
 
HVAD GIVER UDBUDSLOVEN AF 

MULIGHEDER  
OG HVAD MED SMV’ERNE? 

Byggekonference i Odense den 
6. juni 2016 



− Den nye udbudslov trådt i kraft den 1. januar 2016. 

− Uddrag af kommissoriet for udbudslovsudvalget:  

− ”Det foreslåede regelsæt skal i videst muligt omfang føre til større 
klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige 
transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som 
leverandører. Målet er, at sætte ”det gode købmandsskab” i 
centrum, når det offentlige køber ind, således at ressourcerne 
bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på 
regelfortolkning og administrativt arbejde.” 

− 94 artikler i det nye udbudsdirektiv er blevet til 199 paragraffer i 
udbudsloven og 185 siders forarbejder = forenkling? 

− Og hvordan har ordregiversiden så håndteret det? 

 
 

 

 

 

 

STATUS OG STATISTIK 



− Antallet af danske udbudsbekendtgørelser i december måned 2015: 492 stk. 

− Antallet af danske udbudsbekendtgørelser i december måned 2014: 249 stk.  

− Var der nogen, der havde travlt? 

 

− Antallet af danske udbudsbekendtgørelser i perioden 1. januar – 31. maj 
2016: 516 stk. 

− Antallet af danske udbudsbekendtgørelser i perioden 1. januar – 31. maj 
2015: 986 stk. 

− Er det det, man kalder en kølig velkomst? 

 

− (antal opgjort som udbudsbekendtgørelser i.h.t. 
udbudsdirektivet/udbudsloven) 

HVORDAN ER UDBUDSLOVEN BLEVET 
MODTAGET? 



− Positive nyskabelser og ændringer (udvalgte): 
 

− Ændret regulering af kontrakter under EU-tærskelværdien 
(ikke automatisk pligt til annoncering af 
varer/tjenesteydelser over 500.000 kr.). 
 

− Pligt til at stille det fulde udbudsmateriale til rådighed for 
tilbudsgiverne på tidspunktet for offentliggørelse af 
udbudsbekendtgørelsen. 
 

− Udvidede muligheder for udbud med forhandling og 
konkurrencepræget dialog dog stadig betingelser. 

− a) Ordregiverens behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af 
allerede tilgængelige løsninger, 

− b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, 
− … 
 

 

 

DET NYE OG GODE 



− Daværende direktør for Konkurrence- og Konkurrencestyrelsen 
Agnete Gersing på IBC-udbudskonference april 2015: 

− ”[Udbud med forhandling] kan bruges til alle indkøb – bortset fra 
hyldevarer” 

− Præamblen til det nye udbudsdirektiv omkring muligheden for udbud 
med forhandling: 

− ”For bygge- og anlægskontrakter omfatter sådanne situationer 
arbejder, hvor der ikke er tale om standardbygninger, eller hvor 
arbejdet omfatter design eller innovative løsninger.”  

− Ud af de foreløbigt 516 offentliggjorte udbud efter udbudsloven er 
alene 48 udbudt efter udbudsformen ”udbud med forhandling”! 

− Kun 10 af 60 bygge- og anlægsudbud gennemføres som udbud med 
forhandling. 

 

HVORDAN ER FORHANDLINGSADGANGEN 
BLEVET MODTAGET? 



− Hvorfor udbud med forhandling? 

− Ikke-standardiserede anskaffelser/byggerier egner sig ikke til en 
proces, hvor der sker tildeling alene på baggrund af et 
udbudsmateriale og skriftlige tilbud. 

− Muligheder for tilpasning/optimering af projektet under 
forhandlingerne (ej ændring af mindstekrav). 

− Langt bedre muligheder for optimering af tilbud. 

− Giver mulighed for ”reparere” på tilbud med (utilsigtede) forbehold 
over for mindstekrav – slut med at skulle afvise et godt tilbud på 
grund af fodfejl. 
− KLFU kendelse af 28. januar 2016 - M. J. Eriksson A/S mod Aarhus 

Kommune – lavestbydende afvist som følge af mangelfuld håndtering af 
tilbudsliste. 

 

 

 

UDBUD MED FORHANDLING - FORDELENE  



− Opdeling i delkontrakter – pligt til at begrunde det, hvis ikke man 
gør det! 

− Muligt at begrænse antallet af delkontrakter, som en 
virksomhed kan få tildelt 

− Begrænsning af krav til omsætning – ikke muligt at kræve at 
minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelt anslåede 
værdi af kontrakten. 

− ESPD – desværre vanskeligt at se fordelen i dette for nogen trods 
gode intentioner 

− Fastholdelse af delydelsesreglen – 20 % af projektsum - 
7.447.900 kr./595.832 kr.  

− Prækvalifikation – jf. forarbejderne muligt at reservere plads til 
SMV 

 

SMV-VENLIGE TILTAG OG FASTHOLDELSER 



KONTAKT 

Partner/Cand.jur. 
Martin Stæhr 
 
Telefon: 4242 6622 
 
E-mail: 
staehr@udbudsjura.dk 
 
www.udbudsjura.dk 
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