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Rettelsesblad til ”Udbudsloven – Vejledning om udbudsreglerne”
ERHVERVSMINISTERIET

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet følgende rettelsesblad
til vejledningen ”Udbudsloven – Vejledning om udbudsreglerne” fra
2016, da der i vejledningen er fundet fejl og afsnit med behov for yderligere supplering.
Rettelsesbladet udgør en mindre opdatering af den pågældende vejledning. En mere omfattende opdatering med inddragelse af retspraksis mv.
afventer om den igangværende evaluering af udbudsloven vil afstedkomme ændringer af loven, da disse ændringer i så fald vil blive indarbejdet i en opdatering af vejledningen.
Rettelsesbladet følger vejledningens kapitelstruktur.
Kapitel 4: Anvendelsesområdet for udbudsloven
Afsnit 4.3.2, Offentligretlige organer, side 23: Boks 4.2
I boks 4.2 om forudsætninger for at være et offentligretligt organ er det
anført, at ”Hvis der kan svares ja til de fire første spørgsmål, taler det
for, at organet ikke er et offentligretligt organ og derfor er undtaget fra
udbudspligten. Hvis den femte indikator er til stede, trækker dette derimod i retning af udbudspligt. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, om et organ lever op til betingelserne for at blive betragtet som et
offentligretligt organ og dermed er omfattet af udbudsreglerne.”
Ovenstående suppleres med:
”Det er ikke hensigten, at de oplistede indikatorer skal anvendes som en
tjekliste. Der er tale om eksempler på indikatorer, som kan indgå i vurderingen af et organs status som offentligretligt organ. Det vil altid bero på
en konkret vurdering.”

Afsnit 4.4.1, Bygge- og anlægskontrakter, side 25: Skræddersyet byggeri
Under afsnittet om skræddersyet byggeri er det anført, at ”Reglen gælder
kun i forbindelse med leje, og der er derfor ikke udbudspligt, når der er
tale om køb af fast ejendom”.
Ovenstående ændres til:
”Reglen finder ikke kun anvendelse i forbindelse med leje, men også i
forbindelse med køb af et skræddersyet byggeri. Der er således udbudspligt, når der er tale om leje eller køb af et skræddersyet byggeri.”
Afsnit 4.5, Tærskelværdier, side 32: Kontrakter over EU-tærskelværdierne
Under afsnittet om delkontrakter er det anført, at ”Det kun er tilladt at anvende delydelsesreglen, når ordregiver fra projektets begyndelse har
planlagt, at reglen skal anvendes. Dog er det ikke et krav, at kontrakterne
underskrives samtidigt.”
Ovenstående suppleres med:
”Ovenstående fremgår af forarbejderne til udbudslovens § 8, stk. 2. I den
forbindelse bemærkes det, at Klagenævnet for Udbud i kendelse af 19.
juni 2017, LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, kommer frem til et
andet resultat. Klagenævnet kommer i kendelsen frem til, at der ikke er et
krav om, at anvendelse af delydelsesreglen skal være planlagt fra projektets begyndelse. Beslutningen om, at der skal foretages et indkøb i henhold til delydelsesreglen, kan derfor fortsat træffes undervejs i projektet.”
Kapitel 7: Udbudsmaterialet og offentliggørelse
Afsnit 7.6.2, Miljø-, sociale og beskæftigelsesrelaterede hensyn, side
154-155:
Øverst på side 155 er det anført, at ”Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som
ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler,
som har indflydelse på udbudsområdet. Fx forpligtelsen til at anvende sociale klausuler i relevante udbud for statslige, regionale og kommunale
ordregivere. Der er for offentlige ordregivere et ”følg eller forklar-princip” i forbindelse med anvendelse af sociale klausuler.”
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Ovenstående suppleres med:
”Der henvises til vejledning om sociale klausuler i udbud (seneste version 2018), som gennemgår ”følg eller forklar”-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter.”
Kapitel 8: Tidsfrister
Afsnit 8.4, Forlængelse af tidsfrist, side 168: Supplerende oplysninger
og dokumenter
Under afsnittet om supplerende oplysninger og dokumenter er det anført,
at ”Fristen skal forlænges med mindst seks dage”.
Ovenstående ændres til:
”Tilbudsfristes skal forlænges, således at tilbudsgiverne har mindst 6
hele dage fra de seneste supplerende oplysninger er offentliggjort. Frister
skal beregnes i henhold til fristforordningen 1. Fristen for supplerende oplysninger er angivet i dage, og den skal derfor beregnes efter reglerne for
beregning af frister i dage.
Frister i dage skal beregnes fra det øjeblik, hvor en begivenhed indtræffer, eller en handling foretages, men den dag, i løbet af hvilken begivenheden eller handlingen sker, skal ikke medregnes”
Kapitel 9: Udelukkelse, egnethed, udvælgelse og dokumentation
Afsnit 9.5, Dokumentation, side 200-210:
Suppleres med:
”Der henvises til notat om reglerne om dokumentation (seneste version
2020), som gennemgår, hvilken endelig dokumentation ordregivere skal
kræve, hvornår dokumentationen skal afleveres, frister og gyldighedsperiode for dokumentationen samt andre problemstillinger relateret til
fremlæggelse af dokumentationen.”
Afsnit 9.5.1, Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), side
203: Fodnote 365
I fodnote 365 henvises der til ”udbudslovens § 184, stk. 2, nr. 1.”

1

Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971.
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Ovenstående ændres til:
”udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 1”
Kapitel 10: Evaluering og tildeling
Afsnit 10.3.2.1, Totalomkostninger, side 215:
Suppleres med:
”Der henvises til vejledningen om totalomkostninger (seneste version
2016), som gennemgår hvordan totalomkostninger kan vurderes og opgøres, og hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig i den forbindelse.”
Afsnit 10.4, Evalueringsmetode, side 223-225:
Suppleres med:
”Der henvises til vejledningen om evalueringsmodeller (seneste version
2019), som gennemgår reglerne om evaluering og evalueringsmodeller,
og forklarer, hvordan forskellige evalueringsmodeller fungerer i praksis.
Vejledningen gennemgår ligeledes reglerne om kriterier og vægtning.”
Afsnit 10.6.3, Underretning ved tildeling af kontrakt, side 235: Underretning af tilbudsgivere der har angivet et uantageligt tilbud
Under afsnittet om underretning af tilbudsgivere der har afgivet et uantageligt tilbud, er det anført, at ”Ordregiverens underretning af tilbudsgivere, som har afgivet et uantageligt tilbud, skal indeholde en begrundelse
for, hvorfor tilbuddet er blevet afvist. Ordregiveren er kun forpligtet til at
begrunde, hvad der har ført til afvisningen af tilbudsgiveren eget tilbud.
Begrundelsen skal vedrøre tilbuddets forhold til de krav, som ordregiver
har stillet i udbudsmaterialet. Forholdet til andre tilbud er derimod ikke
relevant.”
Ovenstående suppleres med:
”Det er vigtigt at være opmærksom på, om en tilbudsgiver, der har afgivet et uantageligt tilbud stadig kan betragtes som berørt, jf. ovenfor under afsnittet om underretning af ansøgere og tilbudsgivere. Berørte tilbudsgivere skal ud over begrundelsen for, hvorfor deres tilbud er afvist,
også underrettes om, hvem der har vundet kontrakten.”
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Kapitel 11: Ændring, aflysning og ophævelse
Afsnit 11.4.1, Aflysning af udbudsproceduren (inden kontraktindgåelse), side 255: Hvordan skal aflysningen foregå?
Under afsnittet om, hvordan aflysningen skal foregå, er det anført, at
”Hvis ordregiver beslutter sig for at aflyse udbudsproceduren, skal de
økonomiske aktører underrettes om beslutningen. Underretningen skal
angive en begrundelse for, hvorfor udbudsproceduren er blevet aflyst.
Begrundelsen skal afspejle de forhold, der har været bestemmende for aflysningen.”
Ovenstående suppleres med:
”Derudover skal meddelelse om annullation gives til EU’s Publikationskontor ved at udfylde og fremsende ”bekendtgørelse om indgåede kontrakter”. Det er dennes del V, som vedrører kontrakttildeling, og feltet
om oplysninger om uafsluttet procedure, der skal udfyldes.”
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