
Udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016. I skrivende stund har vi arbejdet med 
det nye regelsæt i næsten fire måneder, og vi har på den baggrund sammenfattet 
nogle af de erfaringer og overvejelser, vi har gjort os. 

DET FÆLLES EUROPÆISKE 
UDBUDSDOKUMENT (ESPD)
Et område, der har givet særlige 
udfordringer for både ansøgere/
tilbuds givere og ordregivere, er brugen 
af ESPD (European Single Procurement 
Document). 

ESPD’et er obligatorisk ved EU-udbud 
efter udbudslovens afsnit II og skal 
tillige anvendes (for nogle ordregivere 
kun delvist) ved EU-udbud efter 
forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det 
følger af udbudslovens afsnit II, at 
ordregivere er forpligtede til at kræve, 
at virksomheder anvender ESPD’et som 
foreløbigt bevis for: 

1. at virksomheden ikke er omfattet af 
udelukkelsesgrundene

2. at virksomheden opfylder de 
fastsatte minimumskrav til egnethed 
(økonomisk og/eller teknisk 
kapacitet) og

3. hvordan virksomheden opfylder de 
objektive og ikke diskriminerende 
kriterier for udvælgelsen.

Fremgangsmåden indebærer, at 
virksomheder i første omgang “kun” 
skal vedlægge en egen-erklæring 
(ESPD’et) for forhold knyttet til ude-
lukkelse og egnethed. Ordregiver skal 
dog - inden tildelingsbeslutningen 
offentliggøres – indhente den “under-
liggende” dokumentation fra den 
tilbudsgiver, som står til at blive tildelt 
kontrakten. Et par punkter, som er værd 
at hæfte sig ved:
   
 - ESPD’er skal ikke anvendes ved 
“light-udbud” (udbudslovens afsnit 
III), ligesom kravet om anvendelse af 
ESPD’et ikke gælder ved licitationer 
efter tilbudsloven eller ved tilbuds-
indhentninger efter udbudslovens 
afsnit IV og V.  

 - Efter en kortere overgangsperiode er 
den endelige udgave af ESPD’et nu 
tilgængelig, og det er denne version, 
som skal anvendes af ordregivere. 
Frem til 18. april 2018 vil både den 
elektroniske version (eESPD) og en 
pdf-version af samme være tilgængelig 
for ordregivere. 

 - Hvad gør vi, hvis der mangler 
oplysninger i ESPD – eller hvis 
oplysningerne er fremsendt, men ikke 
i ESPD’et? Erfaringerne med de 
første udbud er, at det er så godt 
som umuligt for virksomhederne at 
udfylde ESPD’et korrekt i første 
ombæring. I lovbemærkningerne til 
udbudsloven er der lagt op til, at en 
ordregiver kan anlægge en pragmatisk 
tilgang til disse udfordringer, og 
endog som udgangspunkt kan “anmode 
ansøgeren eller tilbudsgiveren om at 
fremsende det fælles europæiske 
udbudsdokument efter ansøgnings- 
eller tilbudsfristens udløb” i den 
situation, hvor en virksomhed ikke 
har fremsendt ESPD’et. 
Reparationsadgangen skal dog 
håndteres med omtanke og er under 
alle omstændigheder alene en ret, 
men ikke en pligt, for ordregiver. 
Ligeledes forudsætter adgangen til at 
reparere, at ordregiver ikke i udbuds-
grundlaget har fraskrevet sig muligheden 
herfor.

UDBUD MED FORHANDLING
Med udbudsloven er udbudsformen 
“udbud med forhandling” (med 
forudgående udbudsbekendtgørelse) 

blevet lettere tilgængelig i den forstand, 
at betingelserne for at kunne anvende 
denne udbudsform er lempet betydeligt. 

I forlængelse af udbudslovens 
implementering af udbud med 
forhandling har bl.a. følgende spørgsmål 
haft særlig bevågenhed:

 - Kan en ordregiver “shortliste” på 
baggrund af de indledende tilbud – 
eller skal der i første omgang 
forhandles med alle, som har afgivet 
tilbud? Det fremgår ikke entydigt af 
udbudsloven, om en ordregiver 
(forudsat at dette beskrives i udbuds-
grundlaget) kan vælge kun at forhandle 
med udvalgte tilbudsgivere på grund-
lag af de indledende tilbud. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
har tilkendegivet, at “der kun kan ske 
frasortering af tilbudsgiverne under 
forhandlingsfasen, dvs. tidligst efter 
første forhandlingsrunde.” Efter 
Styrelsens opfattelse kan der således 
ikke ske en shortlisting på grundlag 
af de indledende tilbud, og alle 
tilbudsgivere skal indbydes til en 
første forhandlingsrunde. Husk i den 
forbindelse også muligheden for at 
tildele kontrakten – uden forhandling 
- på grundlag af de indledende tilbud 
(forudsætter, at muligheden er 
beskrevet i udbudsbekendtgørelsen). 

 - Kan der forhandles med en tilbuds-
giver, som har afgivet et ukonditions-
mæssigt tilbud? Skal vi tro for-
arbejderne til udbudsloven, er svaret 
ja. Det følger af lovbemærkninger til 
udbudslovens § 66, at “Ordregiveren 
kan indlede forhandlinger med tilbuds-
givere, der har afgivet tilbud med 
forbehold over for mindstekrav, 
medmindre andet fremgår af udbuds-
materialet. Forhandlingerne må dog 
ikke medføre ændringer i mindste-
kravet, og tilbudsgiveren skal, i det 
endelige tilbud, have frafaldet ethvert 
forbehold over for mindstekrav.” 
Disse formuleringer giver – ud fra en  

praktisk tilgang – god mening, men 
er ikke i overensstemmelse med 
retspraksis, herunder navnlig praksis 
fra EU-domstolen. Fremgangsmåden 
bør derfor benyttes med varsomhed, 
indtil vi kender Klagenævnet for 
Udbuds holdning til dette spørgsmål. 

OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGS
METODER 
Som det nok ikke er undsluppet mange, 
indeholder udbudslovens § 160 et krav 
om, at evalueringsmetoden skal 
offentliggøres som en del af udbuds-
grundlaget. Bestemmelsen gælder – 
indtil videre – alene for EU-udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
har i marts 2016 udgivet en særskilt 
vejledning om evalueringsmetoder, som 
indeholder Styrelsens bud på, hvordan 
en sådan kan se ud, ligesom vejledningen 
indeholder en beskrivelse af, hvor 
detaljeret evalueringsmetoden skal 
beskrives i udbudsgrundlaget for at 
opfylde kravet i udbudsloven § 160. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
giver i vejledningen udtryk for, at 
evalueringsmetoden skal beskrives 
ganske detaljeret. Det vil f.eks. – efter 
Styrelsens opfattelse – ikke være 
tilstrækkeligt i udbudsgrundlaget at 
oplyse, at der vil blive anvendt en lineær 
pointmodel med en passende spredning 
til at kunne rumme de indkomne tilbud.

Den nye forpligtelse til at offentliggøre 
evalueringsmetoden er vanskelig at 
forene med Klagenævnet for Udbuds 
hidtidige praksis. Dertil kommer, at 
Klagenævnet for Udbud (som hidtil) vil 
kunne underkende en (på forhånd 
oplyst) evalueringsmetode, hvis metoden 
konkret er uegnet til at identificere det 
tilbud, som afspejler bedste forhold 
mellem pris og kvalitet. Det forlyder, at 
der er sager undervejs ved Klagenævnet 
for Udbud, som vil bidrage til forståelsen 
af, hvad der skal til for at opfylde ud buds-
lovens § 160.

STANDSTILL 
Ordregivere bør være særligt 
opmærksomme på, at der med udbuds-
loven blev foretaget en ændring i lov 
om Klagenævnet for Udbud (tidligere 
håndhævelsesloven), der indebærer, at 
ordregivere nu kan vælge at forlænge 
standstill-perioden ud over den 
obligatoriske (10 kalenderdage ved 
elektronisk underretning). 

Denne mulighed vil særligt være oplagt 
i de tilfælde, hvor en ordregiver i 
standstill-perioden modtager indsigelser 
over tildelingsbeslutningen. For at sikre, 
at en ordregiver har tid til at afdække 
grundlaget for indsigelserne, kan det i 
nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at 
forlænge standstill-perioden. Ordregiver 
skal i så tilfælde underrette alle berørte 
tilbudsgivere/ansøgere om denne for-
længelse. 

Ordregivere skal samtidig være 
opmærksomme på, at en klage vil få 
automatisk opsættende virkning, hvis 
den indgives i den forlængede stand-
still-periode. 

Bemærk i øvrigt, at forpligtelsen til at 
afholde standstill tillige gælder for “light-
udbud” (udbudslovens afsnit III) n
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