
Med vedtagelsen af den kommende udbudslov udvides anvendelsesområdet for 
udbudsformen “udbud med forhandling” til bl.a. at omfatte en væsentlig del af de 
ITkontrakter, som indgås af det offentlige. Loven forventes at træde i kraft pr. 1 
januar 2016, hvorefter det som absolut hovedregel vil være muligt at anvende 
“udbud med forhandling” for alle andre indkøb end indkøb af “hyldevarer”.

DEN KOMMENDE UDBUDSLOV – 
UDBUD MED FORHANDLING
Det fremgår af den kommende udbuds-
lov, at offentlige ordregivere blandt 
andet kan vælge at anvende udbuds-
formen udbud med forhandling, når:
 - ordregiverens behov ikke kan 

imødekommes uden tilpasning af 
allerede tilgængelige løsninger, og

 - kontrakten omfatter design eller 
innovative løsninger

Muligheden for dialog og forhandling 
under udbudsproceduren mellem 
leverandører og ordregivere er særlig 
ønskværdig i forbindelse med kontrakter 
om komplekse IT-projekter. Mange vil 
derfor med glæde bemærke, at udbuds-
lovens forarbejder henviser direkte til 
IT-projekter og IT-løsninger ved 
beskrivelsen af anvendelsesområdet for 
udbud med forhandling: 

“Proceduren kan f.eks. anvendes, […] i 
forbindelse med komplekse indkøb 

såsom avancerede produkter, intellektuelle 
tjenesteydelser, f.eks. visse former for 
konsulent, arkitekt eller ingeniør
virksomhed, eller itprojekter. […]. Det 
kan f.eks. omfatte itløsninger, der skal 
tilpasses ordregiverens tekniske 
platforme, konvertering af data, 
integration med øvrige itsystemer mv.”

Disse betingelser vil meget ofte være 
opfyldt, når vi taler om IT-anskaffelser 
alene af den grund, at der næsten altid 
vil være behov for tilpasninger og/eller 
udvikling af standardprogrammel, 
konvertering af data fra eksisterende 
IT-systemer samt integrationer til 
ordregivers øvrige IT-miljø.

Det følger ikke af loven eller forarbejderne 
til denne, hvor meget der skal til, før 
betingelserne er opfyldt, men som 
nævnt ovenfor adresserer lovens 
forarbejder direkte, at indkøb af 
IT-ydelser er relevant for bestemmelsen. 

Desuden har Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen ved konferencer 
meldt ud om den nye udbudslov, at 
udbud med forhandling ”kan bruges til 
alle indkøb – bortset fra hyldevarer”. 
Hvis denne udmelding holder stik – og 
tillige følges op af en klar praksis fra 
Klagenævnet for Udbud vedrørende 
fortolkning af den nye udbudslov – 
bliver muligheden for at anvende 
udbud med forhandling den klare 
hovedregel for IT-udbud.

HVORDAN GENNEMFØRES ET IT
UDBUD MED FORHANDLING?
Et IT-udbud med forhandling indledes 
med en prækvalifikation af egnede 
leverandører. På baggrund af 
udbudsmaterialet udarbejder de 
prækvalificerede tilbudsgivere et 
indledende tilbud, som parterne 
herefter kan forhandle om. På 
baggrund af forhandlingerne kan 
ordregiver vælge at foretage mindre 
ændringer af udbudsmaterialet, og 
tilbudsgiverne får lejlighed til at 
forbedre deres tilbud. Forhandlingerne 
kan efter ordregivers ønske foregå i en 
eller flere faser, med mulighed for at 
indsnævre kredsen af tilbudsgivere.

Den væsentligste fordel ved IT-udbud 
med forhandling er, at parterne kan 
have en friere dialog med hinanden 
under udbudsprocessen. Trods denne 
frihed fastsætter udbudsloven dog en 
række krav til, hvordan udbuddet skal 
tilrettelægges. 

Ordregiver skal således i udbuds-
bekendt gørelsen beskrive, hvordan 
forhandlingsforløbet forventes at 
forløbe, og om ordregiver undervejs 
forventer at begrænse antallet af tilbud, 
der skal forhandles om. Ordregiver skal 
også vælge, om tilbudsgiverne til sidst 
skal give et ”best and final offer”, eller 
om ordregiver når som helst i processen 
kan vælge at acceptere et givent tilbud. 
Sidstnævnte vil særlig give tilbuds-
giverne incitament til at tilbyde deres 
bedste vilkår og priser allerede i 
begyndelsen af forhandlingsprocessen 
for at undgå, at en anden tilbudsgiver 
pludselig løber med kontrakten. 

EN MERE FLEKSIBEL PROCES FØRER 
OFTE TIL ET BEDRE RESULTAT
Erfaringsmæssigt giver udbud med 
forhandling et mere operationelt og 
afbalanceret aftalegrundlag, idet den 
offentlige ordregiver har mulighed for 

at drøfte og forbedre såvel tekniske 
krav som kontraktvilkår med 
leverandøren. Dette forudsætter dog, 
at de pågældende krav og 
kontraktvilkår ikke er gjort til 
ufravigelige krav i udbudsmaterialet, 
idet der i så fald ikke kan forhandles om 
disse.

Derudover har leverandøren også 
mulighed for at være mere præcis i sin 
prissætning af kontrakten, idet det er 
muligt at drøfte opfyldelse af krav og 
kontraktvilkår med ordregiveren, og 
dermed danne sig et mere nuanceret 
indtryk af risici ved at byde på 
kontrakten.

Omvendt skal ordregiver gøre sig det 
klart, at udbud med forhandling kræver 
en øget indsats af både ordregiver og 
tilbudsgiver. Det vil på den baggrund 
formentlig være rimeligt at antage, at 
den udbudte kontrakt trods alt må have 
en vis volumen og/eller strategisk 
betydning for ordregiveren, før de 
øgede transaktionsomkostninger kan 
bæres hjem ved at gennemføre udbud 
med forhandling n
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