
Erhvervs- og Vækstministeren har den 18. marts 2015 fremsat forslag til en ny 
udbudslov. Loven byder på adskillige ændringer af de nuværende udbudsregler 
og forventes at træde i kraft allerede 1. oktober 2015. Du får her en introduktion til 
de væsentligste ændringer og nyskabelser. 

Den nye udbudslov implementerer et 
nyt udbudsdirektiv fra 2014. 
Regeringen har i forbindelse med 
implementeringen af direktivet haft 
som erklæret mål at sætte “det gode 
købmandskab” i centrum. Formålet 
med udbudsloven er navnlig at sikre 
større klarhed og fleksibilitet for 
ordregiver og tilbudsgiver.

OPHÆVELSE AF ANNONCERINGS-
PLIGTEN I TILBUDSLOVEN
Udbudsloven afskaffer tilbudslovens 
afsnit II om annoncering af vare- og 
tjenesteydelseskontrakter under 
EU-tærskelværdien. Ordregivere vil 
fremover ved indkøb under udbuds-
lovens tærskelværdier skulle vurdere, 
hvorvidt indkøbet har klar grænse-
overskridende interesse eller ej. 

Har indkøbet klar grænseoverskridende 
interesse, vil kontrakten skulle 
annonceres på udbud.dk, og proceduren 
for tildelingen vil skulle overholde 
principperne om ligebehandling, 
gennemsigtighed og proportionalitet.

Hvis indkøbet derimod ikke har en klar 
grænseoverskridende interesse, vil 

ordregivere ikke skulle annoncere 
kontrakten, men blot sikre, at købet 
foregår på markedsmæssige vilkår 
samt iagttage de almindelige 
forvaltningsretlige principper. 

Bygge- og anlægsopgaver, hvis værdi 
ligger under udbudslovens tærskel værdi, 
er uændret omfattet af tilbuds loven.

TIDLIGERE OFFENTLIGGØRELSE AF 
UDBUDSMATERIALE, HERUNDER 
EVALUERINGSMETODE
Som noget nyt vil ordregiver fremover 
være forpligtet til at offentliggøre sit 
udbudsmateriale elektronisk på datoen 
for offentliggørelse af udbuds-
bekendtgørelsen. Det vil således ikke, 
som tilfældet er nu, være muligt at bruge 
prækvalifikationsfasen til at udarbejde 
eller færdiggøre udbuds materialet.

Særligt interessant er det også, at 
ordregivere i udbudsmaterialet skal 
beskrive evalueringsmetoden, modsat 
hvad der gælder i dag. Denne 
forpligtelse følger ikke af det nye 
udbudsdirektiv, men er blevet indsat i 
den nye udbudslov efter anbefaling fra 
Udbudslovsudvalget. 

Ved evalueringsmetode forstås ifølge 
den nye udbudslovs bemærkninger: 
“[…] den systematik, som ordregiveren 
benytter i evalueringen af tilbuddene 
med henblik på at identificere det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud.” 
Evalueringsmetoden kan eksempelvis 
basere sig på en prosamodel, prismodel 
eller pointmodel. Modellen skal være 
klart beskrevet i udbudsmaterialet.

KORTERE MINIMUMSTIDSFRISTER
Minimumstidsfrister for ansøgning og 
tilbud forkortes. For eksempel ændres 
minimumstilbudsfristen ved offentlige 
udbud til 35 dage mod 52 dage i dag. 
De nye regler giver også mulighed for 
forkortelse af frister. Tilbudsfristen ved 
offentlig og begrænset udbud kan 
således i særlige tilfælde forkortes helt 
ned til 10 dage. 

Dog gælder, at der altid skal fastættes 
passende tidsfrister for indsendelse af 
ansøgninger og tilbud, hvilket kan 
indebære, at fristerne skal være 
længere end minimumstidsfristerne.

MERE FORHANDLING
Adgangen til at anvende de fleksible 
udbudsprocedurer “udbud med 
forhandling” og “konkurrencepræget 
dialog” udvides betydeligt i forhold til 
nugældende retstilstand.

Betingelserne for at anvende de to 
fleksible udbudsprocedurer er de 
samme, nemlig når
1. ordregivers behov ikke kan imøde-

kommes uden tilpasning af allerede 
tilgængelige løsninger,

2. kontrakten omfatter design og 
innovation,

3. kontraktens kompleksitet mv. 
nødvendiggør forhandling, eller 

4. ordregivere ikke kan fastlægge de 
tekniske specifikationer tilstrækkeligt 
præcist.

Erfaringerne viser, at der ofte opnås 
bedre løsninger og/eller lavere priser, 
når en ordregiver gennemfører et 
udbud med forhandling frem for et 
traditionelt offentligt eller begrænset 
udbud.

NYT “LIGHT-REGIME”
Udbudsloven introducerer som noget 
nyt et såkaldt “light-regime”. Light-
regimet gælder ved det offentliges 
indkøb af sociale og andre specifikke 
tjenesteydelser, såsom tjenesteydelser 
til lokalsamfundet. De specifikke 
tjenesteydelser svarer i et vist omfang 
til de nuværende bilag II B-ydelser. 

Indkøb under light-regimet vil blive 
underlagt lempeligere regler end andre 
indkøb, der er omfattet af udbudsloven. 
Der vil dog være pligt til at offentliggøre 
en udbudsbekendtgørelse eller en 
vejledende forhåndsmeddelelse med 
henblik på at give alle interesserede 
aktører mulighed for at komme i 
betragtning til kontrakten. Ordregivere vil 
selv kunne fastsætte proceduren for 
tildeling af kontrakt, så længe 
principperne om gennemsigtighed, 
ligebehandling og proportionalitet er 
overholdt. Eksempelvis vil det være 
valgfrit at udarbejde udbudsmateriale 
med detaljerede beskrivelser af kontrakt-
genstanden. 

Der vil i visse tilfælde være mulighed 
for at forbeholde kontrakter om sociale 
og andre specifikke tjenesteydelser til 
socialøkonomiske virksomheder.

UDELUKKELSE AF VIRKSOMHEDER 
FRA UDBUD
Ordregivere har i forbindelse med en 
udbudsprocedure pligt til eller 
mulighed for at udelukke tilbudsgivere 
fra deltagelsen i udbuddet, hvis der 
foreligger særlige udelukkelsesgrunde. 
Med de nye udbudsregler udvides disse 
udelukkelsesgrunde væsentligt i 
forhold til de gældende regler.

Af særlig interesse er, at det nu er en 
frivillig udelukkelsesgrund, hvis ordregiver 
kan påvise, at ansøgeren eller tilbuds-
giveren væsentligt har misligholdt en 

tidligere offentlig kontrakt, og mislig-
holdelsen har medført ophævelse eller 
lignende sanktion.

ULOVLIGE TILDELINGSBESLUTNINGER 
MEDFØRER OPHØR AF KONTRAKT
En interessant nyskabelse i forhold til 

de gældende regler er § 185, stk. 2. 
Bestemmelsen forpligter ordregivere til 
med et passende varsel at bringe en 
indgået kontrakt til ophør, hvis ordre-
giverens beslutning om at tildele 
kontrakten annulleres. Ordregiver vil 
dog ikke have pligt til at bringe kontrakten 
til ophør, hvis der foreligger “særlige 
forhold”. Særlige forhold kan f.eks. 
være, når kontraktens ophør vil stride 
mod væsentlige samfundsmæssige 
interesser, mennesker og dyrs sundhed 
eller medføre et helt ekstraordinært 
værdispild.

I dag medfører en afgørelse fra Klage-
nævnet for Udbud om annullation af 
tildelingsbeslutning ikke, at den kontrakt, 
der er indgået på baggrund af 
tildelings beslutningen, kan betragtes 
som ugyldig. Kontrakten vil således 
fortsat køre videre, medmindre der 
foreligger en af de sjældent 
forekommende og kvalificerede 
situationer, hvor der kan bestå en pligt 
til at bringe en indgået kontrakt til 
ophør, eller kontrakten direkte er blevet 
erklæret for uden virkning af 
Klagenævnet for Udbud.

KONTRAKTÆNDRINGER
Den nye udbudslov indeholder til forskel 
fra de nuværende udbudsregler en række 
bestemmelser om kontrakt ændringer. 
Bestemmelserne kodificerer og 
præciserer den nuværende retstilstand. 

Efter de nye regler skal der gennem-
føres en ny udbudsprocedure ved 
ændringer af grundlæggende 
elementer i kontrakten. En “ændring af 
grundlæggende elementer” er defineret 
som en ændring, der bevirker, at 
kontraktens karakter er “væsentlig 
forskellig fra den oprindelige kontrakt”.

Der er opregnet en række tilfælde, der 
som udgangspunkt altid vil udgøre en 
ændring af grundlæggende elementer, 
herunder ændring af kontraktens 
økonomiske balance til fordel for 
leverandøren eller en betydelig udvidelse 
af kontraktens anvendelsesområde.

Dog oplister forslaget til udbudslov en 
række situationer, hvor kontrakt-
ændringer ikke medfører udbudspligt. 
Det er bl.a. tilfældet, hvor kontrakt-
ændringen er under en vis bagatel-
grænse, følger af en ændringsklausul 
eller er uforudsigelig for en påpasselig 

ordregiver. I alle tilfælde må kontraktens 
overordnede karakter dog ikke ændres.

Særligt interessant er det også, at der 
skabes mere klarhed på området for 
udskiftning af en leverandør i tilfælde af 
dennes konkurs. Det har tidligere været 
fast antaget, at et konkursbo har kunnet 
indtræde i en konkursramt leverandørs 
kontrakt. Imidlertid har der været tvivl 
om kurators muligheder for at overdrage 
kontrakten til en tredjepart. Denne 
usikkerhed er der nu rådet bod på ved 
at indføre en bestemmelse om, at der 
kan ske udskiftning af den oprindelige 
leverandør i tilfælde af dennes konkurs. 
Overdragelsen er betinget af, at der 
ikke indføres andre ændringer af 
grundlæggende elementer, den nye 
leverandør overholder de oprindelige 
betingelser for kvalitativ udvælgelse, og 
overdragelsen ikke er et forsøg på at 
omgå udbudsreglerne n
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