indledningsvist, at tilbudslovens annoncerings-
pligt ikke indeholder et krav om, at der til annoncen skal være udarbejdet 
udbudsmateriale. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at ordregiverne derfor 
ikke bør pålægges at offentliggøre udbudsmateriale på platformen. 
 
Arbejdsgruppen finder imidlertid, at i de tilfælde, hvor der til annoncen 
medfølger udbudsmateriale, som ordregiverne ønsker at offentliggøre sam-
men med annoncen, bør platformen – inden for de givne økonomiske ram-
mer - tilbyde en vedhæftningsfunktion, der giver mulighed for, at ordregi-
verne kan vedhæfte udbudsmateriale direkte på annoncen. Følgegruppen de-
ler arbejdsgruppens opfattelse. 
 
Visse private formidlere af udbud har bemærket, at det kan være et problem 
for deres forretning, såfremt ordregiverne vælger at offentliggøre udbuds-
materialet på platformen. Dermed vil incitamentet for virksomhederne til at 
betale en privat formidler for at levere disse oplysninger forsvinde. 
 
Andre formidlere har dog tilkendegivet, at formidlerne blot kan hente det 
udbudsmateriale, som ordregiverne vælger at offentliggøre direkte fra plat-
formen. 
 
Arbejdsgruppen bemærker hertil, at udbudsmaterialer bør anses som en del 
af den offentlige basisviden vedrørende udbud, der, såfremt ordregiverne 
ønsker det, bør kunne gøres gratis tilgængeligt for alle interesserede virk-
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somheder på platformen. Samtidig kan en frivillig offentliggørelse af ud-
budsmaterialet lette ordregivernes udbudsproces, ligesom det har en positiv 
indflydelse på konkurrencen, at der er let adgang til udbudsmaterialet. Ar-
bejdsgruppen vurderer på denne baggrund, at platformen bør tilbyde en 
vedhæftningsfunktion.  
 

9.2.3 Skal ordregiverne have besked, når en leverandør har væ-
ret inde på annoncen? 

Arbejdsgruppen har vurderet, om platformen af hensyn til ordregiverne bør 
indeholder en funktionalitet, der giver besked til ordregiverne, når en leve-
randør har downloadet annoncen.  
 
Arbejdsgruppen finder ikke, at det er nødvendigt, at der er en sådan funktio-
nalitet på platformen. Funktionen er isoleret set en hjælpefunktion, der ikke 
som sådan bidrager til at fremme konkurrencen om offentlige opgaver. Sam-
tidig er funktionen er en integreret del af de kommercielle hjælpeværktøjer, 
der pt. sælges af de private udbudsformidlere. Endelig har det indgået i ar-
bejdsgruppens overvejelser, at det vil fordyre den tekniske løsning. 
 

9.2.4 Skal platformen tilbyde en arkivfunktion?   
Arbejdsgruppen har vurderet, om der på platformen bør være en arkivfunk-
tion. Arbejdsgruppen er i den forbindelse opmærksom på, at visse udbuds-
formidlere også tilbyder en arkiveringsfunktion på deres portaler, som kan 
benyttes mod betaling. Arbejdsgruppen noterer sig, at visse af de private 
formidlere derfor ikke støtter en arkivfunktion, men også at der findes andre 
formidlere, der opfatter en arkiveringsfunktion, som en funktionalitet der 
kan generere flere udbud. 
 
Følgegruppen har tilkendegivet, at der bør være mest mulig synlighed om-
kring de offentlige opgaver, hvilket et arkiv vil kunne bidrage til. 
 
Udbudsformidlerne har ikke haft en entydig holdning til en arkivfunktion. 
Mens nogle vurderer, at det griber ind i de private udbudsformidleres forret-
ningsområder, har andre ment, at det på sigt kan medvirke til at fremme 
konkurrencen om offentlige opgaver og dermed også antallet af annoncerin-
ger. 
 
Arbejdsgruppens vurderer, at der på platformen bør være en funktion, der, 
når tilbudsfristen er udløbet, overfører annonceringerne til et arkiv, hvortil 
offentligheden vil få adgang i en periode på op til 5 år. Arbejdsgruppen for-
udsætter, at udviklingen af en arkivfunktion kan holdes inden for de øko-
nomiske rammer. 
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Arbejdsgruppen lægger vægt på, at en arkivfunktion, hvor annoncerin-
ger/udbud er tilgængelige i et arkiv på platformen efter udløbet af tilbudsfri-
sten, er relevant for ordregiverne. Et arkiv giver mulighed for at hente inspi-
ration i andre myndigheders annonceringer/udbud inden for samme eller 
lignende områder og kan dermed have en konkurrencefremmende effekt.  
 
Endvidere lægger arbejdsgruppen vægt på, at virksomheder har mulighed 
for at søge i arkivet med henblik på at finde informationer om, hvornår en 
myndighed sidst har haft en opgave i udbud, der matcher virksomhedens 
forretningsområde, og dermed hvornår der kan forventes et nyt udbud. 
 
Arbejdsgruppen bemærker i den forbindelse også, at det i TED-databasen er 
muligt at se udbud fra de seneste 5 år. TED-databasens arkivfunktion synes 
ikke at have påvirket de private formidleres forretningsgrundlag.  
 

9.3 Arbejdsgruppens anbefalinger 
Arbejdsgruppen anbefalinger om yderligere funktionaliteter 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At platformen tilføres en funktion, der automatisk kan varsle bruger-

ne om ændringer til den udbudte annonce og en eventuel aflysning af 
annoncen. 

• At platformen tilføres en vedhæftningsfunktion, der giver ordregi-
verne mulighed for på frivillig basis at vedhæfte udbudsmaterialet til 
den oprettede annonce. 

• At platformen tilføres en arkivfunktion, hvor annoncerede opgaver 
gemmes i en periode på op til 5 år, såfremt dette kan ske inden for 
den fastsatte økonomiske ramme.  
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Kapitel 10 Platformens statistikfunktion 

10.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til platformens statistikfunktion, er det fastsat i kommissoriet, at 
arbejdsgruppen skal se på: 
 
”Hvilke kategorier af oplysninger der skal kunne udtrækkes statistik over, fx 
antal udbud fordelt på enkelte ordregivere, opgavetype og udbydergeogra-
fi.” 

10.2 Statistikforpligtelsens juridiske grundlag 
Det juridiske fundament for Konkurrencestyrelsens statistikforpligtelse ved-
rørende kontraktværdier på udbudsområdet er nærmere fastlagt i GPA-
aftalen.20 Det fremgår heraf, at enhver aftalepart skal indberette statistikker 
vedrørende kontraktværdier for tildelte kontrakter både over og under tær-
skelværdierne. Forpligtelsen til at udarbejde statistikker for kontrakter under 
tærskelværdierne gælder for kontrakter indgået af de myndigheder, som er 
omfattet af Annex 1 i aftalen. Det drejer sig om de centrale (statslige) ordre-
givende myndigheder og for ordregivere omfattet af forsyningsvirksom-
hedsdirektivet.  
 
Regioner og kommuner er i princippet ikke omfattet af statistikforpligtelsen 
efter GPA-aftalen. Det bemærkes imidlertid, at Kommissionen utvetydigt 
har opfordret medlemsstaterne, herunder Danmark, til også at indberette sta-
tistik for regioner og kommuner.   

10.3 Statistik over udbud 
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at den statistikfunktion, der skal være på 
platformen bør udformes således, at det bliver muligt for Konkurrencesty-
relsen løbende at udtrække statistikrapporter. Disse statistikrapporter skal 
benyttes til afrapportering over for EU-Kommissionen. 
 
Arbejdsgruppen tilkendegiver i den forbindelse, at det bør være muligt for 
Konkurrencestyrelsen at udtrække statistik i forhold til samtlige udbud på 
platformen bl.a. kategoriseret i forhold til følgende:  
 
• Opgavetype 
• CPV-kode 
• Kontraktværdi (sum) 
• Nationalt eller EU-udbud 
• Udbydergeografi fordelt på land, kommuner og regioner 
                                                 
20 Government Procurement Agreement er en aftale om offentlige indkøb indgået i WTO-
regi. 
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• Specifikke ordregivere 

10.4 Adgangen til at trække statistik 
Et særligt spørgsmål knytter sig til, hvem der foruden Konkurrencestyrelsen 
skal have adgang til at udtrække statistik fra platformen. 
 
Arbejdsgruppen noterer sig, at kun Konkurrencestyrelsen som myndighed 
på udbudsrettens område og som ejer af platformen bør have adgang til at 
udtrække statistik over de enkelte ordregivende myndigheders konkrete 
kontraktværdier. Ejerskabet til platformen uddybes nærmere i kap. 11. 
 
Det bemærkes videre, at følgegruppen vedrørende annonceringsplatformen 
er fremkommet med en række tilkendegivelser til denne specifikke del af 
platformens funktionaliteter.  
 
For det første er det et ønske fra erhvervsorganisationerne, at det bør være 
muligt for alle interesserede at udtrække statistik fra platformen, idet afhold-
te udbud ikke er hemmelige.  
 
Det bemærkes, at Konkurrencestyrelsen forventes at offentliggøre årlige sta-
tistikker om omfanget af annonceringer – fx i den årlige konkurrencerede-
gørelse. Der vil dog ikke i forbindelse med offentliggørelsen blive offentlig-
gjort oplysninger, der kan identificere en navngiven myndigheds konkrete 
kontraktværdier. Interesserede parter vil vederlagsfrit kunne få adgang til 
det statistiske materiale, idet styrelsen ikke forventes at lave særkørsler eller 
i øvrigt videregive oplysninger, der kan identificere den konkrete kontrakt-
størrelse for den enkelte myndigheds udbud.   
 
For det andet er det et ønske fra følgegruppen, at der bør kunne udtrækkes 
statistik over, hvor mange udbud myndighederne selv vinder.  
 
Arbejdsgruppen bemærker hertil, at det vil kræve en særskilt indberetning, 
som kan opfattes som en yderligere administrativ byrde for ordregiverne. 
Det vurderes at være uforeneligt med det pejlemærke, der omhandler offent-
lige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen.  
 
Det bemærkes, at følgegruppen har taget dette til efterretning. 
 
For det tredje er det et ønske, at kommunernes annonceringer bør kategori-
seres efter den samme kontoplan som i de kommunale regnskaber. 
 
Arbejdsgruppen bemærker, at også dette forslag vil kræve en særskilt indbe-
retning, som kan opfattes som en yderligere administrativ byrde for ordregi-
verne. Det vurderes at være uforeneligt med det pejlemærke, der omhandler 
offentlige myndigheders behov for enkelthed i annonceringen.  
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Det bemærkes ligeledes, at følgegruppen har taget dette til efterretning. 
 

10.5 Arbejdsgruppens anbefalinger 
Arbejdsgruppens anbefalinger om statistikfunktionen 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At alene Konkurrencestyrelsen som myndighed på udbudsområdet 

får adgang til alle rådata og dermed til at udtrække statistikrapporter 
over samtlige oplysninger på platformen. 

• At ordregiverne kun indberetter de oplysninger, der er lovpligtige, el-
ler som det findes nyttige at indberette af hensyn til tilbudsgivernes 
forståelse af opgaven.  

• At data om kontraktstørrelse udelukkende offentliggøres på overord-
net niveau, således at kontraktstørrelsen for den enkelte myndigheds 
udbud er uidentificerbar. 
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Kapitel 11 Udbud af platformen 

11.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til udbud af platformen fremgår det af arbejdsgruppens kommisso-
rium: 
 
”Det forventes endvidere, at arbejdsgruppens afrapportering skal udgøre 
grundstammen i et senere udbud af den tekniske løsning og drift af platfor-
men.” 
 
Det er på den baggrund arbejdsgruppens opgave at overveje en række prin-
cipielle spørgsmål vedrørende ejerskabet til platformen samt udbud af hen-
holdsvis den tekniske løsning og driften af platformen.  
 

11.2 Historik 
I 2007 blev den gældende tilbudslov suppleret med en annonceringspligt for 
varer og tjenesteydelser. Formålet var at styrke konkurrencen om offentlige 
opgaver og hindre, at kontrakter af en vis størrelse tildeles direkte til en le-
verandør, uden at andre virksomheder har haft mulighed for at komme i be-
tragtning. Tilbudslovens udgangspunkt var, at ordregiveren selv vælger, 
hvilket medie der skal annonceres i.  
 
Tilbudsloven indeholder dog en bestemmelse, § 15 c, stk. 5, hvorefter øko-
nomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at annoncering skal 
ske i et særligt elektronisk medie. 
 
I høringsnotatet fremgår det om baggrunden for et særligt elektronisk me-
die: ”På sigt er det hensigten, at der skal udpeges et særligt elektronisk me-
die, hvor annonceringen skal ske. Baggrunden herfor er, at det er helt nød-
vendigt for forslagets gennemslagskraft, at der tilvejebringes en samlet ind-
gang til offentlige kontrakter i Danmark, således at leverandører kun skal 
orientere sig ét sted.”  
 
Af den daværende økonomi- og erhvervsministers besvarelse til Erhvervs-
udvalget om baggrund for bemyndigelsesbestemmelsen, som blev afgivet 
under lovprocessen i 2007, fremgik det: ”(…) Såfremt det viser sig, at der er 
behov for et særligt annonceringsmedie, vil udpegningen af et sådant medie, 
ske efter en konkurrence om opgaven.” 21 
 

                                                 
21 Besvarelse af spørgsmål 1 ad L 152 stillet af Folketingets Erhvervsudvalg d. 16. februar 
2007. 
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Det er således formodningen, at det har været den politiske hensigt at udby-
de driften af annonceringsplatformen. 
 
Det bemærkes dog, at det ikke i udmøntningsteksten vedrørende globalise-
ringsreserven fra 2009 er eksplicit angivet, at der vil skulle gennemføres et 
udbud af platformen.  

11.3 Ejerskabet til platformen 
Arbejdsgruppen har overvejet, hvor ejerskabet til platformen skal placeres.  
  
Det bemærkes, at Konkurrencestyrelsen inden for rammen af aftalen om 
udmøntning af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri er til-
delt 1 mio. kr. til etablering af platformen i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 
og 2012 til drift af platformen. 
 
Arbejdsgruppen bemærker indledningsvist, at det fra politisk side synes at 
have været forudsat, at ejerskabet til platformen skal placeres i Konkurren-
cestyrelsen, idet bevillingen til at etablere og drive platformen er givet til 
Konkurrencestyrelsen. 
 
Arbejdsgruppen lægger endvidere vægt på, at information om offentlige op-
gaver kan opfattes som basisviden, som uden omkostninger bør gøres of-
fentligt tilgængelig for alle interesserede virksomheder af en myndighed. 
 
Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at en placering af ejerskabet i Konkur-
rencestyrelsen indebærer en mulighed for, at platformen vil kunne ses i 
sammenhæng med Konkurrencestyrelsens øvrige informationsopgaver på 
området og kan således principielt ses som en delmængde af Konkurrence-
styrelsens samlede aktiviteter for at fremme konkurrencen om offentlige op-
gaver. Da Konkurrencestyrelsen ikke er en kommerciel virksomhed kan 
ejerskabet samtidig sikre, at styrelsen ikke kan udnytte ejerskabet kommer-
cielt. 
 
Endelig bemærker arbejdsgruppen, at Konkurrencestyrelsen bør eje alle ret-
tigheder til platformen ud fra et overordnet hensyn til at minimere de udvik-
lingsomkostninger, der er knyttet til senere udviklingsønsker til platformen.  
 
Såfremt Konkurrencestyrelsen ikke ejer rettighederne til platformen, er der 
en risiko for, at fremtidige leverandørskift vil indebære, at styrelsen vil 
komme til at betale ikke blot for senere udbygninger af platformen, men og-
så for det arbejde, der allerede er lavet i forbindelse med platformens etable-
ring. 
 
På den baggrund er det arbejdsgruppens anbefaling, at Konkurrencestyrel-
sen bør være ejer af annonceringsplatformen.  
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11.4 Etablering af platformen 
Arbejdsgruppen lægger vægt på, at Konkurrencestyrelsens etablering af den 
nye platform ikke anskues isoleret fra de eksisterende offentlige og private 
annonceringsportaler på det danske marked. 
 
Arbejdsgruppen har noteret sig, at der på det danske marked for udbudsfor-
midling allerede findes en række web-baserede portaler. Arbejdsgruppen 
henviser til, at Udbudsrådet som led i sin analyse af tilbudslovens annonce-
ringspligt undersøgte det danske marked for udbudsformidling. Aktørerne 
på markedet er: Udbudsavisen, Regionsudbud, Mercell, UdbudsVagten, 
Schultz information, Lambrecht info, Licitationen, CRM Byggefakta og 
Byggeinformation A/S.  
 
De to førstnævnte portaler er offentlige. Det bemærkes om regionsudbud.dk, 
at der er tale om en tjeneste, der af regionerne stilles gratis til rådighed for 
leverandørerne. Udbudsavisen er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen 
og KL i fællesskab. Private leverandører betaler et abonnementsgebyr, der 
dækker udbudsavisens omkostninger. De øvrige formidlere er private, hvor-
af de fire sidstnævnte aktører hovedsageligt koncentrerer sig om markedet 
for bygge- og anlægsopgaver.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at der både fra offentlig og privat side er brugt be-
tydelige økonomiske ressourcer på at opbygge de forskellige annoncerings-
portaler. Arbejdsgruppen lægger derfor vægt på, at det i videst muligt om-
fang bør tages højde for, at de midler, der er investeret i de eksisterende an-
nonceringsportaler, ikke går tabt i forbindelse med indførelsen af den cen-
trale annonceringsplatform.  
 
På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at udbuddet af den tekniske løs-
ning for platformen med fordel kan gennemføres med udgangspunkt i en ek-
sisterende offentlig eller privat drevet platform. 

11.4.1 En eksisterende offentlig platform som grundlag for ud-
buddet 

Arbejdsgruppen har undersøgt, om det er muligt at basere annonceringsplat-
formen på eksisterende offentlige løsninger som fx udbudsavisen.dk for at 
udnytte allerede afholdte offentlige investeringsomkostninger.  
 
Der er arbejdsgruppens vurdering, at en stor del af en allerede eksisterende 
teknisk platform vil kunne genbruges i forbindelse med et nyt udbud, hvor-
ved omkostninger såvel som teknisk kompleksitet mindskes.  En forudsæt-
ning for en sådan løsning er, at en allerede eksisterende offentlig platform, 
udbudsavisen.dk, overdrages uden vederlag til Konkurrencestyrelsen, der 
kan anvende den som grundlag for et udbud.  
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I tabel 11.1 er opridset de væsentligste fordele og ulemper, der har indgået i 
arbejdsgruppens overvejelser omkring en model, der baserer sig på udbyg-
ning af en allerede eksisterende platform.  
 
Tabel 11.1 Fordele og ulemper ved en eksisterende offentlig 
platform som udbudsgrundlag 

En eksisterende offentlig platform som udbudsgrundlag 
Fordele Ulemper 

• Den tekniske basisløsning er al-
lerede udviklet, hvilket antages 
at indebære en besparelse. 

• Offentlige midler, der er an-
vendt til udvikling af de offent-
lige platforme, vil ikke gå tabt. 

• Der kan drages nytte at de erfa-
ringer, der er gjort med etable-
ring og drift  

• Den tekniske platform er gen-
nemprøvet og dermed forment-
lig mere driftssikker end en ny. 

• Platformen må forventes at væ-
re kendt blandt ordregiverne, 
hvilket kan lette den praktiske 
indberetning af annonceringer i 
opstartsperioden.  

• Platformen er allerede kendt 
blandt udbudsformidlere, der 
således må antages at have ind-
rettet deres søgning og kom-
mercielle hjælpeværktøjer, så 
de tager højde for platformen 

• Der skal bruges visse ressour-
cer til at udarbejde en teknisk 
dokumentation af den eksiste-
rende platform, forinden et ud-
bud af den tekniske udbygning 
overhovedet kan iværksættes.  

• Der er ifølge følgegruppen risi-
ko for, at den eksisterende plat-
form ikke tager afsæt i den ny-
este og smarteste teknologi.  

 

 
 
Arbejdsgruppen bemærker særligt, at der er to betingelser knyttet til gen-
nemførelsen af denne løsningsmodel. Det skal være i overensstemmelse 
med udbudsreglerne at stille en platform vederlagsfrit til rådighed for en of-
fentlig myndighed. Endvidere skal ejeren af den offentlige platform være 
indforstået med at overdrage platformen vederlagsfrit til Konkurrencestyrel-
sen.  
 
Udbudspligten omfatter alene kontrakter, hvor myndigheden betaler veder-
lag for anskaffelsen i form af en økonomisk modydelse. Anderledes forhol-
der det sig med gavedispositioner, hvor fx udstyr stilles til rådighed for en 
offentlig myndighed. I sådanne tilfælde finder udbudsreglerne ikke anven-
delse, idet der ikke er tale om en gensidigt bebyrdende aftale. Der er således 
intet udbudsretligt til hinder for, at en offentlig platform stilles gratis til rå-
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dighed for leverandører og dermed benyttes som afsæt til etablering af en 
national platform.  
 
KL har tilkendegivet at ville stille Udbudsavisen gratis til rådighed for Kon-
kurrencestyrelsen. 
 
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at IT-leverandøren til udbudsavisen ikke 
har lavet en såkaldt teknisk dokumentation af systemet bag udbudsavisen. 
Den tekniske dokumentation er en nødvendig forudsætning for, at der vil 
kunne skabes konkurrence om et udbud af etableringen af platformen, hvor 
der skal tages afsæt i den tekniske løsning for den nuværende udbudsavis. 
Såfremt der ikke foreligger en teknisk dokumentation, der kan offentliggø-
res i forbindelse med udbuddet, er der betydelig risiko for, at den nuværende 
leverandør vil få en væsentlig konkurrencefordel i forhold til andre potenti-
elle tilbudsgivere. 
 
Det er umiddelbart forventningen, at en sådan dokumentation af systemet vil 
koste mellem 50.000 kr.-75.000 kr., og at IT-leverandøren vil være ca. 2 
måneder om at levere den ønskede dokumentation. 

11.4.2 Udbygning af allerede eksisterende privat platform 
Arbejdsgruppen bemærker om de private portaler, at de på samme vilkår 
som de offentlige platforme bør have mulighed for at tilbyde deres egen 
tekniske løsning som grundlag for etableringen platformen, idet det forud-
sættes, at Konkurrencestyrelsen overdrages det fulde ejerskab til den færdi-
ge tekniske løsning af platformen. Dermed bliver det muligt at byde ind med 
en teknisk nyere løsning og der sikres optimal konkurrence om opgaven.  
 
Arbejdsgruppen bemærker, at det også her er en betingelse, at det skal være 
i overensstemmelse med udbudsreglerne at stille en platform vederlagsfrit til 
rådighed for en offentlig myndighed uden at blive omfattet af udbudsregler-
ne. Det er arbejdsgruppen opfattelse, at dette er tilfældet, jf. det i afsnit 
11.4.1 anførte om omfanget af udbudspligten.  

11.5 Platformens profil 
Arbejdsgruppen noterer sig endvidere, at den centrale annonceringsplatform 
bør have sin egen selvstændige profil (eget domæne) i forhold den platform, 
der vil komme til at udgøre basisløsningen for den nye platform. Erhvervs-
livet bør opleve platformen som den nye overordnede indgang til udbud af 
offentlige opgaver i Danmark. Platformen skal kunne tilbyde det samlede 
overblik over de opgaver, som man som leverandør inden for en given bran-
che ønsker at få kendskab til og byde på.  
 
Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at platformen får sit eget navn, 
www.udbud.dk, mens design (farvevalg) bør ligge tæt på det design, der er 

http://www.udbud.dk/
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valgt til Konkurrencestyrelsens hjemmeside, www.ks.dk.  Arbejdsgruppen 
forudsætter i den forbindelse, at designløsningen kan holdes inden for de 
økonomiske rammer for etableringen af platformen. 
 
Arbejdsgruppen vurderer ligeledes at der skal etableres tydelige henvisnin-
ger til platformen på øvrige relevante offentlige hjemmesider, herunder 
Virk.dk, Udbudsportalen og Konkurrencestyrelsens hjemmeside, for at sikre 
en let adgang til annonceringsplatformen informationer, uanset hvilken ind-
gang til det offentlige der anvendes. Integration med udbudsportalen og an-
dre offentlige hjemmesider er behandlet i kap. 5. Tilsvarende gælder følge-
gruppens ønske om, at platformen også vises på erhvervsorganisationernes 
hjemmesider. 

11.6 Drift af platformen 
Arbejdsgruppen finder, at det er afgørende, at der skabes konkurrence om 
driften af en kommende national platform. Dermed sikres det, at den drifts-
leverandør, der er bedst til prisen, vinder opgaven. Ligeledes imødekommer 
et udbud de tidligere politiske udmeldinger jf. afsnit 11.2.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at et udbud af driftsopgaven bør iværksættes 
sammen med udbuddet af den tekniske løsning. Fordelen herved er, at en 
aktør varetager den samlede opgave. Driften vil dog skulle genudbydes efter 
en vis årrække. 
 
Denne løsning skaber klarhed over, hvor ansvaret for platformen er placeret, 
idet der kun er en leverandør tilknyttet opgaven. Dermed undgås problemer 
relateret til, at eventuelle tekniske/driftsrelaterede fejl kan være svære at an-
svarsfordele mellem drifts- og etableringsleverandør, hvilket i sidste ende 
kan skade platformens renommé blandt leverandørerne.  
 

11.6.1 Overvejelser vedrørende den fremtidige varetagelse af 
driften 

Arbejdsgruppens vurdering er, at der bør foretages et samlet udbud af etab-
lering og drift. Driften vil dog skulle genudbydes efter en vis årrække.  
 
Konkurrencestyrelsen vil således efter udløbet af den første kontrakt skulle 
gennemføre et udbud af driften, således at alle interesserede får mulighed 
for at byde ind på opgaven som driftsoperatør. Driftsopgaven afgrænses så-
ledes, at opgaven i videst muligt omfang består i at sikre systemets tilgæn-
gelighed, stabilitet og vedligeholdelse, ligesom operatøren i videst muligt 
omgang skal løse opgaver af administrativ og servicemæssig karakter.  
 
Det forventes dog, at Konkurrencestyrelsen skal bistå med at servicere bru-
gerne i et vist omfang. Der vil således være en opgavedeling mellem den 

http://www.ks.dk/
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tekniske leverandør og Konkurrencestyrelsen således, at den tekniske leve-
randør håndterer teknisk support og Konkurrencestyrelsen håndterer den 
faglige support.  

11.7 Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 
vedrørende udbud af platformen 

Det er arbejdsgruppens udgangspunkt, at der bør skabes konkurrence om 
etablering og drift af platformen. Arbejdsgruppen lægger i den forbindelse 
vægt på, at det i 2007 blev tilkendegivet af den daværende økonomi- og er-
hvervsminister, at udpegning af et medie vil ske efter en konkurrence om 
opgaven. 
 
Arbejdsgruppen bemærker indledningsvist, at det fra politisk side synes at 
have været tanken, at ejerskabet til platformen skal placeres i Konkurrence-
styrelsen, idet bevillingen til at etablere og drive platformen er givet til 
Konkurrencestyrelsen. 
 
Samtidig lægger arbejdsgruppen vægt på, at Konkurrencestyrelsen bør eje 
alle rettigheder til platformen ud fra bl.a. et overordnet hensyn til at minime-
re de udviklingsomkostninger, der er knyttet til senere udviklingsønsker til 
platformen.  
 
På den baggrund er det arbejdsgruppens anbefaling, at Konkurrencestyrel-
sen bør være ejer af annonceringsplatformen.  
 
Arbejdsgruppen lægger vægt på, at Konkurrencestyrelsens etablering af den 
nye platform ikke bør anskues isoleret fra de eksisterende offentlige og pri-
vate annonceringsportaler på det danske marked. 
 
Arbejdsgruppen noterer sig, at for at sikre udbyttet af de offentlige midler, 
der allerede er investeret, kan der foretages et udbud af den tekniske løsning 
for platformen med udgangspunkt i en allerede eksisterende offentlig plat-
form, der stilles gratis til rådighed for Konkurrencestyrelsen og den leveran-
dør, der vil skulle levere den tekniske udbygning af platformen. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at KL’s tilbud om at stille Ud-
budsavisen gratis til rådighed bør udnyttes som et udgangspunkt for udbud 
af en ny løsning. Dette under forudsætning af, at systemet dokumenteres så-
ledes, at det i alle henseender kan bruges som baggrund for en fair konkur-
rence om opgaven.   
 
Samtidig anbefaler arbejdsgruppen, at potentielle tilbudsgivere skal have 
mulighed for at byde ind med deres egen tekniske løsning som grundlag for 
etableringen platformen. Der er dog herved en forudsætning, at Konkurren-



82/87 

cestyrelsen overdrages ejerskabet til den færdige tekniske løsning af plat-
formen. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes, at platformen får sit eget navn, 
www.udbud.dk, mens design (farvevalg) bør ligge tæt på det design, der er 
valgt til Konkurrencestyrelsens hjemmeside, www.ks.dk. Arbejdsgruppen 
forudsætter i den forbindelse, at designløsningen kan holdes inden for de 
økonomiske rammer for etableringen af platformen. 
 
Når de kommer til spørgsmålet om, hvorvidt der bør ske et samlet udbud af 
etablering og drift af portalen, lægger arbejdsgruppen vægt på, at der er en 
klarhed om ansvarsfordelingen, så betingelserne for et stabilt system er op-
timale af hensyn til planformens fremtidige succes. På denne baggrund vur-
derer arbejdsgruppen, at der bør foretages et samlet udbud af såvel etable-
ringen og driften af systemet.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående er det arbejdsgruppens anbefaling, at der – 
efter etablering af platformen og den første driftsperiode - også i fremtiden 
bør foretages udbud af driften af annonceringsplatformen. 
 
Arbejdsgruppens anbefalinger om udbud af platformen 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At ejerskabet til den tekniske løsning for platformen placeres i Kon-

kurrencestyrelsen. 
• At der skabes konkurrence om både etablering og drift af platformen. 
• At KL’s tilbud om at overdrage Udbudsavisen gratis til Konkurren-

cestyrelsen imødekommes og benyttes som et muligt grundlag for et 
udbud af opgaven vedrørende opbygningen og driften af en ny an-
nonceringsplatform. Løsningen skal iagttage de ønskede krav til de-
sign, domænenavn og logo. 

• At alle potentielle tilbudsgivere gives mulighed for at byde ind med 
deres egen tekniske løsning som grundlag for platformen. Løsningen 
skal iagttage de ønskede krav til design, domænenavn og logo. Det 
forudsættes, at Konkurrencestyrelsen overdrages ejerskabet til den 
færdige tekniske løsning for platformen. 

• At platformen, uanset den tekniske basis, får sin eget navn, 
www.udbud.dk, og at platformens design tager udgangspunkt i de-
signet af Konkurrencestyrelsens hjemmeside. 

• At etableringen og driften af systemet udbydes samlet, således at 
uklarheder om fordelingen af ansvaret mellem leverandør og drifts-
operatør undgås.  

 

http://www.udbud.dk/
http://www.ks.dk/
http://www.udbud.dk/
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Kapitel 12 Skøn over udgifterne til etablering og 
drift af en central platform 

12.1 Arbejdsgruppens opgavebeskrivelse  
I relation til skøn over udgifterne til etablering af en central platform be-
stemmer kommissoriet: 
 
”Arbejdsgruppen skal drøfte mulige modeller for en annonceringsplatform, 
herunder foretage et skøn over udgifterne hertil.” 
 
Finansieringen af platformen sker inden for rammen af aftalen om udmønt-
ning af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-
2012. Der er i 2010 afsat 1,0 mio. kr. til etableringen af platformen og i 
2011 og 2012 0,3 mio. kr. årligt til drift af platformen. 

12.2 Skøn over etableringsomkostninger 
Det er arbejdsgruppens umiddelbare skøn, at platformen vil kunne etableres 
inden for den fastsatte økonomiske ramme på 1 mio. kr. Dette skal ses i ly-
set af, dels at Udbudsavisen for nogle år siden blev etableret for et samlet 
beløb af ca. 600.000 kr., og dels at arbejdsgruppen lægger til grund, at Ud-
budsavisen kan danne grundlag for et kommende udbud, efter der er fortaget 
en såkaldt dokumentation af systemet.    
 
Et umiddelbart skøn over etableringsomkostninger, som baserer sig på en 
uforpligtende tilkendegivelse fra en IT-leverandør, vil være, at en etablering 
af platformen formodes at kunne holde sig inden for rammen af den fastsatte 
bevilling. Ligeledes vil det kunne rummes inden for bevillingen at afholde 
udgifter i størrelsesordenen 50.000- 75.000 kr. til at dokumentere systemet 
bag udbudsavisen, så der sikres lige konkurrence om opgaven. Leverandø-
ren antager tillige, at eSender-løsningen vil kunne rummes inden for den 
fastsatte økonomiske ramme. 
 
For at sikre at den bevillingsmæssige ramme kan overholdes anbefaler ar-
bejdsgruppen, at visse elementer af udbuddet beskrives som optioner, såle-
des at det vil være muligt at fravælge disse, såfremt omkostningerne ved 
etableringen imod forventning overstiger de økonomiske rammer. 
 
Det drejer sig om følgende: 
 
• Den tekniske løsning bag en eSender funktion, herunder udvikling af 

software, der indebærer at ordregiverne både indberetter nationale udbud 
og EU-udbud til platformen.  

• Den tekniske løsning bag arkivfunktionen. 
• Den tekniske løsning bag statistikfunktionen 
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12.3 Skøn over driftsomkostninger  
Driftsopgaven består i at sikre systemets tilgængelighed, stabilitet og vedli-
geholdelse, ligesom operatøren i videst muligt omgang skal løse opgaver af 
administrativ og servicemæssig karakter.  
 
Det forventes dog, at Konkurrencestyrelsen skal bistå med at servicere bru-
gerne i et vist omfang. Der vil således være en opgavedeling mellem den 
tekniske leverandør og Konkurrencestyrelsen således, at den tekniske leve-
randør håndterer teknisk support og Konkurrencestyrelsen håndterer den 
faglige support. Konkurrencestyrelsens faglige support forventes at udgøre 
1/6 årsværk, hvilket svarer til 100.000 kr.  
 
Arbejdsgruppen har undersøgt, hvad det koster at drive flere eksisterende 
annonceringsplatforme. 
 
Udbudsavisens driftsomkostninger beløber sig til 500.000 kr. årligt fordelt 
på 250.000 kr. i teknisk drift og hosting og 250.000 kr. i sekretariat (service-
ring af kunder, dialog med it-leverandør, fakturering). Det bemærkes, at der 
ikke vil skulle afholdes omkostninger til fakturering i forbindelse med an-
nonceringsplatformen, idet platformen vil blive gratis at benytte. 
 
Driftsomkostningerne for regionsudbud er på ca. 200.000 kr. årligt. De fem 
regioner betaler hver 40.000 kr., der dækker drift og udvikling. Endelig be-
løber driftsomkostningerne ved doffin.no ifølge Millstreams oplysninger på 
deres hjemmeside sig til 930.000 euro dvs. ca. 6.919.200 kr. 
 
Det er fremført af følgegruppen, at platformen evt. delvist kan finansieres 
ved hjælp af indtægter fra salg af fx annoncer og bannerreklamer. Arbejds-
gruppen bemærker hertil, at der ikke på andre offentlige hjemmesider ses at 
være annoncer og bannerreklamer. Arbejdsgruppen påpeger, at offentlige 
hjemmesider bør fremstå så ”rene” og saglige som muligt og kan derfor ikke 
støtte følgegruppens forslag. 
 
Det har ikke været muligt at indhente et umiddelbart skøn over driftsom-
kostninger fra en IT-leverandør, idet det forudsætter, at der udarbejdes et 
egentligt udbud, hvori driftsopgaven nærmere beskrives.  Det lægges dog til 
grund, at der vil skulle afholdes udgifter til licens til TED-databasen (ca. 
35.000 kr.) samt Konkurrencestyrelsens support (svarende til ca. 100.000 
kr.). 
 
For at sikre at driften ikke overstiger de økonomiske rammer, anbefaler ar-
bejdsgruppen, at visse elementer af udbuddet beskrives som optioner, såle-
des, at det vil være muligt at fravælge disse, såfremt de økonomiske rammer 
ikke tillader det. 
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Det drejer sig om følgende: 
 
• Evt. driftsomkostninger ved en eSender funktion, der indebærer at or-

dregiverne både indberetter nationale udbud og EU-udbud til platfor-
men.  

• Driftsomkostninger til TED-licens, der muliggør, at EU-udbud fra dan-
ske myndigheder kan vises på platformen.  

• Evt. driftsomkostninger i forbindelse med annoncering af bygge- og an-
lægsopgaver  

• Evt. driftsomkostninger til at understøtte arkivfunktionen  
 

12.4 Arbejdsgruppens anbefalinger 
 
Arbejdsgruppens anbefaling vedrørende skøn over udgifterne til etab-
lering og drift af en central platform 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At visse elementer af udbuddet vedrørende etableringen og driften af 

platformen beskrives som optioner, således at det vil være muligt at 
fravælge disse, såfremt omkostningerne ved etableringen og driften 
imod forventning overstiger de økonomiske rammer.  
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Kapitel 13 Evaluering af platformen 

Afslutningvist bemærker arbejdsgruppen, at efter en periode på 3 år fra plat-
formen er sat i drift, bør Konkurrencestyrelsen iværksætte en evaluering af, 
om platformen har levet op til behovet hos brugerne. I den forbindelse bør 
der foretages en gennemgang af, om der af hensyn til erhvervslivet bør tilfø-
res yderligere funktionaliteter til platformen. 
 
Følgegruppen er enig i denne vurdering, idet et enkelt medlem af følgegrup-
pen dog har bemærket, at det samtidig bør indgå i evalueringen, hvordan 
platformen har påvirket markedet for de private formidlere.   

13.1 Arbejdsgruppens anbefalinger 
Arbejdsgruppens anbefaling om evaluering af platformen 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
• At Konkurrencestyrelsen foretager en evaluering af platformens 

funktionaliteter efter en periode på 3 år, fra platformen er sat i drift.  
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Bilag 1 Private aktørers ønsker til udformningen af en central udbudsplat-
form 
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Dir. Jens S. Johansen

  Teamchef Dan Holm

Ejer Nils Sjøberg

Private aktøres ønsker til udformningen af en central udbudsplatform

Der er opnået bred enighed blandt de private aktører om nedenstående punkter, hvorfor dette kan betragtes 
som branchens holdning til udformningen af den centrale platform.

Fra ”Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt” er en af hovedkonklusionerne at ”Der er i dag et 
marked for private udbudsformidlere” (Boks 1.1), og det bliver beskrevet, at de private aktører ”...kan tilbyde 
en samlet indgang til alle annonceringer i Danmark” (s. 58). Det er derfor  glædeligt, at Udbudsrådets 
anbefaling om hensyntagen og minimal indgriben i det allerede eksisterende private marked vægtes i 
udformningen af den centrale platform. 

For at det private marked påvirkes mindst muligt, er der blandt de private aktøre en bred enighed om, at der 
skal tages følgende hensyn vedrørende:

1. Platformens indhold
2. Søgemuligheder
3. Adgangen til informationerne
4. Informationen til markedet
5. Andre offentlige portaler

 

1. Platformens indhold
- Platformen skal udelukkende indeholde indkøb/opgaver underlagt tilbudslovens 
annonceringspligt.

Udbudsrådets ”Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt” der danner baggrund for etableringen 
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af den centrale platform har udelukkende beskæftiget sig med behovet for en central platform for 
opgaver/indkøb underlagt tilbudslovens annonceringspligt. Den centrale platform skal derfor udelukkende 
indeholde sådanne annonceringer, hvilket vil sige, at portalen ikke skal indeholde EU-udbud, bygge- og 
anlægssager underlagt tilbudsloven samt øvrige indkøb/opgaver, der ikke er underlagt en af de tre nævnte 
regelsæt. Indsamlingen af de øvrige typer af udbud/indkøb håndteres allerede i dag af private aktører, og 
det vil således skabe en unødig konkurrence fra en central offentlig platform på et område, der ej heller har 
været behandlet i den analysen, der ligger til grund for etableringen af den centrale platform.
  

2. Søgemuligheder
- Platformen skal udelukkende indeholde simple søgefunktioner og skal have en ”rå struktur”.

Den service de private aktører i dag tilbyder virksomheder i forbindelse med adgangen til udbud er i høj grad 
bygget op omkring forædlingen af udbudsinformationerne og målrettet formidling af disse. En central 
offentlig portal skal derfor udelukkende fokusere på at samle informationerne og stille disse til rådighed og 
skal ikke tilbyde tilsvarende avancerede søgemuligheder som de private, da portalen i såfald vil tilegne sig en 
konkurrerende position i markedet.

Dette synspunkt understøttes af ”Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt”s anbefaling om: ”At 
platformen kun tilbyder simple søgningemuligheder, så det private marked for udbudsformidling i mindst 
muligt omfang påvirkes negativt.”. (Boks 1.3). Derudover fremføres det i analysen, at ”De private 
udbudsformidleres primære forretningsgrundlag er i dag salg af avanceret og systematisk 
informationsbearbejdning til private virksomheder og værktøjer til processtyring. For at sikre, at det ikke vil  
blive påvirket, er det derfor afgørende, at en central platform får en ”rå” struktur med en passiv  
katalogisering af annoncerne, som kan fremfindes ved hjælp af simple søgefunktioner. ” (S. 58.)

Vi anbefaler derfor, at den centrale platform udformes og opbygges så den udelukkende indeholder de 
søgefunktioner, der kendes fra TED-databasen (Tenders Electronic Daily) samt ikke mindst, at 
brugervenligheden/betjeningen af disse er identisk med dem på TED-databasen.

En anbefaling der ligeledes beskrives i analysen: ” En central platform vil antageligt få nogenlunde samme 
funktionaliteter som Tenders Electronic Daily (TED-databasen)...” (s. 58).

3. Adgang til informationerne
- Adgangen til informationerne skal være gratis og den centrale platform skal ikke tilbyde en 
mailservice.

Ved at gøre informationerne på den centrale platform gratis tilgængelige eliminerer man, at ejeren/drifteren 
af portalen har økonomiske incitamenter og derved agerer som de private aktører så konsekvensen er, at der 
skabes en offentlig aktør, der konkurrerer med det allerede eksisterende private marked. 

Analysen understøtter dette ved at påpege, at ”... det for især små og mellemstore virksomheder kan være 
en barriere at skulle betale private udbudsformidlere for at få informationer om offentlige udbud. Der kan 
samtidig argumenteres for, at information om offentlige opgaver kan opfattes
som basisviden, som uden omkostninger bør være offentlig tilgængelig for alle
interesserede virksomheder på en platform.” (s.58).

Der kan samtidig argumenteres for, at det ved en gratis tjeneste må være meget begrænset, hvilke 
tjenester, der gives adgang til udover en mulighed for manuel søgning. Tjenesten bør derfor ikke tilbyde en 
udviklet mail-alert service, da en mail-service er et væsentligt salgsargument for private aktører til at forædle 
formidlingen for leverandøren og derved sikre udbredelsen af data.

 4. Informationen til markedet
- Ingen markedsføring alene af den centrale platform men information til markedet, der inkludere de 
private aktører.

Overordnet set er det vores holdning, at en statslig tjeneste skal rådgive, vejlede og henvise til, hvor 



brugeren kan få de løsninger, de har behov for og som det private marked allerede tilbyder. Vi opfordre til, at 
man anskuer potal-opgaven som en kommunikationsopgave, hvor det sikres, at det både på selve portalen 
og i informationen til markedet tydeligt fremgår, hvem der tilbyder adgang til annonceringerne samt kan løse 
de konkrete behov, ønsker og problemer som virksomhederne oplever ved udbudssøgning og tilbudsgivning. 
Så  for at  undgå en skævvridning af konkurrencen, bør den statslige centrale platform derfor ikke 
markedsføres uden sagligt at oplyser om de private aktører.
 

5. Andre offentlige portaler 
- Den centrale platform må ikke blot danne grundlag for at andre offentlige platforme kan 
konkurrere på lige fod med de private aktører. 
 
Med de hensyn der i den centrale platform tages til de private aktører forventes det at det samtidig sikres at 
andre offentlige aktører indenfor udbudsformidling, ikke kan opnå en utilsigtet konkurrencemæssig fordel 
ved, at udbuddene nu kan hentes centralt. Det forventes derfor at de hensyn der tages til den centrale 
portals indhold, søgefunktionaliteter, mailservice, markedsføring m.m. ikke blot kan tilbydes af andre 
offentlige portaler, til skade for det allerede eksisterende private marked.

Tages der de nævnte hensyn, der allerede indgår i Udbudsrådes analyse, mener vi, at den centrale platforms 
indgriben i det eksisterende privat marked minimeres, så der alligevel kan skabes en situation der stimulerer 
og ikke begrænser/udhuler de private aktørers incitamenter til at udbrede udbud, matche udbydere med 
leverandører og fortsætte udviklingen på det private marked til gavn for konkurrencen om offentlige opgaver. 
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