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Indledning 
 
 
Siden 1970’erne, hvor de første udbudsdirektiver blev vedtaget, har EU’s indre marked ændret sig 

kolossalt. Den største forskel må ligge i den øgede grænseoverskridende handel med varer og 

tjenesteydelser. Udbudsreglerne er derfor særdeles vigtige, da de er med til at fremme bedre  

konkurrence, billigere priser og mindre korruption. 

I Danmark foretager det offentlige på årlig basis indkøb hos private virksomheder til en massiv 

sum på 270 mia. kr.,1 som bliver finansieret af samfundet. Derfor må det skabe et endnu større 

ønske om, at alle disse produkter bliver indkøbt til den mest fordelagtige pris. Gennem de sidste 

par år er tendensen for indkøbene bevæget sig i retningen af flere koordinerede indkøb, hvor 

mange kommuner eller flere regioner går sammen om at foretage indkøb. Dette skyldes 

formentlig det økonomiske pres, som sektoren oplever i dag, samt et politisk ønske om en 

yderligere effektivisering. Samtidig må det konstateres, at langt de fleste af disse indkøb foretages 

gennem rammeaftaler. 

En rammeaftale kan bruges, når de offentlige indkøbere er i tvivl om, hvor stor en mængde af de 

bestemte produkter, der er brug for, og hvornår disse præcis skal leveres. Aftalen indeholder vilkår 

for de kontrakter, der senere skal indgås, og ved at vælge denne udbudsform kan myndigheden 

slippe for at gå i udbud, hver gang der skal indkøbes endnu et sæt stole. Den centrale styring 

foretrækkes, idet den store volumen typisk vil medføre større prisbesparelser og mindre 

transaktionsomkostninger, da hver enkelt kommune ikke behøver at gå i udbud. Aftalerne vil 

desuden forventes at være juridisk mere holdbare, eftersom der opnås bedre erfaringsniveau.  

 

Aftalerne kan hurtigt løbe op i millionbeløb og et massivt antal efterspurgte produkter, hvorfor et 

udbud af den slags rammeaftaler ofte giver ordregiverne hovedpine, hvilket har inspireret mig til 

at skrive denne afhandling. 

                                                      
1 Udbudsrådet – Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler, juni 2011, s. 4. 
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Kapitel 1 

1.1 Formålet med udbudsreglerne 

 
Idet Danmark er en del af EU, er vi forpligtet til at følge reglerne i EUF-traktaten, som indeholder 

bestemmelser om forbud mod nationalitetsdiskrimination og fri bevægelighed for varer og 

tjenesteydelser. Den danske stat, som hver dag foretager offentlige indkøb, må derved også være 

forpligtet til at overholde disse traktatbestemmelser.  

Det betyder, at en tilbudsgiver fra enhver anden medlemsstat skal kunne byde på aftalen på lige 

fod med de nationale virksomheder. Udbudsreglerne er derfor til for at modvirke den umiddelbare 

nationale favorisering, som de offentlige indkøbere er tilbøjelige til at foretage, og som virker 

ligesom tekniske hindringer.2  

Ved at skabe en mere åben konkurrence omkring udbud af de offentlige indkøb vil der samtidig 

kunne opnås en mere effektiv ressourceallokering, da de virksomheder, som byder på aftalerne, 

må effektivisere deres produktion, og de tvinges derfor til at tilbyde mere konkurrencedygtige 

priser, tilbyde bedre kvalitet og udarbejde nye teknologiske løsninger. 

Udbudsdirektivet er derfor til for at skabe et indre marked for effektiv konkurrence af de offentlige 

kontrakter og indebærer strikse procedurer, som skaber mere transparent proces, og derfor 

modvirker korruption, og giver alle tilbudsgivere lige muligheder for at vinde et udbud. 

1.2 Formålet med rammeaftaler 

 
Rammeaftalernes lovlighed blev stadfæstet i det gældende Udbudsdirektiv, som gav mulighed for 

enhver medlemsstat at implementere bestemmelsen.3 De offentlige myndigheder anvender disse 

rammeaftaler, når de ikke kan fastsætte en given mængde af det produkt, der efterspørges, samt 

når de ikke kan forudse de præcise tidspunkter for leveringerne. 

Uden en rammeaftale vil den offentlige myndighed skulle foretage et udbud, hver gang der skal 

ske et indkøb, hvilket vil være alt for besværligt og ressourcekrævende, men idet de kan indgå en 

                                                      
2 Poulsen, Jakobsen og Kalsmose-Hjelmborg (2011, s. 25). 
3 Nielsen (2010, s. 189), Bestemmelsen er implementeret i dansk ret. 
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rammeaftale, er der mulighed for at foretage konkrete ordre på de allerede fastsatte vilkår og 

slippe for at gennemføre et nyt udbud. 

Rammeaftaler kan eksempelvis dreje sig om indkøb af skolematerialer eller fødevarer, hvor 

skolerne har brug for successive leveringer af begge dele, men hvor der er svært at forudsige, 

hvilke fødevarer eller materialer der præcis er brug for om et halvt eller helt år. 

En rammeaftale giver således den offentlige myndighed en fleksibilitet i indkøbsprocessen og 

reducerer transaktionsomkostninger, da myndigheden sparer ressourcer ved ikke at skulle i 

udbud, og tilbudsgiverne ikke skal udarbejde tilbudsmateriale hver gang.  

1.3 Rammeaftaler med mange varenumre 

 
De offentlige myndigheder kan være repræsenteret via forskellige sammensætninger. Det kan 

være en kommune, et ministerium, en indkøbscentral4 eller et indkøbsfællesskab,5 hvor de to 

sidstnævnte er myndigheder, som foretager store udbud på vegne af mange kunder, og som langt 

de fleste gange anvender rammeaftaler til indkøb af varer, som skal leveres kontinuerligt. 

Disse rammeaftaler indeholder ofte op til flere tusind varenumre, men som stadig ligger inden for 

samme produktkategori - som eksempelvis de allerede nævnte skolematerialer.  

Selve definitionen af rammeaftaler betyder også, at det er meget vanskeligt for ordregiveren at 

definere samtlige varer, der skal indkøbes på de enkelte kontrakter i fremtiden. Derfor vil denne 

udbudsform være speciel tilbøjelig til at løbe ind i vanskeligheder ved definition af 

kontraktgenstanden samt den efterfølgende evaluering af tilbuddene. 

Eftersom disse rammeaftaler har et stort omfang og samtidig en usikkerhed vedrørende den 

fremtidige efterspørgsel af de præcise produkter, vil det naturligt skabe nogle forhindringer, når 

direktivets bestemmelser skal overholdes. 

 

                                                      
4 De store indkøbscentraler i Danmark er SKI A/S og Statens Indkøb. 
5 Der findes 11 organiserede indkøbsfællesskaber i Danmark, nemlig 12-by samarbejdet, Fællesindkøb Fyn, 
Fællesudbud Sjælland, Indkøbsfællesskabet HHO, Indkøbsfællesskabet Nordsjælland, Jysk Fællesindkøb, Limfjord Vest, 
Sydjysk Kommuneindkøb, Vestegnens indkøbsforum, Aalborg-modellen og Spar 5, jf. Udbudsrådet – Analyse af bedste 
praksis for brug af rammeaftaler, juni 2011. 
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1.4 Problemformulering 

Hvilke juridiske problematikker opstår under rammeaftaler med mange varenumre, og hvilken 

påvirkning har dette på tilbudspriserne?  

Herunder: 

a) Hvad er gældende ret omkring detaljeringsgraden ved tekniske specifikationer samt 

evalueringsmetoden under rammeaftaler med mange varenumre? 

b) Hvilken virkning har den gældende ret omkring de tekniske specifikationer på 

tilbudspriserne?  

c) Hvordan påvirkes risikoen for karteldannelse under de forskellige evalueringsmetoder?  

1.5 Afgrænsning 

1.5.1 Juridisk afgrænsning 
 

Der afgrænses først og fremmest fra lovgivninger, som regulerer udbud af offentlige kontrakter 

uden for EU, såsom GPA.6 Inden for EU-regi vil der kun fokuseres på udbudsområdet, som styres af 

Udbudsdirektivet, hvorfor aftaler, der vedrører koncessionskontrakter, særlige regler omkring 

socialt boligbyggeri og in-house-regulering samt regler for projektkonkurrencer eller indkøb, der 

styres af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, heller ikke berøres. 

 

Inden for Udbudsdirektivets regi vil der afgrænses fra indkøb, som ligger under tærskelværdien 

samt bilag IIB-ydelser, da disse kun er delvis reguleret, hvorfor direktivets bestemmelser ikke får 

den fulde effekt.  

 

Derudover kan det konstateres, at selv om Udbudsdirektivet overordnet indeholder samme regler 

for rammeaftaler om varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægskontrakter, er disses metodik ved 

at definere kontaktgenstanden og foretage en evaluering anderledes, hvorfor denne afhandling 

kun vil koncentrere sig om rammeaftaler på varer. 

 

                                                      
6 Government Procurement Agreement 
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En rammeaftale er basalt set en aftale, som omfatter vilkår for indgåelse af de efterfølgende 

kontrakter. Dette er ikke som sådan en udbudsform. Under en rammeaftale kan der anvendes 

procedureregler, som er bestemt af andre udbudsudformninger, såsom offentligt udbud, 

begrænset udbud, dynamiske indkøbssystemer, konkurrencepræget dialog og e-auktion.  

 

Afhandlingen vil være indifferent i forhold til, hvilken af disse former den ordregivende myndighed 

har valgt, men vil alene fokusere på det, det sker op til fasen, hvor der sker en tildeling på 

rammeaftalen.  

 

Nogle af de medtagne kendelser fra det danske klagesystem vil både angive kommuner og 

indkøbscentraler som ordregivere. Det er forståeligt, at en kommune må have færre kunder end 

en indkøbscentral, som netop indkøber på vegne af flere kommuner. Under udarbejdelsen af 

afhandlingen er det erfaret, at denne adskillelse ikke vil have den store effekt, derfor skal der ses 

bort fra denne forskel. Kendelserne, hvor ordregiver er en enkelt kommune, vil anvendes til 

fortolkning af problematikken på samme måde, som ved kendelser, hvor ordregiver er en 

indkøbscentral. 

 

1.5.2 Økonomisk/integreret afgrænsning 
 

Den økonomiske del af afhandlingen vil indeholde en analyse af prispåvirkninger via 

auktionsteorien under forskellige fortolkninger af udbudsreglerne, hvorfor der afgrænses fra den 

almindelige anvendte tilgang af auktionsanalyser. Det betyder, at der ikke skal findes frem til den 

mest optimale auktionsform, da denne er givet via udbudsreglerne, men at der kun fokuseres 

omkring teoriens antagelser.  

 

Selvom rammeaftalerne kan tildeles via flere kriterier, vil der generelt afgrænses fra at lave en 

økonomisk analyse af andet end pris. Alle de økonomiske teorier og modeller vil kun 

repræsenteres via relevante dele, og der vil ikke nævnes noget om disse teorier, som ikke 

vurderes at være direkte relevante for afhandlingen. 
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Derudover vil afhandlingens behandling af karteldannelser være rent økonomisk og uden 

uddybende forklaringer vedrørende de juridiske aspekter af denne problematik. 

1.6 Metodeafsnit 

1.6.1 Synsvinkel og struktur 
 
Afhandlingen vil forsøge at få klarlagt de problematikker, en ordregivende myndighed løber ind i 

ved at udbyde rammeaftaler med mange varenumre. Efter hvert juridisk kapitel vil det 

efterfølgende kapitel være økonomisk/integreret, da disse tager stilling til de økonomiske 

konsekvenser ved de juridiske fortolkninger.  

Synsvinklen vil derved være på ordregiverniveau i de juridiske kapitler og på samfundsmæssigt 

niveau i de økonomiske/integrerede analyser.  

Kapitel 2 vil indeholde en fortolkning af udbudsreglerne, som vedrører definitionen af de tekniske 

specifikationer under rammeaftaler med mange varenumre.  

Efterfølgende vil kapitel 3 analyser den henholdsvise restriktive og udvidende fortolkning af de 

omtalte udbudsregler fra forrige kapitel via auktionsteorien. Dette kapitel vil have til formål at 

finde frem til den samfundsmæssigt mest efficiente fortolkningsmulighed ved at se på påvirkning 

af tilbudspriserne. 

Kapitel 4 vil derefter bevæge sig ud i problematikken omkring evalueringen af sådan et udbud. Det 

vil forsøges at få afklaret, hvilke evalueringsmetoder der på nuværende tidspunkt overholder de 

udbudsretlige principper. 

Derefter vil kapitel 5 se på risikoen for karteldannelser under de markedsforhold, der måtte være 

ved rammeaftaler med mange varenumre. Endvidere vil det vurdere, om risikoen for, at 

tilbudsgiverne danner et kartel, øges på baggrund af de foran omtalte evalueringsmetoder. 

Kapitel 6 vil indeholde en konklusion, som samler de vigtigste fortolkninger og resultater, som er 

udledt af samtlige kapitler, og som derved besvarer problemformuleringen. 

1.6.2 Juridisk metode 
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De relevante retskilder vil analyseres og anvendes på afhandlingens problematik. Den udvalgte 

problematik vedrørende rammeaftaler med mange varenumre vil analyseres efter den sædvanlige 

retsdogmatiske metode, hvor analysen tager sit udgangspunkt, først i reguleringen og derefter i 

retspraksissen.7 Analysen vil altså starte med at definere EUF-traktatens samt Udbudsdirektivets 

relevante bestemmelser og derefter EU-praksis og national praksis.  

Retskildelære 
 
Retskilderne består navnlig af lovgivning, præjudikater, retssædvaner og forholdets natur.8 Disse 

vil dog ikke alle inkluderes, da kun nogle af disse er relevante for afhandlingens problemstilling. De 

ordregivende myndigheder er forpligtet til at overholde både den EU-retlige og den nationale 

regulering, men det findes kun relevant at inddrage den EU-retlige regulering og dennes primære 

og sekundære retskilder. 

Den primære EU-retlige regulering er EUF-traktaten, som vil anvendes i begrænset omfang, 

herunder dennes bestemmelser omkring fri bevægelighed for varer9 samt ikke-

diskriminationsprincippet på baggrund af nationalitet.10 Traktatens bestemmelser vil især være 

vigtige, hvis det drejer sig om et udbud under tærskelværdien, hvor Udbudsdirektivet ikke finder 

anvendelse. I denne opgave vil begge disse retskilder finde anvendelse. 

Den sekundære bindende regulering består bl.a. af direktiver,11 hvorfor de relevante 

bestemmelser i Udbudsdirektivet også anvendes. I henhold til EUF-traktatens art. 288 er et 

direktiv gældende med hensyn til det tilsigtede mål, men det overlades til de nationale 

myndigheder at bestemme form og midler for dennes implementering.  

I Danmark er Udbudsdirektivet således implementeret via bekendtgørelse om fremgangsmåderne 

ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 

                                                      
7 Nielsen (2005, s. 27). 
8 Ibid. (s. 39). 
9 TEUF’s art. 34. 
10 TEUF’s art. 18. 
11 Nielsen (2005, s. 112). 
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offentlige bygge- og anlægskontrakter.12 Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, skal ordregivere 

overholde samtlige bestemmelser i Udbudsdirektivet. 

Efterfølgende den nævnte regulering vil fortolkningen bevæge sig videre til praksis. EU-

Domstolens domme kan anvendes som præjudikater, hvis deres formulering er generel.13 Disse 

domme er derved med til at fortolke EUF-traktatens bestemmelser, som skal anvendes på 

afhandlingens problematik.  

Kerneproblematikken i afhandlingen vil dog koncentrere sig om den relevante nationale praksis, 

hvilken udvikles af Klagenævnet for Udbud, som er en klageinstans og har sin hjemmel i 

klagenævnsbekendtgørelsen. 14 Klagenævnet tager dog kun stilling til konkrete retsafgørelser, 

hvorfor det begrænser den retskildemæssige værdi af kendelserne. 

Herudover vil der som en fortolkningshjælp anvendes vejledende udtalelser fra Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, Udbudsrådet og anden juridisk litteratur, som vurderes at være relevant. 

Fortolkning 
 
Afhandlingen vil indeholde en ordlydsfortolkning af EUF-traktaten samt Udbudsdirektivet, hvor 

sidstnævnte suppleres af en formålsfortolkning via Udbudsdirektivets betragtninger. Både EU-

praksis og national praksis vil fortolkes ud fra formålsfortolkning. 

1.6.3 Økonomisk/integreret metode 
 
Den økonomisk integrerede metode vil ske ud fra den retsøkonomiske fortolkning, det vil sige på 

samfundsniveau. Retsøkonomien kan defineres som ”anvendt mikroøkonomi i relation til retlige 

forhold”,15 hvor mikroøkonomien beskæftiger sig med efficient allokering af ressourcer. 

Retsøkonomien kan derved bruges til at udlede løsninger, som uden for økonomien kaldes for 

”common-sence”.  

Ud fra de juridiske kapitler vil der udledes en retspraksis, som baseres på Udbudsdiretivets 

bestemmelser, og ud fra disses fortolkning vil der tages stilling til påvirkning af tilbudspriser.  

                                                      
12 Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, senest ændret 1. juli 2011 af bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011. 
13 Nielsen (2005, s. 224). 
14 Bekendtgørelse nr. 602 af 26. juni 2000, Klagenævnet for Udbud. 
15 Riis (1999, s. 1147). 
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De juridiske fortolkninger vil blive analyseret ud fra det økonomisk/integrerede perspektiv, navnlig 

ved brug af auktionsteori, industriøkonomi og spilleteori, hvor disse vil gennemgås ud fra de 

relevante modeller og antagelser. Derved vil der forsøges at få opridset konsekvenserne ved de 

forskellige juridiske fortolkninger. 

Herunder vil der klarlægges den mest efficiente fortolkning af de tekniske specifikationer under 

forudsætning af auktionsteorien. 

Industriøkonomien vil anvendes til at fastlægge risikoen for, at tilbudsgiverne danner et kartel, og i 

så fald kartellets konsekvenser på tilbudspriserne. Dette vil sammenkobles med de udvalgte 

evalueringsmetoder, hvor det udledes, hvilke af disse der udgør en mindre eller større risiko for et 

kartelsamarbejde. 

Til sidst vil der blive set på rammeaftaler, som endelige eller uendelige gentagne spil, for at 

udlede, om der er risiko for, at kartellerne kan opretholdes. 
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Udbud af rammeaftaler 
 

Inden der kan påbegyndes en analyse af afhandlingens problemstilling, er det nødvendigt at få 

fastlagt, hvilke processer der sker ved udbud af en rammeaftale. Derved kan man finde frem til de 

stadier, som vurderes relevante for afhandlingen. 

 

Udbud af offentlige anskaffelser sker på baggrund af EUF-traktatens principper om fri 

bevægelighed på EU’s indre marked16 samt ikke-diskriminationsprincippet17 med hjemmel i 

Udbudsdirektivet18, som fastsætter regler og processer, som de offentlige myndigheder er 

forpligtet til at følge.19  

 

De offentlige myndigheder, som foretager disse indkøb, kaldes også for ordregivende 

myndigheder, hvis definition man finder i Udbudsdirektivets art. 1, stk. 9. Afhandlingen vil dreje sig 

om store indkøb med mange ordregivere eller kunder, hvorfor disse kan enten karakteriseres som 

et indkøbsfællesskab eller en indkøbscentral, hvor den sidstnævnte indkøber på vegne af de 

ordregivende myndigheder, jf. Udbudsdirektivets art. 1, stk. 10. 

 

Direktivet indeholder en bestemmelse omkring muligheden for at indgå rammeaftaler. Danmark 

har benyttet sig af denne mulighed og har, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 3,20 

implementeret denne artikel. Ud over denne artikel er samtlige bestemmelser implementeret via 

samme bekendtgørelse, hvorfor hele Udbudsdirektivet har sin virkning i dansk ret.  

 

Ifølge Udbudsdirektivets art. 1, stk. 5, er rammeaftaler defineret som: 

                                                      
16 TEUF’s art. 34 (varer), art. 45 (arbejdskraft), art. 49 (etableringsfrihed), art. 56 (tjenesteydelser) og art. 63 (kapital). 
17 TEUF’s art. 18 (den generelle bestemmelse om forbud mod nationalitetsdiskrimination). 
18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter. 
19 Traktaten indebærer også andre principper, herunder proportionalitetsprincippet – hvor den offentlige myndighed 
ikke må opstille krav til tilbudsgiverne som går ud over end hvad der er nødvendigt samt offentlighedsprincippet – der 
foreskriver at udbuddet skal have en grad af offentlighed. 
20 Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, senest ændret med bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011. 
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” […] en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere 

økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i 

løbet af en given periode, i sær med hensyn til pris og i givet faldt påtænkte mængder”. 

 

Det betyder, at de ordregivende myndigheder ikke forpligter sig til at trække på rammeaftalen,21 

men de forpligter sig til at indgå de evt. senere kontrakter på baggrund af de aftalte vilkår. En 

tilbudsgiver, som er udvalgt på rammeaftalen, er derimod forpligtet til at levere de produkter, som 

de har budt ind med, og som er en del af kontraktgenstanden. 

 

Yderligere indeholder Udbudsdirektivet en speciel artikel vedrørende disse aftaler, nemlig art. 32, 

hvori der fastslås, hvordan de senere kontrakter skal indgås. Ifølge denne kan de efterfølgende 

træk på rammeaftalen ske enten via direkte tildeling efter de fastsætte vilkår i rammeaftalen22 

eller via fornyet konkurrence, når ikke alle vilkår er fastsat.23 

 

Derudover er det væsentlig at nævne bestemmelsens stk. 2, hvor det fastslås, at en ordregiver, 

som anvender rammeaftaler, skal anvende de procedureregler, der er nævnt i direktivet i alle 

faserne indtil tildelingen af kontrakterne.24 

 

Det betyder, at der ved tildeling på en rammeaftale kan anvendes flere forskellige 

udbudsformer,25 hvor de to mest anvendte er begrænset samt offentligt udbud.26 Processerne for 

disse er næsten ens, men hvor det under et offentligt udbud er tilladt for samtlige tilbudsgivere at 

afgive tilbud, skal tilbudsgiverne under et begrænset udbud,  først ansøge om at være med, og 

derefter kan de tilbudsgivere, som har fået en opfordring kunne afgive et tilbud.27 

 

 

                                                      
21 Hvorfor Arrowsmith også kalder det for ”framework arrangements”, jf. Arrowsmith (2005, s. 669). 
22 Udbudsdirektivets art. 32. stk. 4, første pind. 
23 Udbudsdirektivets art. 32, stk. 4, anden pind. 
24 Udbudsdirektivets art. 32, stk. 2. 
25 Under særlige betingelser kan der indgås konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling, jf. 
Udbudsdirektivets art. 28. 
26 Udbudsdirektivet art.28 
27 Ibid. Art. 28. 
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Udbudsprocessen kan derved beskrives som følgende: 

 

I denne afhandling vil ordregiver vælge at indkøbe produkter via udbud på en rammeaftale. Det er 

irrelevant, om der bruges offentligt eller begrænset udbud, da dette ikke har nogen påvirkning på 

problemstillingen. Udbudsmaterialet, som udarbejdes først28, skal indeholde 

konkurrencebetingelser, herunder hvilke kriterier der konkurreres på, en kravspecifikation 

inklusive de tekniske specifikationer, kontraktvilkårene samt bilag.29 

 

Når udbudsmaterialet er parat, skal ordregiver offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i TED,30 

som bl.a. skal indeholde oplysninger om, at der udbydes en rammeaftale, hvad denne drejer sig 

om, varigheden samt den estimerede indkøbsværdi.31 Herefter vil der ske en 

egnethedsundersøgelse32 af ansøgerne, og hvis der er tale om begrænset procedure, vil kun de 

tilbudsgivere, som vurderes egnede, få lov til at afgive et bud.33 

 

                                                      
28 Ordregiver skal offentliggøre udbudsmaterialet senest 6 dage efter bekendtgørelsen, jf. Udbudsdirektivets art. 39, 
stk. 1. 
29 www.udbudsportalen.dk – Vejledninger.  
30 Tenders-electronic-daily er det europæiske internetsite, hvor samtlige udbud, der er over en bestemt tærskelværdi, 
er offentliggjorte. Når værdien af rammeaftalen estimeres, skal samtlige delaftaler indberegnes, jf. Trepte (2007, s. 
438). 
31 Arrowsmith (2005, s. 702) og Udbudsdirektivets bilag VII A. 
32 Egnethedsundersøgelsen defineres i Udbudsdirektivets art. 44. Eftersom Udbudsdirektivet følger 
ligebehandlingsprincippet, kan tilbudsgivere, som har været med til forarbejdet i udbuddet, risikere at blive 
ekskluderet - nærmere herom i Bovis (2007, s. 144). 
33 Nielsen (2010, s. 142). 
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Når evalueringen er foretaget, og en eller flere vindere er fundet, skal samtlige tilbudsgivere 

underrettes om dette, og de tilbudsgivere, som ikke kom med på aftalen, har derefter krav på at få 

en begrundelse for, hvorfor de ikke blev udvalgt.34 Herefter skal der inden indgåelse af den 

egentlige kontrakt afholdes en stand still-periode på 10 dage,35 således de forbigåede 

tilbudsgivere har mulighed for klage over afgørelsen. 

 

Ikke alle disse stadier er relevante. Det vurderes, at der hvor ordregiver vil løbe ind i en udfordring, 

det er ved første stadie, når der skal udarbejdes et udbudsmateriale, og ved det næstsidste stadie, 

hvor der skal foretages en evaluering af de mange produkter. 

 

Ved udarbejdelse af udbudsmaterialet vil ordregiver skulle tage stilling til, hvordan produkterne 

skal beskrives, dvs. hvordan kravspecifikationen skal udarbejdes. Herunder vil problematikken 

omkring definition af samtlige produkter opstå. Under det næstsidste stadie vil ordregiver 

modtage tilbud, som er afgivet på baggrund af samme udbudsmateriale, hvorfor ordregiver også 

kan risikere at løbe ind i forhindringer her. 

  

Det betyder således, at der under hele afhandlingen kun fokuseres på disse to stadier og de deraf 

følgende problemstillinger. 

                                                      
34 Udbudsdirektivets art. 41, stk. 2. 
35 Ibid, art. 38, stk. 8. 
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Kapitel 2 
 

Ordregivers tidslinje for udbudsprocessen 

 

2.1 Problembelysning  

Når indkøbscentraler køber ind på vegne af sine kunder,36 er det nødvendigt at skabe klart og 

forståeligt materiale, som tilbudsgiverne skal anvende til at afgive tilbud. Dette materiale kaldes 

for udbudsmaterialet, og det består bl.a. af kravspecifikation på de produkter, ordregiver ønsker at 

modtage. Det er altafgørende, at disse krav er tydeligt formuleret og derved opfylder princippet 

om gennemsigtighed,37 da ordregiver ellers ubevidst kan komme til at åbne op for vilkårlig 

forskelsbehandling, hvilket er i strid med det grundlæggende udbudsretlige princip om 

ligebehandling.38 Er kravene ikke beskrevet præcist nok, kan man desuden risikere at få tilbudt 

produkter, der ikke lever op til kravspecifikationen. 

 

Følgende kaldes for tekniske specifikationer og kan fx være produkternes: egenskaber, 

kvalitetsniveau, funktionsdygtighed, brugeregenskaber, dimensioner, m. m Det vil altså sige den 

beskrivelse af produktet, som definerer dette, og som er en del af det udbudte.39  

 

                                                      
36 Arrowsmith (2005, s. 699). 
37 Udbudsdirektivets art. 2 
38 Ibid. art. 2 
39 Arrowsmith (2005, s. 1142). 
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Rammeaftaler er af sin natur dannet for at fastlægge rammerne for senere kontrakter og kan løbe 

op til 4 år,40 hvilket kan medføre vanskeligheder ved at definere en fuldstændig tilbudsliste,41 og 

hvorfor det kunne være relevant at undersøge, hvordan den gældende ret er på dette område.  

 

I det følgende vil der blive gennemgået de relevante artikler i EUF-traktaten samt 

Udbudsdirektivet og derefter refereres praksis fra EU-Domstolen samt Klagenævnet for Udbud for 

at fortolke reglerne. Herefter vil der blive analyseret udvalgte kendelser fra klagenævnet for til 

sidst at konkludere rækkevidden af reglernes fortolkning.  

 

2.2 TEUF 

Beskrivelsen af produkterne i udbudsmaterialet også kaldet kravspecifikationer, skal overholde de 

generelle bestemmelser i traktaterne. Navnlig er der tale om krav til overholdelse af fri-

bevægeligheds-reglerne samt ikke-diskrimination.42 

 

TEUF’s art. 34 foreskriver et forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner, mens TEUF’s art. 18 

forbyder al diskrimination på baggrund af nationalitet. 

 

Det betyder, at tilbudsgivere fra andre medlemsstater ikke må afvises på baggrund af deres 

nationalitet eller behandles ringere end tilbudsgivere fra udbudsstaten. Samtidig må ordregiver 

ikke opstille tekniske specifikationer på en måde, som medfører en direkte eller indirekte hindring 

for fri bevægelighed for disse varer.43 Det vil sige, at blot fordi en stat har udviklet en bestemt 

standard eller metode, som de efterspurgte produkter skal overholde, må disse tendenser ikke 

forhindre tilbudsgivere i at byde på rammeaftalen, men man skal lade disse tilbyde deres løsning.44 

 

                                                      
40 Udbudsdirektivets art. 32, stk. 2. 
41 Tilbudsliste er en betegnelse for det materiale, som omfatter en opremsning af de produkter, en ordregiver ønsker 
at få tilbud på og derfor en den af kravspecifikationen. 
42 Traktaten indebærer også andre principper, se fodnote 19. 
43 Trepte (2007, s. 7). 
44 Trepte (2007, s. 275). 
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2.3 Udbudsdirektivet 

Ved udbud af rammeaftaler kan det af Udbudsdirektivets art. 32, stk. 2, udledes, at de 

ordregivende myndigheder skal i alle faser indtil tildeling af kontrakten, følge de procedureregler, 

der er beskrevet i direktivet.  

 

Selve beskrivelsen af produkternes kravspecifikation, kan egentlig kun ske via tre metoder enten 

ved en henvisning til standarder,45 ved angivelse af funktionsdygtighed46 eller en blanding af disse 

to. Ved en standard forstås en teknisk specifikation, og man kan sige, at det er en mere låst måde 

at beskrive varen på, da denne beskriver, hvordan selve varen skal være47, mens 

funktionsdygtighed efterlader mere spillerum, da denne beskriver, hvad varen skal kunne - altså 

en slags ”output” for varen.48 I denne afhandling bliver der dog kun fokuseret på den førstnævnte 

metode, nemlig beskrivelse af selve varen via tekniske specifikationer. 

 

Kravene til beskrivelsen af varerne i udbudsmaterialet er fastlagt i direktivets art. 23, som 

omhandler tekniske specifikationer.  

 

Artikel 23, stk. 2, fastsætter, at: 

”De tekniske specifikationer skal give tilbudsgiverne lige muligheder, og de må ikke bevirke, at der 

skabes ubegrundede hindringer for konkurrence med hensyn til offentlige kontrakter”. 

 

Artiklen henviser desuden til Udbudsdirektivets Bilag VI, som indeholder definitionen af visse 

tekniske specifikationer. Artikel 23 opridser desuden reglerne for bl.a. henvisning til bestemte 

mærker eller fabrikater, hvorefter dette ikke er tilladt, medmindre det ikke er muligt at beskrive 

genstanden på anden måde, og at det derudover efterfølges af udtrykket ”eller tilsvarende”.49 

I betragtning 29 til direktivet finder man yderligere, at: 

                                                      
45 Udbudsdirektivets art. 23, stk. 3 a. 
46 Udbudsdirektivets art. 23, stk. 3 b-d. 
47 S. T. Poulsen, P. S. Jakobsen og S. E. Kalsmose-Hjelmborg (2011, s. 277). 
48 Eksempelvis er det hensigtsmæssigt at anvende funktionskrav til et computerudbud. Det er nemlig noget lettere at 
beskrive, hvad computeren skal kunne, frem for at angive hvad den skal bestå af. 
49 Udbudsdirektivets art. 23, stk. 3 a, hvilket udledes af de føromtalte TEUF-artikler. 
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 ”[de] tekniske specifikationer bør være klart angivet, således at alle tilbudsgivere er klar over, hvad 

de krav, som de ordregivende myndigheder har stillet, omfatter”. 

 

Derudover gælder den overordnede artikel 2, der fastsætter, at ligebehandling af tilbudsgiverne 

samt en gennemsigtighed af udbudsmaterialet skal være opfyldt. 

 

Det er således fastslået i direktivet, at de tekniske specifikationer skal give tilbudsgiverne lige 

muligheder, og de må ikke skabe ubegrundede hindringer for konkurrencen, samt at de skal være 

angivet klart og tydeligt, så alle tilbudsgivere er klar over de krav, som ordregiverne stiller.  

 

2.4 EU-praksis 

Ud fra bestemmelserne for de tekniske specifikationer må et af de væsentligste principper være 

Cassis De Dijon-doktrinen.50 Denne medfører et gensidighedsprincip, som betyder, at ordregiver 

skal anerkende tekniske specifikationer og standarder, på lige fod med dem som er gældende for 

nationalstaten.51  

 

Derudover, hvis det viser sig, at de krævede tekniske specifikationer eller standarder har et højere 

krav end i andre medlemsstater, skal ordregiver kunne dokumentere deres nødvendighed.52 

I forbindelse med EUF-traktatens bestemmelser om ikke-diskrimination vil det heller ikke være 

tilladt at opstille kravene, således at det favoriserer et bestemt land. 

 

I Storebælt-sagen blev det eksempelvis vurderet, at ordregiver ikke måtte opstille kriterier, hvor 

der stilles en betingelse om, at der i størst muligt omfang skulle anvendes danske materialer og 

dansk arbejdskraft.53 

Det generelle princip omkring gennemsigtighed skal også anvendes, når de tekniske 

specifikationer udformes, og der kan derfor fortolkes en regel omkring klarhed. 

                                                      
50 Sag 120/78, Rewe-Zentral Köln mod Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, som omhandlede en anerkendelse 
af alkoholprocenten i frugtlikør i Tyskland. 
51 Trepte (2007, s. 278). 
52 EUF-traktatens art. 30. 
53 Sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark. 
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I sag C-496/99 P udtalte EU-Domstolen, at ”(…)princippet om gennemsigtighed (…) indebærer, at 

alle betingelser og bestemmelser i forbindelse med tildelingsproceduren skal formuleres klart, 

præcist og utvetydigt (…)”.54 

 

Sammenlagt med det fundamentale ligebehandlingsprincip vil det herefter fremgå, at alle 

tilbudsgivere i EU skal have lige adgang til at afgive et tilbud, og beskrivelsen af dette skal foregå 

på en gennemsigtig og klar måde og være identificerbart for alle tilbudsgiverne.55 

 

2.5 Klagenævnets praksis 

 

Allerede for mere end ti år siden har klagenævnet udtalt sig omkring de tekniske specifikationer. I 

en kendelse fra 1998 blev det nemlig fastslået, at en ordregiver: 

 ”ved at undlade at give de nævnte oplysninger har tilsidesat de krav om en tilstrækkelig og 

fuldstændig beskrivelse af det udbudte, der må anses indeholdt i EU's udbudsregler.”56 

 

Klagenævnet har senere udtrykkeligt anført, at uklarheden i materialet og dermed omkring de 

udbudte varer åbner en mulighed for en vilkårlig forskelsbehandling af de bydende, som er direkte 

i strid med det EU-retlige ligebehandlingsprincip samt gennemsigtighedsprincip.57  

 

Det kan altså konstateres, at udbudsmaterialet såvel kvalitativt som kvantitativt skal indeholde en 

tilstrækkelig beskrivelse af varen. Uklarhed i tilbudsmaterialet kan derimod resultere i en 

forskelsbehandling af tilbudsgivere, som er i strid med gennemsigtighedsprincippet.  

 

Specielt omkring problematikken ved efterspørgsel af det øvrige sortiment har klagenævnet afsagt 

flere kendelser fx kendelsen Baxter A/S mod Roskilde amt m.fl., hvori det fastslås, at:  

                                                      
54 EU-Domstolens dom af 29.4.2004, sag C-496/99 P, Kommissionen mod CAS Succhi di Frutta, præmis 111. 
55 For netop at modarbejde forskelligheden i de forskellige EU-landes definitioner af arbejder, varer og 
tjenesteydelser, er der også udviklet et CPV-glossar (Common Procurement Vocabulary), som opstiller numre til 
forskellige varer, tjenesteydelser og arbejder. 
56 Kendelse af 28. september 1998, Humus/Genplast ved Hans Jørgen Rasmussen mod Esbjerg Kommune, side 5 - 6. 
57 Kendelse af 24. oktober 2001, Eiland Electric A/S mod Vestsjællands Amt, påstand 1. 
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”Tilbudsgivernes sortiment ud over det, der skulle afgives tilbud på, er udbuddet uvedkommende, 

og det ville være i strid med udbudsreglerne at tillægge oplysninger om rabatter på et sådant 

sortiment […]”.58 

 

 I en senere kendelse har klagenævnet også udtalt, at59: 

”Når indklagede[…] har anmodet om oplysning på »en rabatsats, der tilbydes på produkter, som 

ligger ud over dem, der er angivet på bilag 260«, […] Dette indebærer dels, at omfanget af den 

udbudte ydelse må henstå som uklar, dels at en umiddelbar sammenligning af tilbuddene 

vanskeliggøres eller umuliggøres.”61 

 

Hermed kan det konstateres, at klagenævnets praksis peger i retning af, at produkter, som ikke er 

beskrevet i kravspecifikationen og dermed i tilbudslisten, ikke er en del af tilbuddet, og disse kan 

derfor hverken efterspørges eller evalueres. Det betyder, at hvis ordregiver vælger at efterspørge 

det øvrige sortiment, vil de formentlig ikke kunne gøre det uden at bryde kravet om den krævede 

nøjagtige beskrivelse af det udbudte og dermed gennemsigtighedsprincippet. Tilbudsgiver skal 

altså ud fra udbudsmaterialet kunne se, hvad konkurrencegrundlaget består af, og dette vil være 

umuligt, hvis det er tilbudsgiverne selv, som bestemmer dette grundlag. 

 

Der vil i det følgende analyseres fire udvalgte kendelser, hvor det forsøges at få klarlagt 

retningslinjerne for klagenævnets praksis med henblik på produktbeskrivelsen samt 

problematikken ved efterspørgsel af det øvrige sortiment.  

                                                      
58 Kendelse af 14 december 2006, Baxter A/S mod Roskilde kommune, påstand 14. 
59 Kendelse af 17. december 2008, Bandagist-Centret A/S mod Århus Kommune, påstand 2. 
60 Bilag 2 indebar en tilbudsliste. 
61 Lignende argumentation i kendelsen af 12. marts 2009, Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune, påstand 5. Se 
også kendelse af 3. oktober 2011, ØGT mod Ishøj Kommune. 
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2.6 Beskrivelse af de tekniske specifikationer på produktgruppeniveau 

2.6.1 Kendelse af 16. juni 2009, Tødin A/S mod Tønder Kommune 

Resume 
I sagen Tødin A/S mod Tønder Kommune,62 der drejede det sig om en rammeaftale af forskellige 

diabetesprodukter, påstod klageren, at kommunen ikke havde foretaget en tilstrækkelig 

beskrivelse af produkterne, men blot anført disse som produktkategorier, hvorfor dette måtte 

være i strid med Udbudsdirektivets art. 2.63 Klagenævnet vurderede, at denne form for beskrivelse 

i det foreliggende tilfælde var tilstrækkelig til, at tilbudsgiverne kunne identificere de enkelte 

diabetesprodukter og dermed ikke i strid med Udbudsdirektivets art. 2. 

Diskussion 
 
Hvis man ser på de føromtalte artikler, betragtninger i Udbudsdirektivet samt EU-praksis må det 

udledes, at de tekniske specifikationer og dermed denne overordnede produktkategori skal 

indeholde en sådan grad af detaljer, at alle tilbudsgiverne ikke er i tvivl om, hvad der efterspørges, 

og ordregiver er i stand til at sammenligne tilbuddene.64  

 

I denne kendelse opstiller klagenævnet en ny definition af ”en tilstrækkelig og klar beskrivelse”, 

nemlig at produkterne blot skal kunne ”identificeres”. Når der ses på det helt grundlæggende, 

nemlig hvorledes kommunen havde valgt at beskrive produktkategorierne, finder man betegnelser 

som ”insulinpenne til flergangsbrug” og ”blodsukkermåleapparater”.65 Hvis det at kunne 

identificere varerne er nok til at opfylde kravet til de tekniske specifikationer, må det udledes, at 

der er tale om et marked, hvor de potentielle leverandører vil være i stand til at forstå, hvad der 

menes blot via denne beskrivelse.  

 

Idet forskellige udbud drejer sig om produkter på forskellige markeder, vil kravet til specifikationen 

af disse også variere. På den måde kan man sige, at markedet for lægemidler er reguleret via 

andre love og standarder, hvorfor disse vil være lettere at identificere, end hvis der var tale om et 

møbeludbud.  
                                                      
62 Kendelse af 16. juni 2009, Tødin A/S mod Tønder Kommune. 
63 Ibid. Påstand 4. 
64 Udbudsdirektivets art. 23, betragtning 29 samt den foran omtalte retspraksis. 
65 Kendelse af 16. juni 2009,Tødin A/S mod Tønder Kommune, tilbudsskema bilag 3 
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Derfor kan man påstå, at lige præcis dette marked ikke behøver en beskrivelse, som ligger helt 

nede på varelinjeniveau. Spørgsmålet er således, om disse beskrivelser er så generelle, at de 

strider imod art. 23, hvilken fastslår, at tilbudsgiverne skal have ”lige muligheder” samt ikke skabe 

”ubegrundede hindringer for konkurrencen”. 

 

Hvis de ønskede produkter ikke har den fornødne detaljeringsgrad, vil det af naturlige årsager 

skabe tvetydige fortolkninger af kravspecifikationen, som kan variere af tilbudsgivernes erfaring og 

som i værste fald skaber ulige muligheder samt de omtalte konkurrencehindringer. 

 

Under denne rammeaftale vil det vurderes, at fordi den omhandler produkter, som i forvejen er 

stærkt reguleret, vil det ikke skabe store vanskeligheder for tilbudsgiverne at identificere disse. 

Det betyder derfor, at en beskrivelse på produktkategoriniveau vil være tilstrækkelig for at opfylde 

direktivets bestemmelser, når det drejer sig om dette specielle marked. 

 

2.6.2 Kendelse 15. januar 2009, Ortos A/S mod Odense Kommune 
 

Resume 
 
En kendelse, som klagenævnet har taget stilling til et halv år forinden Tødin sagen, omtaler også 

kravspecifikationen af produkterne i udbudsmaterialet. Kendelsen omhandler en rammeaftale om 

indkøb af ortopædiske hjælpemidler, og klageren havde nedlagt en påstand, nemlig at Odense 

kommune ikke havde foretaget en tilstrækkelig og fuldstændig beskrivelse af produkterne, hvorfor 

dette måtte være i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.66 Odense 

Kommune anerkendte overtrædelsen, og klagenævnet vurderede også, at beskrivelsen af 

produkterne var yderst sparsom, samt at der forelå en usikkerhed omkring prisstrukturen, hvilket 

medførte, at tilbudsgiverne ikke kunne optimere deres tilbud, og at ordregiveren ikke kunne 

foretage en sammenligning, og hvorfor udbudsmaterialet måtte være i strid med direktivets art. 2. 

 

                                                      
66 Kendelse af 15. januar 2009, Ortos A/S m.fl. mod Odense kommune, påstand 4. 
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Diskussion  
 
Denne kendelse angår en beskrivelsesmetode, som ligner meget den, som er omtalt i Tødin sagen. 

Udbuddet drejede sig om bandageriprodukter, hvor delaftalen havde overskriften: ”Bandager, 

proteser, ortoser, korsetter, […] og tilbehør til ovenstående”.67 Herunder var der henvist til en 

tilbudsliste for en række bandageriprodukter samt et bilag, hvor der stod, at ”der ønskes tilbud på 

så mange relevante typer bandageriprodukter som muligt, herunder hvis disse er fremstillet i flere 

forskellige materialer [herefter eks. på materialer]”.68  

 

Ud af denne kendelse kan det læses, at ”Indklagede har beskrevet de udbudte bandageriprodukter 

m.v. yderst sparsomt [….] Der var endvidere usikkerhed om, hvilken prisstruktur […] der skulle 

angives i tilbuddene. Det har herefter ikke været muligt for tilbudsgiverne at vurdere hvordan de 

bedst kunne optimere deres tilbud, ligesom det har vanskeliggjort indklagedes mulighed for at 

foretage en sammenligning […]”.69  

 

Klagenævnet lægger derved vægt på, at tilbudsgiverne ikke har været i stand til at optimere deres 

tilbud, samt at ordregivers sammenligning af produkterne blev vanskeliggjort. Dette er således et 

mere skærpet krav end i Tødin kendelsen, hvor tilbudsgiver ”blot” skulle kunne identificere 

produkterne. Det må nemlig antages, at det at kunne identificere et produkt må betyde, at forstå 

dennes art og egenskaber, mens det at kunne optimere sit tilbud må gå videre, nemlig at kunne 

sætte en pris på produktet. Heraf den nævnte prisstrukturproblematik, hvor tilbudsgiverne under 

denne rammeaftale kunne være i tvivl, om der skulle angives samlet eller specificerede priser, som 

klart må være udslagsgivende, når der er tale om brud på gennemsigtighedsprincippet. 

 

2.6.3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
 
Efter gennemgang af de to kendelser er det en skam ikke at benytte Konkurrencestyrelsens 

udtalelse, som drejer sig om samme slags udbud som Ortos sagen. Det noteres dog, at 

                                                      
67 Ibid. påstand 6. 
68 Ibid, side 6 
69 Ibid, påstand 4. 
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Konkurrencestyrelsens udtalelser er blot vejledende, hvorfor der ikke kan støttes ret på disse, men 

derimod vil disse være et godt fortolkningsbidrag.  

 

Denne udtalelse70 drejer sig på samme måde om et udbud på ortopædiske midler, hvor 

tilbudslisten indebar tekniske specifikationer, såsom; ”Målstrømper arm eller hånd”, ””Div. Komp. 

strp. Knæ standard”, ”Målstrømper ben et par” og ”Målstrømper ben stk.”, hvor klager mente, at 

disse indebar forskellig kvalitet og egenskaber, der ikke var nærmere specificeret.  

 

Det eneste, som udbudsmaterialet indebar omkring kvalitetsbeskrivelsen, var, at produkterne 

skulle overholde de generelle standarder og branchenormer m.m., samt at der efterspørges 

forskellige kvalitetsklasser uden at disse defineres.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved denne lejlighed udtalt, at ”[da] kommunen kun 

sparsomt har beskrevet produkterne […] medfører [dette], at det [er] reelt op til tilbudsgiverne 

selv at vurdere, hvilke egenskaber og kvalitet de tilbudte produkter skal have. Det er derfor ikke 

muligt for tilbudsgiverne at vurdere, hvordan de bedst optimerer deres tilbud.”71 

 

Her drejer det sig altså om den manglende definition af kvaliteter og egenskaber, og som meget 

ligner det manglende kvalitetsniveau under Ortos sagen. Under dette udbud blev der dog ikke 

engang nævnt eksempler, hvorimod under Ortos sagen blev der måske offentliggjort alt for mange 

uspecificerede eksempler på kvaliteter. 

 

Under denne udtalelse ses det, at styrelsens vurdering i forhold til en tilstrækkelig og nøjagtig 

beskrivelse af de tekniske specifikationer udtrykker sig ved, at tilbudsgiverne skal kunne optimere 

deres tilbud. Derimod er der ikke nævnt noget omkring prisstrukturen, hvorfor det kan fungere 

som en fortolkningshjælp, og deraf må det formodes, at ”optimering af et tilbud” ikke blot drejer 

sig om forvirrende prisstruktur, men også om manglende definitioner af egenskaber og kvaliteter. 

 

                                                      
70 www.kfst.dk 2009-06-17, klage over Aalborg Kommunes udbud af ortopædiske hjælpemidler. 
71 Ibid. 2009-06-17, klage over Aalborg Kommunes udbud af ortopædiske hjælpemidler. 

http://www.kfst.dk/
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2.7 Beskrivelse af de tekniske specifikationer via repræsentative tilbudslister  

 

2.7.1 Kendelse af 21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune på 
vegne af Fællesudbud Sjælland - m.m. 

Resume 
 
Denne kendelse drejer sig om en rammeaftale på fødevareleverancer til storkøkkener i Region 

Sjælland. Virksomheden Hørkram Foodservice A/S havde her nedlagt flere påstande, der drejer sig 

om kritikken af beskrivelsen af produkterne. Navnlig mente Hørkram Foodservice A/S, at 

indkøbsfællesskabet havde foretaget en utilstrækkelig beskrivelse af sortimentet, da tilbudslisten 

indeholdt en yderligere forklaring, hvor der stod, at produkterne kun var et udtryk for indkøbers 

indkøbsflow, samt at denne skal kunne tilpasses senere efter behov, og at der efterspurgtes 

produkter, som lå ud over tilbudslisten.72 Klagenævnet vurderede, at der ”Ved rammeaftaler som 

det foreliggende er det forventeligt at der i kontraktens løbetid er behov for en vis justering […] og 

finder ikke […] at den beskrevne kontraktgenstand ændres i den grad, som strider i mod 

gennemsigtigheds samt ligebehandlingsprincippet”.73  

Diskussion 
 
Under denne sag lå afvigelsen fra de fuldstændigt definerede produkter ikke i, at disse var 

overordnet beskrevet, men at disse var beskrevet pr. varelinjeniveau, samtidig med der 

accepteredes erstatningsprodukter samt en senere efterspørgsel af lignende produkter.   

Rammeaftalen var opdelt i tre delaftaler, herunder leverance af kød, leverance af kolonial og 

leverance af frugt og grønt. Hvor hver af disse indeholdt en tilbudsliste, som repræsenterede 80 % 

af det fremtidige estimerede forbrug, og hvor det var et mindstekrav, at samtlige varelinjer skulle 

udfyldes.74  

 

                                                      
72 Kendelse af 21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland – 
m.m., påstand 2 c. 
73 Ibid, ad påstand 2a nr. i og ii, 2 c nr. iii og 2 d nr. i og ii. 
74 Som udgangspunkt vil det ikke stride imod Udbudsdirektivet at opstille et mindstekrav om udfyldelse af hele eller en 
del af tilbudslisten, da dette må ligge inden for det skøn, som ordregiver besidder. Kravet skal dog hænge sammen 
med og stå i forhold til kontraktens genstand, jf. Udbudsdirektivet art. 44, stk.2. 
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Derved er der to ting, som er værd at lægge mærke til i denne kendelse. For det første, at 

tilbudslisten ikke er helt fast, eftersom der udtrykkeligt ønskes og tillades variationer i 

produkterne, og for det andet, at tilbudslisten ikke dækker over hele udbuddet, men 80 % af det 

estimerede indkøb. 

 

Vedrørende den første problemstilling kan man sige at dette er en anden metode til at undvige 

den fuldstændige definition af produkterne. Altså i stedet for, som vi så i de forrige sager at 

beskrive en overordnet produktgruppe, definerer ordregiver nu samtlige varenumre, men 

efterlader spillerum for at tilpasse sortimentet. Herunder kan der derfor opstå tvivl om, hvorvidt 

denne beskrivelse af tilbudslisten medfører en så væsentlig ændring af kontraktgenstanden, at 

princippet omkring gennemsigtighed kommer i klemme. 

 

Det fortolkes af EU-Domstolen, at princippet om gennemsigtighed bl.a. indebærer, at alle 

tilbudsgivere skal kunne fortolke kontraktens genstand på samme måde, og det må derved også 

udvides til, at alle tilbudsgivere kan byde med et sådant erstatningsprodukt, at denne kan 

fortolkes på samme måde og ikke medfører sådanne udsving i egenskaber eller kvalitet, at det 

påvirker en fair og lige konkurrence samt en senere evaluering af tilbuddene. 

 

I tilbudslisterne ser man varelinjer beskrevet som ”skinkekød i tern, 1,1 kg” eller ”piskefløde, 10 l. 

dunk”, altså nogle helt almindelig anerkendte beskrivelsesstandarder. I henhold til diskussionen 

omkring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse ved udbuddet i Århus 

Kommune må det konstateres, at der her klart forventes, at erstatningsprodukter indeholder 

samme kvalitet og egenskaber, som de produkter der er anført i kravspecifikationen, ellers må 

ordregiver formentlig vurdere dette mindstekrav for ikke at være opfyldt. 

 

Hvis kravspecifikationen ikke indeholdt så præcise tekniske specifikationer, men indeholdt mere 

generelle beskrivelser, som vi eksempelvis så under Ortos kendelsen, som beskrev produkterne 

overordnet som fx ”bandager til ben” ben stativer og tilbehør”,75 ville det i en højere grad forøge 

risikoen for en større variation i de tilbudte produkter.  

                                                      
75 Kendelse af 15. januar 2009, Ortos A/S m.fl. mod Odense Kommune, side 6. 
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Dette ville skabe en gennemsigtighedsproblematik samt forringe sammenligningsgrundlaget. 

Dette ses dog ikke at være tilfældet her, da produkterne indeholder en tilbudsliste på 80 % af 

indkøbet i detaljerede beskrivelser pr. varelinjeniveau. 

 

Det må derfor konstateres, at når en potentiel leverandør gennemgår materialet, vil han næppe 

komme frem til resultater, som afviger i væsentlig grad i forhold til en anden potentiel leverandør, 

ikke mindst fordi produkterne er defineret på varelinjeniveau. Hvis materialet læses korrekt, vil de 

udsving, der alligevel måtte komme, derfor næppe resultere i en væsentlig ændring af 

kontraktgenstanden.  

 

Herved kommer vi frem til det andet punkt i denne kendelse, nemlig det faktum, at tilbudslisten 

ikke er fuldstændig, men repræsenterer 80 % af det fremtidige indkøb. De resterende 20 % kan 

derved karakteriseres, som det øvrige sortiment og som ikke bliver evalueret.76 

 

Som nævnt i starten af dette kapitel er klagenævnet meget strikse med hensyn til efterspørgsel af 

det øvrige sortiment, som det måske erindres, blev det i en tidligere klagesag vurderet, at 

produkter, som ikke er en del af tilbudslisten, er udbuddet uvedkommende.77  Dette taler direkte 

imod en anerkendelse af denne opstilling, ikke desto mindre vurderer klagenævnet, at det er 

lovligt at efterspørge øvrigt sortiment hos tilbudsgiverne, og dette baseres navnlig på 

rammeaftalens omfang og art. 

 

Faktisk baseres begge omtalte problematikker på rammeaftalens omfattende karakter. Både med 

hensyn til den føromtalte tilbudsliste og med hensyn til den manglende definition af de resterende 

20 %. 

                                                      
76 Ordregiver efterspurgte ”et bredt sortiment af standartprodukter indenfor delaftalens område”, jf. påstand 2a nr. i 
og ii, 2 c nr. iii og 2 d nr. i og ii. 
77 Kendelse af 17. december 2008, Bandagist-Centret A/S mod Århus Kommune, påstand 2. 
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Klagenævnet udtaler, at der ” ved rammeaftaler som det foreliggende ”78 og ”ved udbuddet af en 

aftale som nærværende”79 ikke er grundlag for at kritisere, at evalueringen foretages på baggrund 

af den repræsentative tilbudsliste og ikke på baggrund af samtlige produkter.  

 

Hvis man tager udgangspunkt i begrebet ”rammeaftaler som de foreliggende”, må man 

konstatere, at før en ordregiver kan fravige en definition på varelinjeniveau, skal det under det 

konkrete udbud ikke være muligt at sammensætte en fuldstændig tilbudsliste.  

 

Hvornår dette ikke er muligt, er svært at sige, men det må stærkt overvejes, om en indkøbscentral 

eller indkøbsfællesskab, som indgår en rammeaftale med mange varenumre på vegne af mange 

kunder, i princippet må kunne falde ind under ”ved udbuddet af en aftale som nærværende”.  

 

Der skal derved ikke meget fantasi til at forestille sig, at en flerårig rammeaftale på leverancer til 

storkøkkener til flere kommuner må være i den tunge ende. Forstået på den måde, at der uden 

tvivl må eksistere et væsentligt tilpasningskrav, som kan rationalisere efterspørgsel af øvrigt 

sortiment, samt løbende tilpasning. 

 

Det er selvfølgelig svært at skulle vurdere, hvor grænsen for en af denne slags rammeaftale går, 

men det kunne tænkes, at store rammeaftaler med mange varenumre samt mange kunder,80  som 

har forskellige præferencer, vil kunne opfylde betingelsen. 

 

2.7.2 Kendelse af 10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 – Indkøbsfællesskabet 
for Kommunerne i Region Sjælland 

Resume 
 
Kendelsen Kids leg og lær A/S81 omhandler en rammeaftale om indkøb af børneinstitutionsmøbler, 

hvor klagenævnet undersøgte spørgsmålet, om det er lovligt at evaluere i forhold til underkriteriet 

                                                      
78 Kendelse af 21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland, ad 
påstand 2 a nr. iii og 2 c nr. ii.  
79 Ibid, ad påstand 2 a nr. i og ii, 2 c nr. iii og 2 d nr. i og ii. 
80Efter Udbudsdirektivets art. 32 stk. 2, er det kun de ordregivende myndigheder, som indgår i indkøbscentralen, der 
kan gøre brug af rammeaftalen.. 
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”sortiment, miljø og kvalitet”, hvor der lægges vægt på samtlige produkter, herunder 

tilbudsgivernes varekataloger, som klager mente ikke var en del af kontraktgenstanden.82 Herved 

blev det undersøgt, hvorvidt en ordregiver kan lægge vægt på øvrigt sortiment i form af 

varekataloger og ikke blot på tilbudslisterne. 

 

Klagenævnet vurderede, at eftersom de efterspurgte produkter indeholdt en definition i 

udbudsmaterialet, og på den måde var afgrænset i forhold til beslægtede områder, samt at 

tilbudslisten kun var et repræsentativt udtryk for det udbudte produktområde, var det ikke i strid 

med principperne om gennemsigtighed eller ligebehandling for ordregiver at have lagt vægt på 

tilbudsgivernes generelle sortiment. 

Diskussion 
 
Denne kendelse er derved interessant, fordi den omhandler en efterspørgsel af tilbudsgivernes 

varekataloger, som derved vil være en overvejende del af udbuddet og evalueringsgrundlaget for 

senere kontrakter, mens evalueringen for at komme med på rammeaftalen bliver afgjort via 

konkurrence på de repræsentative tilbudslister, som er defineret via produktkategorier. 

Eftersom dette kapitel ikke drejer sig om evaluering, vil det undgås at kommentere på dette.83 I 

stedet koncentreres omkring definitionen af de tekniske specifikationer og dermed endnu en 

alternativ metode, som klagenævnet tillader. 

 

Først må det slås fast, at den nærliggende rammeaftale på samme måde som den forrige har en 

stor kundekreds, navnlig samtlige kommuner i Region Sjælland, hvor nogle af disse har blot en 

option, samt omhandler syv delaftaler, der indeholder alt fra formningsartikler til fitnessredskaber, 

hvilket vil indebære de mange varenumre. 

 

Dette taler for en ret besværlig proces, hvis der skulle defineres en tilbudsliste. Hvordan skal 

Region Sjælland kende alle de forskellige dele af legepladser og sportsudstyr på forhånd?  De 

                                                                                                                                                                                
81 Se også Kendelse af 11. januar 2011, Lekolar A/S mod K 17 Indkøbsfællesskabet for kommunerne i Region Sjælland, 
som omhandler samme rammeaftale men nogle andre delaftaler.   
82 Kendelse af 10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 - Indkøbsfællesskabet for kommunerne i Region 
Sjælland, påstande 4 og 4a. 
83 Kapitel 4 handler specielt om evaluering af et udsnit, hvor samme kendelse analyseres, kapitel 4, punkt4.6.1.4. 
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kunne selvfølgelig - ligesom i den forrige kendelse - henvende sig til alle disse myndigheder og 

derved stable en tilbudsliste på benene. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt alle disse produkter vil 

kunne defineres, navnlig fordi de ikke er bestemt på forhånd.  

 

Klagenævnet kommenterer da også i denne kendelse, ”at varerne i tilbudslisterne er 

repræsentative”,84 samt at det ”ikke er muligt at opstille en tilbudsliste på samtlige produkter 

(…)”.85 Under denne kendelse ses der dog en anden model for disse omfattende udbud, 86 hvis 

lovlighed kunne være relevant at efterprøve. 

 

Den egentlige tilbudsliste, som kunderne på rammeaftalen senere skal indkøbe på, og som under 

almindelige accepterende forhold danner grundlag for fornyet konkurrence, kan her ikke defineres 

på produktniveau. Derfor vælger ordregiver at definere de ønskede produkter via afgrænsede 

kravspecifikationer og efterspørge varekatalogerne.87 

 

Navnlig kan man ud fra kendelsen læse, at aftalens omfang under delaftale 4 består af 

”legepladser og – redskaber, der er defineret som fastnaglede […] til aldersgruppen 0-14 år. 

Udbuddet er afgrænset fra udendørs legetøj, som ikke er fastnaglet […] samt udendørs sport og 

idrætsudstyr […]”.88 

Den EU-praksis, som er nævnt i starten af dette kapitel, fortolker, at gennemsigtighedsprincippet 

ved de tekniske specifikationer betyder, at en rimeligt informeret tilbudsgiver skal kunne forstå 

disses nøjagtighed og fortolke dem på samme måde. 89  

Når man vurderer, hvorvidt de tekniske specifikationer har en tilstrækkelig kravspecifikation, vil 

man skulle se på helheden ved udbuddet og derved også de føromtalte kravspecifikationer. Hvis 

ikke ordregiver udtrykkeligt havde afgrænset produkterne, ville vi være tilbage ved 

                                                      
84 Kendelse af 10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 - Indkøbsfællesskabet for kommunerne i Region 
Sjælland, påstand 2. 
85 Ibid. påstand 2. 
86 Samme udsagn i Kendelse af 23. marts 2011, AV form A/S mod 12-by-gruppens Indkøbscentral, påstand 4.  
87 Det vil sige beskrivelse af opgaven, mængde, omfang, kvalitetsniveau og mindstekrav, jf. Arrowsmith (2005, s. 
1142). 
88 Kendelse af 10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 - Indkøbsfællesskabet for kommunerne i Region 
Sjælland, s. 7. 
89 Sag T-345/03, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, præmis 145. 
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problematikken, hvor tilbudsgiverne selv skal afgrænse kontraktgenstanden, hvilket er i strid med 

Udbudsdirektivets art. 2.   

 

I denne kendelse er det dog en klar afgrænsning samt en opremsning af produktkategorier, der 

skal til for at komme med på rammeaftalen. Det vurderes derfor, at eftersom det er umuligt at 

fremligge en tilbudsliste, men samtidig nødvendigt at foretage indkøbet, vil der ikke være anden 

mulighed end at efterspørge varekatalogerne som en del af kontraktgenstanden. Desuagtet denne 

konklusion vil det samtidig vurderes, at dette vil være en særdeles udvidende fortolkning af 

reglerne.  

2.8 Konklusion 

 
Udbudsdirektivet foreskriver, at de tekniske specifikationer skal giver tilbudsgiverne ”lige 

muligheder”,90 ikke skabe ”ugrundede hindringer for konkurrencen” samt overholde de generelle 

principper om gennemsigtighed og ligebehandling.91  

 

Det betyder, at hvis en ordregiver undlader at give dækkende oplysninger om den udbudte 

opgave, tilsidesætter ordregiveren de krav om en tilstrækkelig og fuldstændig beskrivelse af det 

udbudte, der må anses for indeholdt i EU's udbudsregler.92 

 

Samtidig vil det medføre, at ordregiver må opstille sin kravspecifikation således, at den er klar og 

tydelig nok til, at samtlige tilbudsgivere kan identificere genstanden og fortolke den på samme 

måde. 

Men i en verden med rammeaftaler med mange varenumre betyder det nødvendigvis ikke, at 

samtlige af produkterne kan defineres pr. varelinjeniveau, da dette oftest vil være meget 

ressourcekrævende, og i nogle tilfælde en helt umulig metode. Derfor har det været nødvendigt at 

analysere de konkrete tilfælde, hvor en ordregiver fraviger en fuldstændig definition af de ønskede 

produkter. 

 

                                                      
90 Udbudsdirektivets art. 23 og Arrowsmith (2005, s. 1143). 
91 Ibid. art. 2. 
92 Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbudsdirektivet, 30. juni 2006, s. 132. 
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Ud fra de foran anførte diskussioner kan det udledes, at kravet til beskrivelsen må afvige fra 

marked til marked samt fra rammeaftale til rammeaftale.  

 

For hvis det drejer sig om produkter, som i forvejen er stærkt reguleret, vil dette medføre en 

meget lettere identifikation for tilbudsgiverne, og derved vil kravet omkring art. 23 kunne udledes 

til en definition af produkterne på gruppeniveau.93 

 

Det kan desuden udledes, at for at opfylde kravet omkring gennemsigtighed, må tilbudsgiverne 

kunne optimere deres tilbud, hvilket betyder, der ikke må fremstå forvirring omkring 

prisfastsættelsen eller det krævede kvalitetsniveau samt egenskaberne.94  

 

Når det så er sagt, må man komme tilbage til det faktum, at nogle rammeaftaler er komplet 

umulige at definere fuldt ud, og det kan dreje sig om flere forskellige komplikationer.  

 

Det kan eksempelvis dreje sig om rammeaftaler, hvor de efterspurgte varer er definerbare, men 

samtidig skal opfylde så mange forskellige krav, at de må søges erstattet eller suppleret.95 Det kan 

også være, at det fremtidige indkøb først skal sammensættes senere, hvorfor det ikke giver 

mening at afgive priser på produkter, ordregiver ikke er bekendt med til at starte med.96 

 

Disse former for rammeaftaler vil ikke kun have mange fremtidige varenumre, men også mange 

kunder, og derved mange forskellige præferencer at opfylde, hvorfor Udbudsdirektivets krav til 

gennemsigtighed må være mildere. 

 

Det vurderes derfor, at det under disse rammeaftaler vil være lovligt at definere de tekniske 

specifikationer via en repræsentativ tilbudsliste, som derved ikke omfavner samtlige efterspurgte 

varer, men kun en % del af det efterspurgte. Dog er det væsentlig, at disse tilbudslister, alligevel 

opfylder kravet om en tilstrækkelig afgrænsning, således at tilbudsgiverne ikke selv skal afgrænse 

kontraktgenstanden, da dette vil være i strid med direktivets art. 2. 
                                                      
93 Punkt 2.6.1 
94 Punkt 2.6.2 
95 Punkt 2.7.1 
96 Punkt 2.7.2 
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Kapitel 3 
 

3.1 Baggrund 

 

De økonomiske tanker bag dannelsen af Udbudsdirektivet var at skabe mere gennemsigtighed ved 

udbud, som skulle medføre en øget konkurrence blandt tilbudsgiverne, der igen ville føre til lavere 

indkøbspriser og dermed større besparelser for ordregiverne og i sidste ende de almindelige 

borgere.97 Reglerne for rammeaftaler blev derefter lanceret med tanken om, at disse skulle 

mindske de administrative omkostninger for ordregiverne og leverandørerne samt medføre en 

væsentlig tidsbesparelse.98  

 

Rammeaftalerne styres af direktivets regler, som alt andet lige burde mindske priserne og dermed 

omkostningerne på udbudsprodukterne og ikke mindst på administrationen af selve udbuddet. 

Herunder vil det være relevant at undersøge, hvorvidt denne påstand også er overensstemmende 

via anvendelse af auktionsteori. 

 

3.2 Juridiske sammenfatninger 

 

Rammeaftaler med mange varenumre indebærer aspekter, som ordregiver er nødt til at tage med 

i sin afvejning. Det følger af kapitel 2, at kravet til overholdelse af en tilstrækkelig beskrivelse af 

produkterne er, at tilbudsgiveren skal kunne identificere produktet og optimere sit tilbud, samt at 

ordregiver skal kunne sammenligne tilbuddene. 

 

Hvis definitionen af de efterspurgte produkter ikke følger disse fortolkninger, og ordregiver 

dermed ikke frembringer en tilstrækkelig definition af kontraktgenstanden, vil det stride mod 

                                                      
97EU-Kommissionen - “EU public procurement legislation: Delivering results summary of evaluation report” (2011, s. 
20). 
98 Udbudsrådet Bedste praksis for brug af rammeaftaler, juni 2011. 
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nuværende praksis samt medføre en stærk usikkerhed omkring produktets egenskaber og dermed 

pris. 

 

Det må derfor betyde, at ved at afvige fra tanken om en fuldstændig beskrivelse af det udbudte, vil 

ordregiver også bevæge sig ud på glatis, hvor det risikeres, at tilbudsgiverne byder ind med 

forkerte priser, forkerte produkter og i sidste ende slet ikke byder ind netop på grund af den 

ufuldstændige information omkring udbuddet og dermed de fremtidige produktionsomkostninger. 

 

Eftersom det er konstateret at det ikke altid kan lade sig gøre at fremstille udbudsmaterialet ved 

en fuldstændig defineret tilbudsliste, vil det være relevant at undersøge, hvordan den manglende 

information påvirker tilbudspriserne. 

 

Dette kan realiseres ved at sætte to ekstreme tilfælde op i mod hinanden. På den ene side en 

restriktiv fortolkning og på den anden side en udvidet fortolkning af udbudsreglerne. Den 

restriktive fortolkning af udbudsreglerne betyder, at ordregiver skal definere samtlige varenumre i 

en rammeaftale, mens modsætningen vil finde sted, når ordregiver har adgang til at nøjes med at 

definere produktgrupper eller en mindre repræsentativ tilbudsliste. 

  

Disse modstridende fortolkninger af reglerne vil blive analyseret ud fra relevante dele af 

auktionsteorien for til sidst at kunne udlede hvilken af disse fortolkningsmetoder, er 

samfundsmæssigt mest efficient. 

 

I det følgende vil der først ske en kort gennemgang af auktionsteorien når denne anvendes på 

udbudssituationer og derefter vil der koncentreres omkring de to antagelser nemlig om 

”independant-private-value” og ”tilbudsgivernes risikoneutralitet” ved anvendelse på kapitlets 

problemstilling.  
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3.3 Efficiens-begrebet  

 

En efficient løsning, via retsøkonomien, betyder den løsning som medfører samfundet mest muligt 

velfærd.99 Det betyder samtidig at ressourcerne skal allokeres derhen hvor de har størst nytte. Det 

betyder dog ikke nødvendigvis, at blot fordi tilbudsprisen falder, at allokeringen af ressourcerne er 

mere efficiente.  

 

Hvis man ser udbuddet af rammeaftalen ud fra ordregivers synspunkt, vil det efficiente for denne 

være at opnå så lav pris som mulig. Det må konstateres, at ordregiver ikke er en selvstændig aktør, 

men skal, ligesom Udbudsdirektivet foreskriver det, tilse almenhedens interesser, hvorfor der også 

skal undersøges, hvad den lave pris egentlig skyldes. Man kunne fx overveje, om den lave pris 

skyldes mindre lønninger, dårlige produktkvaliteter eller leverancer med tab for leverandøren.100 

Modsat vil det mest efficiente for tilbudsgiver være at blive valgt på rammeaftalen, med så høj pris 

som muligt. Det betyder samtidig at de priser som kunderne skal betaler bliver højere, hvorfor 

ressourcerne allokeres fra disse til tilbudsgiven. 

 

Hvad der er mest optimalt og efficient, vil blive taget op sidst i dette kapitel. Indtil videre er det 

blot nødvendigt at fastsætte den økonomiske terminologi omkring efficiensen. 

 

Når der tales om efficiens, menes der en pareto optimal allokering af ressourcer, eller en tilstand 

hvor man ikke kan sikre en agent en højere nytte uden at reducere nytten hos andre agenter.101 En 

pareto-efficient-fordeling vil være, hvis vinderen af rammeaftalen bliver den tilbudsgiver, som har 

den største nytte af rammeaftalen, hvilket i udbudssammenhæng må betyde den, som har de 

mindste omkostninger.102   

                                                      
99 Riis (1999, s. 1155). 
100 Vagstad (1997, s. 6) 
101 Raaschou-Nielsen A. og Juul Foss N. (2004, s. 13).   
102 Det kan virke noget forvirrende, når man anvender auktionsteorien på udbud, da det her drejer sig om at tilbyde 
den mindste pris og ikke den højeste. Derfor anvendes begreberne omvendt, end litteraturen normalt foreskriver. 
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3.4 Grundlæggende auktionsteori 

Auktioner bæres af to primære antagelser, nemlig at disse er universale og anonyme.103 Det vil 

sige, at en hvilken som helst genstand skal kunne sælges via en auktion, og at vinderen ikke vil 

afhænge af sin identitet, men kun af det fremlagte tilbud.  

 

Man kan undre sig over, hvorfor der overhovedet anvendes auktioner frem for at fastsætte en fast 

pris og dette forklares simpelthen via den tilstedeværende ufuldstændige information mellem 

køber og sælger.  

 

Eftersom afhandlingen drejer sig om udbud, hvor vinderen bliver den tilbudsgiver, som tilbyder 

den laveste pris, vender man teoriens tegn omkring værdi eller value af udbuddet på hovedet. 

Dette ses også anvendt i teoretiske artikler af McAfee og McMillan hvor de konstaterer at ”the 

buyer should award the contract to the bidder with the lowest value”.104 Rammeaftalens value vil 

være repræsenteret via omkostninger, forstået på den måde at ordregiver vil være interesseret i 

at få et tilbud, som har de mindst mulige omkostninger og dermed den mindst mulige pris. 

 

Den ufuldstændige information handler om, at ordregiver ikke kender til disse omkostninger. Hvis 

ordregiver kendte dem, ville de kunne efterspørge en pris, som lå på samme niveau eller en smule 

højere.105 Uden dette kendskab vil omkostninger ikke kunne tydes, før buddene er afgivet, hvorfor 

ordregiver finder det mest optimalt at anvende en auktion til at kunne afsløre den skjulte 

information via buddene og finde frem til den mest optimale pris.  

 

Auktionsteorien beskæftiger sig som regel med at finde den optimale auktionsform under de 

forskellige antagelser. Dette vil dog ikke ske i denne fremstilling af teorien, eftersom 

auktionsformen er givet via de lovfæstede regler. Udbudsdirektivet indeholder nemlig 

obligatoriske regler for, hvordan et udbud af en rammeaftale skal foretages, og derfra kan det 

                                                      
103 Krishna V. (2010, s. 6). 
104 McAfee og McMillan (1989, s.295). 
105 Krishna V. (2010, s. 2). 
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udledes, at der er tale om en ”sealed-bid first price”-auktion106 eller første-pris lukket-bud-

auktion.  

 

Under denne type af auktioner vil de økonomiske aktører afgive deres bud i en lukket konvolut, 

uafhængigt af hinanden og uden at se andres bud, hvorefter ordregiver vælger den vinder, som 

har det laveste bud. 107 

3.5 Benchmark modellen 

3.4.1 Undtagelser 
 

Da afhandlingen koncentrerer sin analyse omkring rammeaftaler, vil der på grund af 

udbudsdefinitionen af disse, ikke foreligge en aftagelsespligt for de respektive aktører, som er 

kommet med på aftalen108, hvilket betyder, at tilbudsgiverne i princippet ikke kan være sikre på af 

få solgt deres varer frem til kontraktindgåelsen.109 Denne usikkerhed vil altså altid være til stede, 

uanset om definitionen af produkterne er fuldstændig eller ej. Det er derfor passende, at der ses 

bort fra denne usikkerhed netop for at koncentrere problembelysningen omkring den 

henholdsvise restriktive og udvidende fortolkning af reglerne. 

 

Auktionsteorien består desuden af mange komplicerede matematiske ligninger og modeller, som 

egentlig ikke er nødvendige for at forstå den overordnede teori. Det vurderes derfor for ikke at 

være nødvendigt at fremstille disse matematiske modeller. 

3.4.2 Modellen  
 

De to antagelser som denne kapitler vil koncentrere sig om er: ”Princippet om independant-

private-value” samt ”Tilbudsgivernes risikoneutralitet”.110  

                                                      
106 McAfee og McMillan (1987, s. 702). 
107 I henhold til Udbudsdirektivets art. 53 kan tildelingskriteriet både være laveste pris og det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. Afhandlingens analyse fokuserer sig kun på kriteriet pris. 
108 Der findes dog tilfælde hvor rammeaftalen indgås med en forpligtelse for ordregiver ar aftage en bestemt mængde 
eller andel, men dette handler afhandlingen ikke om. (SKI udbyder fx de såkaldte forpligtende rammeaftaler). 
109 Hvor tilbudsgiverne heller ikke kan være ”sikre”, men her kan de i det mindste have en ret og derved kunne føre en 
sag på baggrund af et evt. kontraktbrud. 
110 Modellen indebærer også antagelsen om ”at alle købere er symmetriske” samt at ”prisen på produktet kun 
afhænger af tilbudsprisen”, jf. McAfee and McMillan (1987, s. 706) 
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Når alle antagelser under sådan en model er gældende, vil ”the revenue equivalence theorem” 

også gælde. Denne teori fortæller, at uanset hvilken auktionsform der vælges, vil sælger og i det 

nærliggende tilfælde ordregiver, i gennemsnit altid opnå den samme tilbudspris.    

 

Under denne analyse vil det dog ikke være målet at finde frem til en bestemt auktionsform, da 

denne er givet. I stedet vil de grundlæggende antagelser forsøge at afklare, hvad der vil ske med 

tilbudsprisen, når ordregiver fastlægger de tekniske specifikationer efter henholdsvis restriktiv og 

udvidende fortolkning. 

 3.6 Princippet om “Independant-private-value”  

 

Ifølge auktionsteorien bestemmes de estimerede omkostninger ud fra forskellige typer af 

tilbudsgivernes information omkring udbuddet.  

 

Hvis tilbudsgiveren er helt sikker på sine egne omkostninger ved at udføre udbuddet, og disse også 

er de reelle omkostninger, samt at disse ikke kan påvirkes via signaler fra andre tilbudsgivere, 

kaldes det for independant -private-value.111 

 

Hvis alle tilbudsgiverne derimod har samme omkostninger ved udbuddet, og disse ikke kendes på 

forhånd, men estimeres ud fra den information de nu er i besiddelse af på tidspunktet for 

tilbudsafgivelse, kaldes dette for common-value.112 

 

Hvis man skal relatere dette til virkeligheden, så kan det næppe antages, at værdien af udbuddet 

kun bestemmes ud fra et enkelt af disse begreber. Prisen påvirkes nemlig både af de fælles 

ukendte omkostninger, men også af egne kendte omkostninger.  

 

For eksempel kunne virksomheder, som bød på rammeaftalen på ortopædiske hjælpemidler i 

Ortos sagen,113 både have egne upåvirkede omkostninger, ved den tekniske maskinproduktion af 

                                                      
111 McAfee and McMillan (1987, s. 705). 
112 Vagstad (1997, s. 5). 
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disse produkter, men samtidig også have omkostninger ved levering eller miljømæssig anvendelse 

af tekstiler, som vil blive påvirket af den opgivne information. Deraf vil den tekniske fremstilling af 

produkterne være private-value, mens leverings- og miljømæssige omkostninger vil være 

common-value. 

 

Deraf kan man fravige antagelsen om independant-private-value. I stedet vil omkostninger 

omkring rammeaftalen bestemmes ud fra common-value-elementer. Det betyder således, at der 

hos tilbudsgiver foreligger omkostninger, som både er kendte og upåvirkede, men også 

omkostninger, som kan påvirkes. 

 

3.6.1 Winner’s curse 
 

Idet prisen delvist bliver bestemt ud fra common-value-elementer og indebærer en usikkerhed, vil 

der kunne opstå en tilstand, som kaldes winner’s curse.114 Denne går ud på, at når tilbudsgiverne 

ikke kender til de virkelige omkostninger af produktet, vil denne blive baseret på den information, 

de selv besidder, samt signalerne fra andre leverandører. 

 

Vinderen af udbuddet vil så være den tilbudsgiver, som har estimeret produktet til at have de 

laveste omkostninger, men netop fordi tilbudsgiveren er vinderen, betyder det, at andre 

tilbudsgivere har estimeret produktet til at have højere omkostninger, hvorfor det kunne indikere, 

at vinderen af udbuddet har estimeret rammeaftalen til at have for lave omkostninger og ikke 

taget de negative signaler fra markedet med i betragtningen.115  

 

Information ↓ risiko for winner’s curse ↑ c ↓V ↓ p↓116 

 

                                                                                                                                                                                
113 Kendelse Ortos A/S mod Odense Kommune, kapitel 2.6.2 
114 Klemper P. (1999, s. 6). 
115 Krishna (2002, s. 85). Omvendt kan det siges, at hvis køberne kun var påvirket af private-value, vil winner’s curse 
netop ikke opstå, da værdien af produktet kun bestemmes af deres egen personlige værdi og ikke påvirkes af andre.  
116 Hvor c: omkostninger og p: pris – se også terminologi før kapitel 1. 
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Denne overoptimisme kan derfor resultere i, at de omkostninger, som leverandøren regner med at 

have ved udbuddet, faktisk er for lave, og de dækker måske slet ikke de variable omkostninger, 

hvilket kan skabe langsigtede problemer såvel for vinderen af udbuddet som ordregiver.117 

 

Men burde tilbudsgiver ikke forudse denne overoptimisme? Teorien antager, at de økonomiske 

aktører er rationelle og derved kan forudse og indregne enhver fremtidig hændelse, såsom 

risikoen for winner’s curse.118 Hvis tilbudsgiver indregner risikoen for winner’s curse i sine priser, 

vil det resultere i mindre aggressive bud, hvilket betyder en højere pris. 

 

Information ↓ risiko for overkompensation af winner’s curse ↑ c ↑V ↑  p↑ 

 

Her må det straks konstateres, at tilbudsgiverne næppe kan anses for at være fuldt rationelle 

individer. I begrebet fuld rationalitet ligger nemlig en antagelse om fuld information, hvor 

tilbudsgiverne skal kunne være i stand til at forudse og beregne konsekvenserne i forbindelse med 

forskellige beslutninger. Samtidig er fuld rationalitet noget der anvendes i økonomien, da man 

antager at aktørerne altid har stabile præferencer og vil altid forsøge at nyttemaksimere.  

 

I virkeligheden kan tilbudsgivernes handlinger sagtens afvige uden at disse behøver at være 

rationelle, andre interesser og følelser kan nemlig spille ind. Samtidig må man netop konstatere at 

de ikke har fuldstændig information og derfor ikke kan fuld ud beregne konsekvenserne, hvorfor 

tilbudsgiverne må antages at være begrænset rationelle. 

 

Med tanken om, at tilbudsgiverne er begrænset rationelle, kan det nu overvejes, om 

tilbudsgiverne vil være i stand til at forudse winner’s curse og derfor presse prisen op, eller om de 

ikke kan gennemskue de negative signaler og presser prisen alt for langt ned.  

 

Under ”linkage principle” statueres det, at det altid vil være fordelagtigt for en aktionær at afsløre 

information omkring produktets værdi og i udbudssammenhæng dens omkostninger.119 Det 

                                                      
117 Hvilket kunne i sidste ende resultere i bristede forudsætninger samt brud på kontrakt. 
118 Vagstad (1997, s. 6). 
119 McAfee og McMillan (1987, s. 722). 
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skyldes, at de tilbudsgivere, som vurderer rammeaftalen til at have en mindre payoff og dermed 

undgår at byde eller byder meget forsigtigt, vil ved mere information byde mere aggressivt og 

skabe gennemsnitligt lavere priser. Dette udsagn bringer analysen imod de forskellige 

fortolkninger af kravet til de tekniske specifikationer. 

Restriktiv fortolkning af de tekniske specifikationer 
 

Hvis det antages, at Udbudsdirektivet foreskriver den restriktive fortolkning af reglerne for de 

tekniske specifikationer, ville dette alt andet lige skabe mere information omkring udbuddets 

karakter og samtidig give tilbudsgiverne en større sikkerhed vedrørende det fremtidige estimat af 

produktionsomkostningerne. 

 

Når der i udbudsmaterialet er angivet præcist, hvilke slags produkter ordregiver ønsker, vil 

tilbudsgiverne ikke kun være sikre på at identificere produkterne korrekt, men også kunne afgive 

en korrekt rabat og deraf en mere realistisk pris på varerne.  Den øgende information vil samtidig 

mindske risikoen for overestimere eller underestimere de fremtidige omkostninger hvilket vil 

mindske risikoen for winner’s curse eller overkompensering af winner’s curse. 

 

Risiko for winner’s curse/overkompensering af winner’s curse ↓ c præcise p ↓ OG payoff ↑ 

 

Herfra kunne man passende se på påvirkninger ved en udvidende fortolkning af Udbudsdirektivet. 

Udvidende fortolkning af de tekniske specifikationer 
 

Hvis udbudsreglerne blev fortolket mere udvidende, hvor det ikke kræves, at de tekniske 

specifikationer bliver defineret fuldt ud, og ordregiver kan i stedet nøjes med at definere 

overordnede produktkategorier eller en repræsentativ tilbudsliste må dette medføre et andet 

resultat. Tilbudsgiverne vil nu ikke være fuld ud bekendt med hvilke produkter der efterspørges, 

hvilket medfører en usikkerhed ved de estimerede omkostninger og dermed tilbudspriser. 
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Kendelserne Tødin120 og Ortos121 indeholder eksempler på en ufuldstændig tilbudsliste i den 

forstand, at denne kun beskrives via overordnede produktgrupper. Hvis tilbudsgiverne ikke er fuldt 

bekendte med de henholdsvis diabetes- og bandageprodukter og dermed den tilhørende 

efterspørgsel på disse, kunne det rationaliseres, at det var ganske svært at beregne de fremtidige 

omkostninger på disse varer. 

 

Da tilbudsgiverne er begrænset rationelle, ville den manglende information omkring produkternes 

egenskaber pege mod en overkompensation af winner’s curse. Dette kunne ske ud fra tanken om, 

at tilbudsgiverne gerne vil profitmaksimere og ingen interesse har i at vinde udbuddet, hvis dette 

skaber en negativ profit, hvorfor de vil forsøge at sætte priserne lidt højere, end de ville, hvis de 

var i besiddelse af mere information.  

 

Risiko for overkompensering af winner’s curse ↑ c ↑ p ↑  og OG payoff ↓ 

 

Dog vil der godt kunne opstilles eksempler på undtagelsestilfælde: 

 

Et godt eksempel på winner’s curse kunne være, når der er tale om unormalt lave bud. Efter 

juridisk praksis er ordregiver ikke forpligtet til at afvise et unormalt lavt bud, medmindre der 

foreligger særlige omstændigheder.122 Set med økonomisk vinkel er dette næppe 

hensigtsmæssigt, da det øger incitamentet til at underbyde hinanden og tilbyde meget lave priser, 

som tilbudsgiver sandsynligvis ikke kan opfylde, og som medfører yderligere omkostninger i form 

af forkert leverede produkter, manglende leveringer eller omudbud. Alt dette vil forøge 

ordregivers omkostninger og dermed mindske ordregivers payoff. ¨ 

 

Tilbudsgiverne kunne også forsøge at spekulere i deres omkostninger og deraf forsøge at mindske 

disse så vidt muligt for at vinde udbuddet. Eksempelvis kunne dette ske ved at tilbyde underpris 

for de varer, som tilbudsgiver tror, der ikke bliver efterspurgt så mange af. Problemet er dog igen 

den ufuldstændige information og usikkerhed omkring det virkelige udbud. 

                                                      
120 Kapitel 2, afsnit 2.6.1 
121 Kapitel 2, afsnit 2.6.2 
122 Udbudsdirektivets art. 55 samt kendelse af 21. juli 2011 - Graphic Wave ApS mod Økonomistyrelsen, påstand 2. 
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For eksempel kunne denne finte ses i lyset af et kontorudbud, som indeholder gule og lyserøde 

Post-its. Her kunne tilbudsgiverne via historiske data eller anden form for markedskendskab 

afsløre, at det offentlige foretrækker de gule frem for de lyserøde Post-its. Når prisen på de 

lyserøde Post-its sænkes væsentligt, vil kunderne måske hellere efterspørge disse, og tilbudsgiver, 

som nu er leverandør, er tvunget til at levere de lyserøde Post-its med et tab. 

 

Den slags winner’s curse antages dog ikke at foregå så ofte, og derfor vil risiko for 

overkompenseringen af winner’s curse være langt større. 

 

3.7 Alle tilbudsgivere er risikoneutrale  

 

Overordnet set vil alle tilbudsgivere ved fastsættelse af deres tilbudspris opleve et tradeoff. En 

virksomheds målsætning vil være at tilbyde en pris, som skaber det størst mulige payoff. Dette vil 

presse prisen op, da højere pris alt andet lige må give større payoff. På den anden side vil den høje 

pris forøge risikoen for, at en anden tilbudsgiver vinder opgaven, hvorfor det trækker prisen i den 

modsatte retning, nemlig at tilbyde en så lav pris som mulig.  

 

P ↑ TG payoff ↑ Sandsynlighed for at vinde udbud ↓ vs. P ↓ TG payoff ↓ Sandsynlighed for at 

vinde udbud ↑ 

 

Dette tradeoff står alle tilbudsgivere over for, og balancen mellem størrelsen af payoff og 

sandsynligheden for at vinde udbuddet afgøres bl.a. af tilbudsgivernes risikoprofil. 

 

I teorien antages det, at både tilbudsgiver samt ordregiver er risikoneutrale.123 Risikobegrebet kan 

forklares som en spredning på en aktørs nyttefunktion/payoff-funktion. Hvis aktøren er 

risikoneutral, vil han nemlig være indifferent mellem at vælge en mindre eller en større spredning 

af sin nytte i forhold til sin formue. Man kan også sige, at en risikoneutral aktør vil være ligeglad 
                                                      
123 McAfee og McMillan (1987, s. 718). Teorien siger også, at tilbudsgiverne ikke taber noget på at byde på kontrakten, 
hvilket ikke er helt korrekt, da der er omkostninger ved at lave udbudsmateriale. Dette ses der bort fra her, da disse 
omkostninger skal betales af samtlige tilbudsgivere, uanset deres risikoprofil. 
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med, om han blev kompenseret for at tage en risiko og ville derfor blot maksimere sin 

nytte/payoff, mens en risikoavers aktør vil kræve en kompensation for at tage en risiko. 

 

Dette betyder, at når en tilbudsgiver antages at være risikoneutral og står over for et valg om at 

sætte tilbudsprisen til høj eller lav, vil hans risikoprofil trække i retning af at maksimere sit payoff 

og dermed sætte en højere pris.  

 

Under dette afsnit vil antagelsen om risikoneutralitet hos tilbudsgiverne ændres, og der antages 

nu, at tilbudsgiverne er risikoaverse, hvilket betyder, at de ikke er villige til at sætte prisen alt for 

høj og løbe en risiko for at tabe udbuddet, medmindre de opnår en kompensation for dette.  

 

Hvis man sammenligner tilstanden mellem tilbudsgivere, som er risikoneutrale, og tilbudsgivere, 

som er risikoaverse, vil de sidstnævnte byde mere aggressivt og dermed tættere på sine 

omkostninger, netop fordi de ikke er indifferente mellem valgene. Det betyder således, at en 

ordregiver opnår mere fordelagtige priser, hvis tilbudsgiverne er risikoaverse, end hvis de er 

risikoneutrale.  

 

Risikoneutralitet: P ↑ OG payoff ↓ vs. Risikoaversion: P ↓ OG payoff ↑ 

 

Herefter kan der ses på hvad der sker med prisen, når de risikoaverse tilbudsgivere møder de 

forskellige fortolkninger af de tekniske specifikationer. 

Restriktiv fortolkning af de tekniske specifikationer 
 

Når tilbudsgiverne er risikoaverse, vil de være mere tilbøjelige til at foretrække den restriktive 

fortolkning af udbudsreglerne. Dette er fordi produkter som er mere defineret vil være mere 

åbenbare og derved vil skabe mindre usikkerhed ved de fremtidige omkostninger, og usikkerhed 

er noget de risikoaverse tilbudsgivere vil helst være foruden. 

 



Kapitel 3 Økonomisk/Integreret analyse  

 

48 

 

Tilbudsgiverne står samtidig over for det nævnte tradeoff mellem at sætte prisen lidt højere og 

øge risiko for at tabe udbuddet eller sætte prisen lidt lavere og tjene en mindre payoff, men 

derved øge chancen for at vinde.  

Da definitionen af produkterne forøger gennemsigtigheden, vil de risikoaverse tilbudsgivere sætte 

priserne tættere på sine omkostninger for samtidig at forøge chancen for at vinde udbuddet. 

Dette vil altså tvinge prisen ned og ordregivers pay off op. 

 

Restriktiv fortolkning og risikoaversion: p ↓ OG payoff ↑ 

 

Trade off mellem at sætte høje eller lave priser bliver desuden påvirket af størrelsen på 

rammeaftalen. Når virksomheder byder ind på en rammeaftale med en høj estimeret værdi, kan 

risikoaversion også medføre et større forsigtighedsprincip, da tradeoff mellem at byde for højt 

eller for lavt må trække i retningen af at byde lidt mindre for at forøge chancen for, at opnå den 

store gevinst. 

 

Risikoaversion: Rammeaftalens anslåede værdi ↑ p ↓ OG payoff ↑ 

 

Hermed kan der ses på prispåvirkninger ved risikoaverse tilbudsgivere og den udvidende 

fortolkning. 

Udvidende fortolkning af de tekniske specifikationer 
 

Hvis man i stedet tager udgangspunkt i modsat fortolkning af udbudsreglerne, vil usikkerheden af 

de estimerede produktionsomkostninger formentlig medføre mindre aggressive bud.  

 

Det er egentlig vanskeligt at vurdere, hvilken vej prisen vil gå, dog kunne det argumenteres, at ved 

den øgede usikkerhed i de fremtidige omkostninger vil tilbudsgiver hellere estimere for højt end 

for lavt. Risikoaversion under de mindre definerede produkter vil derfor trækker i retning af at 

byde en lidt højere pris ”bare for at være sikker”. En virksomhed ville næppe byde en pris, som er 

lavere, end det, de tror, omkostningerne vil blive, da det vil medføre et tab for dem, og de vil af 

den grund slet ikke byde på aftalen. På baggrund af denne argumentation vil antallet af 
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tilbudsgiverne mindskes, som tvinger prisen i samme retning, nemlig op, da konkurrencen falder 

og gennemsnitsprisen stiger. 

 

Udvidende fortolkning og risikoaversion: p ↑ OG payoff ↓ 

 

Samtidig vil det være interessant at se hvad der vil ske med prisen når tilbudsgiverne få kendskab 

til hinanden. 

Information omkring andre tilbudsgivere 
 

Når tilbudsgiverne ikke er bekendte med antallet af de potentielle leverandører, de konkurrerer 

imod, vil risikoaversion medføre en mere konkurrencedygtig pris.124 Grunden til dette, er igen 

villigheden til at løbe den risiko og byde en højere pris. Når tilbudsgiverne ikke er klar over, hvor 

mange de skal byde imod, vil der være en øget usikkerhed omkring, hvorvidt den tilbudte pris kan 

være for høj. 

 

Viden omkring andre tilbudsgivere vil virke ens både på den restriktive som den udvidende 

fortolkning af udbudsreglerne. Det virker nemlig efter samme koncept, uanset hvor defineret 

produkterne er i rammeaftalen, da alle tilbudsgivere vil blive mødt med samme øgede 

information, nemlig antallet af konkurrenter, der skaber et bedre overblik omkring 

konkurrencesituationen. 

 

Restriktiv/udvidende fortolkning: Information om antallet af TG’ere ↑ p ↑ OG payoff↓ 

 

I sagen KIDS leg og lær bestod rammeaftalen af syv delaftaler, og herunder afslørede ordregiveren, 

at der skulle indgås aftaler med tre til fem leverandører på hver af disse delaftaler. Baseret på det 

ovenstående ville ordregiver kunne opnå mere fordelagtige priser ved ikke at afsløre denne viden, 

da den er med til at øge informationen omkring konkurrencesituationen for markedet på 

børnemøbler og redskaber, som rammeaftalen omhandlede.  

 

                                                      
124 McAfee and McMillan (1987, s. 720). 
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Man kan selvfølgelig statuere, at tilbudsgiverne har et godt markedskendskab og selv vil være i 

stand til at beregne, hvor mange andre de er oppe imod, hvilket ville gøre denne afsløring 

ligegyldig. På den anden side vil leverandørens markedskendskab stadig kun være en spekulation, 

og hvis man skal følge teorien, må enhver information omkring markedet medføre større viden om 

konkurrencesituationen og derved højere tilbudspriser. 

3.8 Konklusion 

 

Afslutningen på dette kapitel indeholder en oversigt over de væsentligste processer i den 

analyserede prissætning for samtidig at kunne konstatere, hvilken af fortolkningsmulighederne 

der er det mest efficiente valg.  

Efficiens 
 

Når ordregiveren ses som en selvstændig økonomisk aktør, vil det for denne være mest optimalt 

at opnå den laveste pris, ligegyldigt hvordan denne opnås. I udbudssammenhæng kan ordregiver 

dog anses som en repræsentant for hele samfundet, hvorfor den efficiente vinder vil være den 

tilbudsgiver, som har den største nytte af rammeaftalen og dermed har de mindste omkostninger. 

 

En tilstand, hvor prisen bevæger sig væk fra rammeaftalens omkostninger og dermed forøger 

prisen, er nok ikke ønskværdig, da denne prissætning tyder på en manglende konkurrence. Prisen 

bliver højere på bekostning af kunderne, som køber på rammeaftalen til en pris, som ligger 

kunstigt højt. En pris, som bevæger sig væk fra rammeaftalens omkostninger, men i den anden 

retning, er formentlig heller ikke ønskværdig. Herunder vil tilbudsgiverne vil kunne opleve et salg 

med tab og derved producere dårligere kvalitet, eller endda bliver nødt til at bryde kontrakten. 

 

Hvorvidt det er ønskeværdigt om tilbudsprisen afviger fra omkostningerne, kommer dog an på 

hvilket efficiens kriterium man vælger at anvende. 

 

Hvis man vælger at bruger pareto-kriteriet vil det betyde, at der kan opnås pareto-efficiens i en 

situation hvor ressourcerne er fordelt på en måde, hvor omfordelingen ikke kan ske uden at der i 

hvert fald er en agent, som bliver stillet dårligere. Hvis tilbudsprisen ligger tæt på rammeaftalens 
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omkostninger, vil denne allokering derfor være en pareto-forbedring, da både tilbudsgiver og 

ordregiver vil opnår en maksimering af sin nytte. Hvis tilbudsprisen derimod ligger langt væk fra 

omkostningerne uanset om det derved går ud over kunderne i form af dyrere priser eller det 

påvirker tilbudsgiveren som vandt udbuddet, i form af et salg med tab, vil disse tilstande ikke 

karakteriseres som pareto-forbedringer. 

 

Hvis man derimod vælger, at definere efficiens via Kaldor-Hicks kriteriet, vil der opnås en Kaldor-

Hicks forbedring hvis vinderne kan (men skal ikke) kompensere taberne. Det betyder, at der ved et 

udbud hvor tilbudspriserne ligger væk fra de reelle omkostninger af rammeaftalen, og som derved 

resulterer i tab enten for kunderne eller for tilbudsgiverne, er en Kaldor-Hicks forbedring, hvis 

”vinderne vinder mere end taberne taber”. Hvis man antager at det giver større velfærdsforøgelse 

når flest parter opnår en større nytte vil man derved opnår følgende; 

 

Sammenligner man tilstanden, hvor en tilbudsgiver leverer produkter med tab og det samtidig 

medfører lavere priser for mange kunder på rammeaftalen, kunne man sige at dette er en Kaldor-

Hicks forbedring.  Derimod er det ikke tilfældet hvis kun en leverandør for øget nytte ved større 

payoff, mens mange kunder får mindsket sin nytte ved de dyrere priser. 

 

Både Kaldor-Hicks og Pareto-kriteriet opfylder således en ændring af retstilstanden, hvor 

tilbudspriserne ligger tæt op af rammeaftalens omkostninger, derfor vil resultaterne fra 

auktionsteorien anse dette som den efficiente allokering for samfundet.  

Resultater 
 

Først må det konstateres, at analysen af prissætningen tyder på, at information omkring udbuddet 

er en væsentlig faktor for at opnå en lav tilbudspris. Når der i udbuddet indgår elementer af 

common-value, hvor tilbudsgivernes produktionsomkostninger ikke er fuldt ud kendte, men 

afhænger af denne, vil informationen naturligt nok have en virkning.  

 

Derfor kan det statueres, at hvis ordregiver ønsker så lav pris som mulig, skal ordregiver forsøge, 

at definere produkterne så detaljeret som muligt, for at tilbudsgiverne - både de erfarne som 
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uerfarne - kan være mere sikre på kontraktgenstanden og de fremtidige omkostninger og derved 

undgå at overkompensere for winner’s curse. Når tilbudsgiverne er mere sikre på de fremtidige 

omkostninger, vil de sætte deres priser tættere på rammeaftalens omkostninger, og dermed vil 

ordregiver opnå en lavere tilbudspris og højere payoff, som kan fordeles blandt de kunder som 

handler på rammeaftalen. 

 

Et andet vigtigt aspekt til en lavere pris er antallet af tilbudsgivere samt disses viden om hinanden. 

Det er ikke overraskende, at flere aktører, som byder på samme aftale, via almindelige 

markedskræfter må tvinge prisen længere ned. Derfor vil det være i ordregivers interesse, at flere 

tilbudsgivere ville byde på deres rammeaftaler. De repræsentative tilbudslister kunne være med til 

at skræmme de potentielle leverandører, igen på grund af den usikkerhed der ligger i definitionen 

af produkterne og disses efterspørgsel. 

 

Når det så er sagt, kan det konstateres, at ikke al slags information vil føre til lavere priser. Navnlig 

vil al information omkring antallet af tilbudsgivere og disses konkurrenceposition faktisk virke 

modsat. Hvis det antages, at tilbudsgiverne er risikoaverse, som de i virkeligheden er, vil de nemlig 

være mere påpasselige med at tvinge prisen op, når de ikke er klar over, hvem og hvor mange de 

er oppe imod. Derfor vil denne uvidenhed kunne skabe mere pres på prisen og medføre en større 

payoff for ordregiveren.  

 

Selve ideen om, at tilbudsgiverne er risikoaverse og begrænset rationelle, stemmer overens med 

virkeligheden, hvilket gør teoriens resultater af prispåvirkningen mere realistiske. Risikoaversionen 

vil få tilbudsgiverne til at være mere påpasselige med at sætte prisen for højt, mens begrænset 

rationalitet vil få disse til at ønske mere information omkring udbuddets karakter og 

omkostninger. Ifølge auktionsteorien vil det således være ønskeligt, hvis ordregiver kunne definere 

produkterne så detaljeret som muligt, da dette vil mindske prisen og dermed være en efficient 

allokering af ressourcerne. 
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Kapitel 4 
 

Ordregivers tidslinje for udbudsprocessen  

 

4.1 Problembelysning  

Efter gennemgangen af tilbudspriserne på baggrund af auktionsteorien, vil det yderlige være 

interessant at se på den gældende ret omkring ordregivers mulighed for evaluering af de 

indkommende tilbud. 

 

Når udbudsmaterialet er klar og der efterfølgende har været offentliggjort en 

udbudsbekendtgørelse, vil de interesserede tilbudsgivere ansøge om at være med i udbuddet. Det 

næste skridt er således en egnethedsundersøgelse, hvor tilbudsgiverne bliver vurderet i forhold til 

deres personlige forhold samt den tekniske og økonomiske formåen. Når denne kvalitative 

udvælgelse er foretaget, vil der kun være tilbudsgivere, som er egnede, og der kan nu ske en 

evaluering af deres tilbud. 

Når ordregiver skal evaluere tilbud, som består af mange varenumre, vil der opstå bestemte 

problematikker. I kapitel 2 blev det konstateret, at ordregiver ikke altid vil kunne offentliggøre en 

fuldstændig tilbudsliste, hvilket i forlængelse deraf må skabe efterfølgende vanskeligheder ved 

evalueringen. 

 

Hvis ordregiver vælger at efterspørge produkterne via produktkategorier, vil det medføre en 

modtagelse af tilbud på produkter, som ikke er fuldstændig ens. Samme problematik kan også 
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opstå, hvis tilbudslisten er defineret på varelinjeniveau, men der efterlades rum for at tilbyde 

erstatningsprodukter. Deraf vil de evaluere produkter aldrig bestå af samtlige de produkter der 

efterspørges, men kun af et udsnit af disse.  

 

Det kunne derfor være interessant at undersøge, under hvilke omstændigheder evaluering af et 

udsnit tillades. Herudover vil kapitlet forsøge at opridse en grænse for evalueringsudsnittet og –

metoden, som stemmer overens med Udbudsdirektivets bestemmelser. Desuden kan 

evalueringen opdeles i enten pris eller ikke-prisrelaterede kriterier, og det vil derfor være naturligt 

at undersøge, om det har nogen påvirkning på udfaldet.  

 

I det følgende vil der blive gennemgået relevante bestemmelser i EUF-traktaten, samt 

Udbudsdirektivet, hvorefter der vil ses på EU-praksis samt klagenævnets praksis på dette område. 

Analysen tager sit udgangspunkt i konkrete sager, som Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, 

hvor disse vurderes op imod udbudsreglerne samt de generelle principper. Til sidst vil 

konklusionen forsøge at udlede, hvornår direktivets bestemmelser under den nævnte 

problemstilling anses for at være overholdt.  

 

4.2 TEUF 

Evalueringen af tilbuddet skal selvfølgelig ske med samtidig overholdelse af traktaternes 

bestemmelser, heriblandt ikke-diskrimination125 samt fri bevægelighed for varer.126  

Dette betyder, at de indkomne tilbud, som måtte komme fra tilbudsgivere, som har hovedsæde i 

andre medlemsstater, skal have samme chance for at vinde kontrakten og må ikke diskrimineres 

på baggrund af nationalitet. I sammenhold med kapitel 2 om de tekniske specifikationer vil en 

tilbudsgiver, som har andre standarder eller på anden måde afviger i sit tilbud på baggrund af 

andre metoder eller niveauer, sidestilles med de nationale tilbudsgivere, medmindre ordregiver 

kan argumentere for, at de opgivne metoder er nødvendige af tvingende almene hensyn.127 

                                                      
125 TEUF’s art. 18. 
126 TEUF’s art. 34, Se også fodnote 19. 
127 Cassis de Dijon-dokrinen, se også fodnote kapitel 2,punkt 2.4. 
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Herunder vil tildelingskriterier, som udøver en form af forskelsbehandling med hensyn til 

nationalitet eller varernes fri bevægelighed, også være forbudt, medmindre disse kan 

retfærdiggøres.128 

 

4.3 Udbudsdirektivet 

Ved udbud af en rammeaftale vil de almindelige udbudsprocedurer følges frem til tildelingen af 

kontrakten.129 Samtidig kan det konstateres, at Udbudsdirektivet ikke fastsætter nogen bestemte 

regler for evaluering på baggrund af et udsnit, hvilket betyder, at man derved er overladt til at 

fortolke spørgsmålet efter de generelle principper i art. 2 og 53.  

 

Udbudsreglerne bunder i ønsket om en fair og lige konkurrence for alle virksomhederne i EU,130 og 

for at skabe fair konkurrenceparametre omkring evalueringsprocessen er det nødvendigt, at 

tilbudsgiverne har mulighed for forstå kernen af udbuddet, altså kravspecifikationene og dermed 

udbudsbetingelser med de tilhørende underkriterier samt delkriterier.  

 

Kriterierne for tildeling skal derfor være fuldt ud beskrevet, og tilbudsgiverne skal have adgang til 

alt det materiale, som er nødvendigt for at skabe klarhed på lige fod med hinanden.131 Når det 

vurderes, hvorvidt evaluering af et udsnit er nok til at overholde udbudsreglerne, vil artikel 2 spille 

en afgørende rolle. Efter Udbudsdirektivets artikel 2 skal de ordregivende myndigheder derfor 

altid overholde: 

 

”principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører og handle[r] på 

en gennemsigtig måde.” 

 

                                                      
128 I sag C-234/03, Contse mod Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, præmis 73, fastslog domstolen, at ordregiver 
ikke lovligt kunne opstille kriterier, som gav flere point til de tilbudsgivere, som råder over forretningslokaler tæt på en 
by, eller som tidligere har udført tjenesten. 
129 Udbudsdirektivets art. 32, stk. 2. 
130 S. E. Poulsen, P. S. Jakobsen og S. E. Kalsmose-Hjelmborg (2011, s. 29). 
131 Mere omkring klarhed og gennemsigtighed af udbudsmaterialet,  kapitel 4. 
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Det fundamentale krav er, at ordregiverne overholder de regler, som de selv har fastsat, ellers ville 

der nemlig opstå en problematik omkring gennemsigtighed.132 

 

Artikel 53, stk. 1, definerer tildelingskriterierne, efter hvilke tildeling en rammeaftale skal 

foretages.133 Dette skal dermed ske efter kriterierne: 

a) økonomisk mest fordelagtigt  

eller 

b) laveste pris.134 

Hvor kriteriet ”laveste pris” er nogenlunde ligetil, er det andet kriterium er mindre definerbart, 

hvorfor Udbudsdirektivet opremser flere eksempler på underkriterierne, herunder kvalitet, pris, 

miljøegenskaber, leveringstid m.m., der dog ikke er udtømmende.135 Ordregiver kan derved selv 

frit vælge, hvilke af disse kriterier, ordregiver finder mest relevant at anvende under den 

kommende rammeaftale.136 Det skal desuden angives hvordan disse kriterier relativt vil vægtes, 

for at tilbudsgiverne kan beregne hvorledes det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal 

udformes.137 

 

Også præamblen 46 foreskriver, at for at principperne om gennemsigtighed, ikke 

forskelsbehandling samt ligebehandling kan overholdes, og tilbuddene kan vurderes efter reelle 

konkurrence vilkår, så;  

 

” […] bør der kun tillades anvendelse af to tildelingskriterier, nemlig »den laveste pris« og »det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 138 

                                                      
132 J. Fabricius (2010, s. 429). 
133 Kriterierne opdeles i: Tildelingskriterier, underkriterier samt delkriterier - alt efter hvilket niveau man befinder sig 
på.  
134 Nogen gange kan der være tale om meget lavt pris, også kaldet unormalt lave tilbud, hvilket ordregiver kan, men 
skal ikke, afvise, jf. Udbudsdirektivets art. 55, stk. 1, og Arrowsmith (2005, s. 535). 
135 Kriterierne skal vurderes efter, hvad ordregiver finder som ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtig”, altså 
set fra ordregivers synspunkt, jf. Trepte (2007, s. 469). 
136 Trepte (2007, s. 463). 
137 Udbudsdirektivet art. 53, stk. 2. 
138 Direktiv 2004/18/EF, præambel (46). Det skal siges, at der i det nye direktiv forventes en modifikation af kriteriet 
”laveste pris”, hvor det ikke blot er prisen, der evalueres efter, men også produktets livscyklus-omkostninger, jf. 
2011/0438, (COD) Proposal for a Directive of The European Parlament and of The Council on public procurement, art. 
66 og 67. 
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4.4 EU-praksis 

EU-Domstolen har ikke taget stilling til evaluering på baggrund af et udsnit, dog er der afsagt flere 

domme, som omhandler vigtigheden ved en gennemsigtig evaluering og dermed tilbudsgivers 

kendskab til alle de forhold, som ordregiver agter at tage i brug ved processen.  

I Lianakis sagen139 udtalte EU-Domstolen, at:   

”I henhold til retspraksis […], sammenholdt med det princip om ligebehandling af 

erhvervsdrivende, […] og den gennemsigtighedsforpligtelse, der følger heraf, at de potentielle 

tilbudsgivere på det tidspunkt, hvor de forbereder deres bud, har kendskab til alle forhold, som 

den ordregivende myndighed tager i betragtning ved udvælgelsen af det økonomisk mest 

fordelagtige bud, og disse forholds relative betydning […]”.140 

 

Her understeges det altså, at for at principperne om ligebehandling og gennemsigtighed kan anses 

for overholdt, er det vigtigt, at tilbudsgiverne har adgang til oplysningerne omkring de anvendte 

kriterier, disses vægtning141 samt alt det vigtige materiale.  

 

I SIAC sagen blev det yderligere fastlagt, at for at princippet omkring gennemsigtighed og 

objektivitet ved en tilbudsevaluering bliver overholdt, skal ordregiver klart offentliggøre de 

kriterier for tildeling, ordregiver agter at anvende, samt at tilbudsgiverne skal være vidende om de 

handlinger, som ordregiver agter at foretage sin evaluering efter.142 

 

Dette er væsentligt at fastslå, fordi vurderingen af, hvorvidt en evaluering af et udsnit er lovlig er 

ej, ikke blot baseres på antallet af de varer, som evalueres, men også på selve metoden ved 

evalueringen.  

 

                                                      
139 EU-Domstolen, sag C-532/06, Lianakis AE m.fl. mod Dimos Alexandroupolis. Hvor i EU-Domstolen også udtalte som 
obiter dictum, at tilbudsgivernes erfaringer og kvalifikationer ikke kan kvalificeres som kriterier for tildeling af 
kontrakt. Hvorvidt dette har en præjudikat værdi, er dog omdiskuteret. 
140 EU-Domstolen, sag C-532/06, Lianakis AE m.fl. mod Dimos Alexandroupolis, præmis 36. 
141 Angivelse af kriteriernes vægtning defineres desuden i art. 53, stk. 2.  
142 I sag C-19/00, SIAC Construction Ltd mod County Civil of the County of Mayo, præmis 45. 



Kapitel 4 Juridisk analyse  

 

58 

 

4.5 Evalueringsmodellen 

Hvorvidt selve evalueringsmodellen skal offentliggøres eller ej har været genstand til diskussion. I 

det danske klagesystem er det før udtalt, at ”(…) det ikke kan af ligebehandlingsprincippet eller 

gennemsigtighedsprincippet (…) eller af EU-Udbudsretten i øvrigt udledes, at en ordregiver (…) har 

pligt til at udarbejde og anvende en evalueringsmodel”.143  

 

Dog kunne man ud fra ovenstående EU-praksis udlede det modsatte, nemlig at ordregiver i hvert 

fald er forpligtet til at offentliggøre modellen, hvis denne er udarbejdet. Det hører nemlig til en del 

af gennemsigtighedsprincippet, at tilbudsgiverne ved, hvilke forhold der vil blive lagt vægt på ved 

evalueringen.144 Tilbudsgiverne skal derfor ved afgivelsen af deres tilbud være i stand til at 

gennemskue, hvordan tilbuddet skal sammensættes.145 

 

Herunder vil der blive analyseret fire kendelser fra dansk retspraksis, som angår spørgsmålet om 

evaluering af et udsnit på baggrund af pris. 

 

4.6 Klagenævnets praksis 

4.6.1 Evaluering efter kriteriet ”laveste pris” 
 
Når ordregiveren vælger parameteret ”laveste pris”, vil det for ordregiver være essentielt at 

opstille de nødvendige mindstekrav og kontraktkrav samt en detaljeret beskrivelse af hele 

udbudsgrundlaget, da prisen er det eneste, som tilbudsgiverne konkurrerer på, hvorfor det oftest 

vil være udbud af simple varer.146 

 

Pris kan også opstilles som en del af tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtig”. Her vil prisen 

være et underkriterium, og dette konkurrenceparameter vil så være en procentdel af helheden. 

                                                      
143 Kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden. 
144 J. Fabricius (2010, s. 329). 
145 Kendelse af 14. juli 2009, Updata Danmark A/S mod Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter underkendelsen af en 
evalueringsmodel i Klagenævnets kendelse af 9. januar 2012 RenoNorden A/S mod Skive Kommune, kunne det dog 
være mere fordelagtigt for ordregiver ikke at offentliggøre modellen for derved at have mulighed for at ændre den, 
hvis den viser sig at være uhensigtsmæssig. 
146 Konkurrencestyrelsens vejledning til Udbudsdirektivet, 30. juni 2006, s. 185. 
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Hvorvidt man vælger det ene eller det andet tildelingskriterium, kommer helt an på udbuddet, 

samt den evalueringsmetode ordregiver har tænkt sig at anvende. 

 

4.6.1.1 Kendelse af 27. marts 2008, AV form A/S mod Esbjerg Kommune m.fl. 147 

 

Resume  
 
I denne kendelse har ordregiveren udbudt en rammeaftale, der vedrørte indkøb af 

beskæftigelsesmaterialer til kommunernes skoler og institutioner, hvor priskriteriet vejede 50 - 60 

%.148 AV form A/S’ klage gik bl.a. ud på, at evalueringen af tilbuddene ikke var i overensstemmelse 

med Udbudsdirektivets art. 2, da kun 264 ud af 4.000 varenumre blev taget i betragtning.149 

Klagenævnet vurderede da også, at denne fremgangsmåde var uacceptabel. De udtalte, at kravet 

til de 4.000 varenumre forekom vilkårligt og stadfæstede, at; ”i hvert fald under de 

omstændigheder hvor dette udbud blev gennemført, (…)”har kommunerne handlet i strid med 

direktivets artikel 2”.150 Dette blev begrundet med, at B-sortimentets faktiske priser, som 

indeholdt mindst 4.000 varenumre, slet ikke indgik i evalueringen, samt at tilbudslisten først blev 

kendt for tilbudsgiverne, efter de havde opgivet rabatterne på B-sortiment.  

 

Evalueringsmetoden 
 
Tilbudslisten bestod altså af A-sortiment, hvor der skulle afgives en pris pr. produkt, mens 

varekatalogerne var det øvrige sortiment (B-sortiment), som ikke var nærmere specificeret, men 

hvor der ønskedes en varegrupperabat. Metoden for evalueringen indebar derved, at tilbudslisten 

først blev offentliggjort, efter at tilbudsgiverne var bundet af deres priser i de afgivne 

varekataloger. 

Med hensyn til at kræve rabat på det øvrige sortiment er det i kapitel 2 fastslået, at når 

produkterne ikke er afgrænset eller specificeret nærmere, vil det næppe tillades at konkurrere på 

disse, i hvert fald ikke når det gælder pris.151 

                                                      
147 Stadfæstet af retten i Herning 5. november 2009, sag BS-1-542/2008. 
148 Kvalitet og service 20 - 30 % og Miljøegenskaber 10 - 20 %. 
149 Kendelse af 27. marts 2008, AV form A/S mod Esbjerg Kommune m.fl., påstand 4. 
150 Ibid. påstand 4. 
151 Kapitel 2, punkt 2.5 vurderes det for tilladt at anvende kriteriet sortiment, jf. kapitel 2, punkt 2.6.1 
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Noget andet er, at det kan være forståeligt, hvorfor ordregiver vælger at tilbageholde tilbudslisten. 

Det kunne tænkes, at tilbudsgiverne blot ville anføre lave priser på A-sortiment og lade resten af 

produkterne forblive ved normalpris, da disse alligevel kun vil konkurrenceudsættes via 

grupperabatter. Desuagtet er det ikke gennemsigtigt at offentliggøre det egentlige 

konkurrencegrundlag, efter at priserne er fastfrosset. 

 

Efter Udbudsdirektivets art. 39, stk. 2, er det lovligt at fremligge supplerende oplysninger op til 

senest 6 dage før fristen for modtagelse af tilbud. Der kan ikke umiddelbart præcist statueres, 

hvad disse supplerende oplysninger kan indeholde,152 men noget så essentielt som en tilbudsliste 

kan næppe defineres som et supplerende dokument. Beskrivelsen i udbudsmaterialet skal nemlig 

foretages på en så tilstrækkelig og klar måde, at tilbudsgiverne ikke kan danne tvivl omkring, hvad 

der ønskes tilbud på,153 eller hvilke konkurrenceparametre der konkurreres om. Netop denne tvivl 

opstår i en situation, hvor tilbudslisten ikke er opgivet, før tilbudsgiverne bindes via deres priser, 

eftersom de ikke med sikkerhed kan vide, hvad ordregiveren præcist ønsker at få leveret. 

 

Det er således direkte i strid med gennemsigtighedsprincippet, og det er derfor uden betydning, 

om kommunen lægger til grund, at denne form for rækkefølge skyldes en risiko for 

prismanipulation. Denne fremgangsmetode vil derfor heller ikke finde hjemmel i 

Udbudsdirektivets art. 39, stk. 2, om supplerende oplysninger. 

 

Vedrørende markedet så drejede rammeaftalen sig om beskæftigelsesmaterialer til skoler, hvilket 

man kunne forestille sig var pensler, maling, kuglepenne og andet, som måske vil være 

uigennemskueligt at definere og evaluere pr. produktniveau. Dog vurderes det for ikke at 

overholde gennemsigtighedsprincippet, når ordregiver efterspørger varekataloger uden at 

definere produktgrupper eller afgrænse kravspecifikationen på anden måde. Herudover skal det 

også noteres, at prisevalueringen var på 6,6 % 154 af det efterspurgte, hvorfor priskriteriet næppe 

vil have sin fulde virkning. 

                                                      
152 J. Fabricius (2010, s. 398). 
153 Omkring fortolkning af kravet til tekniske specifikationer henvises til kapitel 2. 
154 264*100/4000 = 6,6 %. 
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4.6.1.2 Kendelse af 16. juni 2009, Tødin A/S mod Tønder Kommune  
 
Resume 
  
Kendelsen Tødin A/S mod Tønder Kommune handler om en rammeaftale på diabetesprodukter, 

hvor evalueringen skete efter bl.a. underkriteriet pris, som vægtede 70 %.155 Evalueringen blev 

foretaget på baggrund af de produkter, som begge tilbudsgivere havde tilbudt.156 Dette svarede til 

en sammenligning af i alt 58 produkter, hvor klageren havde tilbudt 86, mens den vindende 

tilbudsgiver tilbød 124. Tødin A/S gjorde herefter gældende, at denne evaluering måtte være i 

strid med Udbudsdirektivets art. 2 og ligebehandlingsprincippet, da et alt for stort antal 

varenumre ikke indgik i evalueringen. Klagenævnet fastslog, at ”(…) denne fremgangsmåde ikke er 

i strid med det EU-retlige ligebehandlingsprincip, da indklagedes evaluering blev foretaget på 

grundlag af prisen for mere end halvdelen af de diabetesprodukter, som klageren tilbød.”157   

 

Evalueringsmetoden 
 

Når tilbudslisten ikke kan defineres på produktniveau, vil ordregiver skulle anvende andre 

metoder til at evaluere. Herunder en metode, hvor der kun defineres produktkategorier og 

evalueres ud fra de produkter, som samtlige tilbudsgivere tilbyder. Derved løbes der en risiko, da 

ordregiver i princippet ikke ved, hvor mange ens produkter dette vil føre til.  

 

Klagenævnet vurderede, at de 67,4 % 158 var tilstrækkeligt til at overholde Udbudsdirektivet, men 

samtidig må man konstatere, at de sammenligner med klagerens tilbud og ikke med vinderens. En 

sammenligning med det vindende tilbud ville have resulteret i en evaluering på 46,8 % 159 af 

produkterne, hvilket betyder, at over halvdelen af vinderens produkter ikke blev evalueret på pris.  

                                                      
155 Samt Sortiment 20 %, Leverings-betalingssystem 5 % og Miljø 5 %. 
156 Omkring beskrivelsen af produkterne henvises til kapitel 2. 
157 Kendelse af 16. juni 2009, Tødin A/S mod Tønder Kommune, påstand 6. 
158 58*100/86=67,4 %. 
159 58*100/124=46,8 %. 
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Man kan desuden forestille sig et scenarium, hvor klageren havde tilbudt 117 produkter frem for 

de 86, og det samme antal forblev identiske. Her ville klagenævnet næppe konkludere, at det ville 

være nok at evaluere under halvdelen af klagerens produkter.  

 

Når det er sagt, så vil evalueringen af en rammeaftale ikke kun dreje sig om tal. Faktisk er det 

formentlig kun en mindre del af afgørelsen, om hvorvidt de udbudsretlige principper ses 

overholdt. I henhold til diskussionen i kapitel 2, punkt 2. 6.1, vil evalueringsmodellen formodentlig 

skyldes den specielle situation ved en kommunesammenlægning, samtidig med at der er tale om 

et marked, hvor produkterne ikke behøver en decideret pr. produkt definition.  

 

EU-Domstolen fastslår, at tilbudsgiverne skal kunne identificere evalueringsgrundlaget,160 men når 

ordregiver vælger en evalueringsmodel, hvor under halvdelen af produkterne indgår i vurderingen, 

ville det medføre, at priskriteriet slet ikke giver mening, da de fleste af de tilbudte produkter ikke 

evalueres. Det betyder samtidig, at tilbudsgiverne ikke kan forudberegne, hvorledes deres tilbud 

vil blive evalueret, og de vil derfor have besvær med at gennemskue, hvordan de skal fremsætte 

deres tilbud.161  

 

Ud over problematikken omkring gennemsigtighedsprincippet medfører evalueringen af mindre 

end halvdelen af produkterne også en risiko for ordregiver selv. Når under halvdelen af 

produkterne bliver sammenlignet, betyder det, at de produkter, som ikke er med i evalueringen, 

ikke vil indgå i prissammenligningen og dermed mangler at blive konkurrenceudsat, hvorfor prisen 

på disse kan være uhensigtsmæssig høj.  

 

Dette vil næppe være efter hensigten, specielt når prisen vejer 70 % af tildelingskriteriet. 

Derudover kan det overvejes, om tilbudsgiverne vel vidende omkring markedsopbygningen ved, 

hvilke produkter de er ene om at tilbyde og sætte højere priser på disse. 

 

                                                      
160 Kapitel 2, punkt 2.4  
161 Hvilket i henhold til den foran omtalte EU-praksis må være i strid med gennemsigtighedsprincippet. 
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Man kan ikke fastslå, at alle disse momenter forekommer hver gang, man evaluerer efter 

tilbudsgivernes identiske produkter, da dette jo afhænger af markedet for produkterne, og derved 

hvor stort et antal varer man efterfølgende kan sammenligne.  

 

4.6.1.3 Kendelse af 21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune på 
vegne af Fællesudbud Sjælland 
 
Resume 
 
Kendelsen drejer sig om en rammeaftale med leverancer af fødevarer til storkøkkener og var 

opdelt i tre delaftaler med et tildelingskriterium økonomisk mest fordelagtig med et pris 

underkriterium på 65 %.162 Her gjorde klageren gældende, at kommunerne havde handlet i strid 

med gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets art. 2 ved at anvende en 

bedømmelsesmodel for evalueringen, hvor der ikke konkurreredes på tilbudsgivernes generelle 

sortiment.163 Klagenævnet vurderede, at der ”ikke var grundlag for at kritisere, at der ved 

udbuddet af en aftale som nærværende ikke i bedømmelsesgrundlaget vedrørende ”Økonomi 

(pris) ” (de udfyldte tilbudslister) er medtaget samtlige produkter, som omfattes af udbuddet 

[…]”.164  

 

Evalueringsmetode 
 
I det omtalte udbud havde ordregiveren opgivet en tilbudsliste, som omfattede 80 % af det 

forventede forbrug, og hvor de resterende 20 % var efterspurgt øvrigt sortiment. Tilbudslisten var 

obligatorisk,165 og der evalueredes på baggrund af samtlige varenumre i denne. Her accepterede 

klagenævnet, at evalueringen af kriteriet pris kun blev foretaget på baggrund af tilbudslisten, som 

var et repræsentativt udtryk for de varer, der blev udbudt. Udbuddet indeholdt en repræsentativ 

tilbudsliste med specifikke ønskede produkter, men samtidig var der i kravspecifikationen bl.a. 

                                                      
162 Samt Leveringssikkerhed 35 %. 
163 Kendelse af 21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland, 
påstand 2 a og 2 d. 
164 Ibid.påstand 2 a nr. i og ii, 2 c nr. iii, og 2 d nr. i og ii. 
165 Med et mindstekrav på 90 % kan ordregiver lovligt opstille mindstekrav vedrørende udfyldning af tilbudsliste. Se 
også kendelse af 29. september 2009, Lekolar A/S mod Sydjysk Kommuneindkøb, påstand 1.  
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nævnt, at tilbudslisten blot var indkøbers ”indkøbs flow”166 og skulle udfyldes med varer, som 

efter leverandørens mening kunne erstatte det nuværende produkt, samt at de skulle være villige 

til at tilpasse sortimentet, så det modsvarede det aktuelle behov, der måtte opstå.  

 

I denne kendelse var det altså tilladt, at evalueringen af pris skete på baggrund af et udsnit på 80 

%, hvilket kunne argumenteres var nok til, at priskriteriet havde sin virkning. Når 80 % af 

produkterne bliver evalueret, er der en god chance for konkurrencedygtige priser.   

 

Vedrørende den manglende definition af samtlige produkter fremgår det, at rammeaftalen 

omfattede et marked for leverancer til samtlige storkøkkener i Region Sjælland, hvis krav afviger 

fra sted til sted, hvilket sagtens kan retfærdiggøre en efterspørgsel af de estimerede 20 % af 

indkøbet som øvrigt sortiment. Klagenævnet lagde da også vægt på typen af aftalen, hvor de 

udtalte, at ” ikke er grundlag for at kritisere at der ved udbuddet af en aftale som nærværende 

ikke i bedømmelsesgrundlaget vedrørende Pris […] er medtaget samtlige produkter.”167 

 

Så længe evalueringsprocenten er under de 100, kan det selvfølgelig ikke med sikkerhed fastslås, 

at klagenævnet altid vil finde det omtalte evalueringsudsnit for at opfylde de generelle principper, 

men her må det konstateres, at evalueringen omfattede langt størstedelen af produkterne samt 

havde en karakter af ”udbud med mange varenumre”, hvorfor det med rette overholder 

direktivets krav til gennemsigtighed.168 

 

4.6.1.4 Kendelse af 10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 – Indkøbsfællesskabet 
for Kommunerne i Region Sjælland  
 
Resume 
Her drejer det sig om en rammeaftale på diverse møbler, redskaber m.v. til institutioner, som var 

opdelt i syv delaftaler og havde et priskriterium 50 %.169 Klager havde nedlagt flere påstande, bl.a. 

                                                      
166 Kendelse af 21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland, 
påstand 2 c (i). 
167 Ibid.påstand 2 a nr. i og ii, 2 c nr. iii og 2 d nr. i og ii. 
168 En overvejelse der altid skal gøres, er om de i virkeligheden omfatter alle produkterne, da man ikke kender til 
efterspørgsel pr. produkt, dette vil dog ikke tages med i overvejelsen her. 
169 Sortiment, miljø og kvalitet 30 % og Service og levering 20 %. 
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om at evalueringen af tilbuddene måtte være i strid med Udbudsdirektivets art. 2, da ordregiver 

havde lagt vægt på laveste priser i tilbudslisterne, selv om de konkrete ordrer ville blive tildelt på 

baggrund af tilbudsgivernes varekataloger.170 Klagenævnet svarede, at ”det var ubestridt at 

varerne i tilbudslisterne er repræsentative på de udbudte områder. […] Da det udbud som det 

foreliggende ikke er muligt at opstille en tilbudsliste, der omfatter samtlige produkter[…] finder 

klagenævnet, at den beskrevne fremgangsmåde […] ikke er i strid med Udbudsretten”.171 

 

Evalueringsmetode 
 
Rammeaftalen indebar altså en lidt mere kompliceret evaluering og tildeling. Prisevalueringen for 

at komme med på rammeaftalen blev foretaget ud fra de udfyldte tilbudsskemaer, som var anført 

via produktkategorier, mens tildelingen af de konkrete ordrer ville ske ud fra laveste pris i 

varekatalogerne, når det var under 70.000 kr. Hvis beløbet af ordren var over dette, skulle der ske 

tildeling efter laveste pris via fornyet konkurrence.172  

 

Rammeaftalen indebærer altså den specielle tilgang, idet de senere ordrer ikke blev foretaget ud 

fra allerede definerede tilbudslister, men ud fra varekatalogerne, da disse er en del af 

udbudsgrundlaget. Diskussionen om, hvorvidt denne tilgang er fyldestgørende til at opfylde 

kravene til en tilstrækkelig definition af kontraktgenstanden, kan der henvises til kapitel 2, punkt 

2.7.2. Herunder vil der kun fokuseres på selve evalueringsmomentet.  

 

Hvis man skal se på, hvor stor en del af produkterne, der rent faktisk blev evalueret på pris, er det 

meget vanskeligt at nå frem til et bestemt tal. Dette er navnlig, fordi varekatalogerne er en del af 

udbuddet, hvorfor produktantallet må variere fra tilbudsgiver til tilbudsgiver og fra en delaftale til 

delaftale. Derfor kan der fokuseres på det faktum, at det ikke var muligt at definere en tilbudsliste, 

og evalueringen måtte foretages efter det repræsentative udsnit af produkterne.  

 

                                                      
170 Kendelse af 10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 – Indkøbsfællesskabet for Kommunerne i Region 
Sjælland, påstand 2.   
171 Ibid. påstand 2. 
172 Hvilket er i overensstemmelse med art. 32, stk. 4. 
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I virkeligheden må denne evalueringsmetode være et spørgsmål, om der er tilstrækkelig 

konkurrence på disse produkter eller ej. De omtalte produkter på under 70.000 kr., som skulle 

tildeles via direkte tildeling, er egentlig ligegyldige i udbudshenseende,173 da beløbet er under 

tærskelværdien. Størstedelen af udbuddet vil formentlig høre til produkter, der bliver udsat for 

priskonkurrence, blandt de udvalgte leverandører efter Udbudsdirektivets art. 32, stk. 4, 2. pind. 

Det betyder, at samtlige produkter vil opnå konkurrencedygtige priser. 

 

Spørgsmålet er mere, om princippet for gennemsigtighed og ligebehandling opfyldes ved blot at 

evaluere en del af den samlede efterspørgsel for at finde frem til de tilbudsgivere, som skal med 

på rammeaftalen.  

 

Markedet for rammeaftalen er legepladser, idrætsanlæg og fitnessredskaber til hele Region 

Sjælland. Derved kan det være vanskeligt at definere, hvilke produkter der skal bruges i fremtiden, 

mest fordi der er så mange forskellige kunder med forskellige behov. Men hvis udbuddet alligevel 

skal lægges sammen for at opnå større prisrabatter, må ordregiver kunne efterspørge 

varekatalogerne som en del af udbuddet samt sørge for at gennemføre udbuddet med 

tilstrækkelig gennemsigtighed.  

 

Denne gennemsigtighed må konstateres at være til stede, da ordregiver sørger for at forklare 

evalueringsmetoden til punkt og prikke og samtidig sørger for at afgrænse produkterne 

tilstrækkeligt til at opfylde en fyldestgørende definition af kontaktgenstanden.174  

 

4.6.2 Ikke prisrelaterede kriterier  
 
Udover prisen har ordregiver mulighed for at vurdere tilbuddene i forhold til andre kriterier, som 

fx kvalitet, leveringstid, miljøegenskaber, service m.m.175 Dette gøres ved at bruge 

                                                      
173 Ordregiver skal dog sammenlægge alle de forventede indkøb, hvorfor det kommer over tærskelværdien.  
174 Der henvises til kapitel 2, punkt 7.2, for yderlige diskussion omkring definition af kontraktgenstanden. 
175 Udbudsdirektivets art. 53, stk. 1.a. 
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tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtig”, og her vil pris skulle opvejes mod et eller flere 

underkriterier.176  

 

EU-Domstolen har i en dom opstillet punkter, som præciserer Udbudsdirektivets bestemmelser 

om kontrakttildeling. Det følger nemlig af EU-Domstolens retspraksis, at valg for underkriterier 

skal overholde fire punkter. Kriterierne skal være: 

 

- forbundet med kontraktens genstand, 

- ikke tillægges den ordregivende myndighed et ubetinget frit valg,  

- udtrykkeligt nævnt i udbudsbetingelserne eller i udbudsbekendtgørelsen, og 

- overholde alle de grundlæggende principper i fællesskabsretten, navnlig princippet om 

forbud mod forskelsbehandling.177 

Derved kan ordregiver eksempelvis opstille sortiment som et kvantitativt kriterium, og sørge for, 

at tilbudsgivere, som tilbyder flest produkter, får de højeste point.178 Det opstillede kriterium må 

dog ikke forskelsbehandle mellem nationale tilbud og tilbud fra andre EU-stater.179 

 

Kriteriet kvalitet bruges ret ofte og kan være noget svært at evaluere.180 Både fordi det er svært at 

sige, hvad der er god eller dårlig kvalitet, og fordi der ikke kan foretages en relativ vurdering181, 

men der skal opstilles objektive182 og klare betingelser, som kriteriet skal evalueres op imod. 183 

Med undtagelse af pris er kvalitet nok det mest anvendte kriterium af dem alle, og det kunne 

overvejes, hvordan reglerne for evaluering af kvalitet anvendes i forhold til rammeaftaler med 

mange varenumre.  
                                                      
176 Trepte (2007, s. 467). 
177 Disse blev fastslået i sag C-513/99, Concordia Bus, præmis 59 – 63. Sagen omhandlede omlægning af bustrafikken i 
Helsinki, og hvor kontrakten ville blive tildelt den virksomhed, som fremlagde det økonomisk mest fordelagtige bud. 
Herunder handlede et af de præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt der kunne tilføjes tillægspoint ved mindre 
nitrogenoxidemissioner eller støjniveau fra busserne, hvor dette blev vurderet for at have opfyldt de fire krav, jf. 
præmis 65 - 69. 
178 Spørgsmålet om kriteriet sortiment kan anvendes som et kvantitativt kriterium og blev bl.a. taget op i kendelsen af 
16. juni 2009, Tødin A/S mod Tønder Kommune, påstand 1 - 3, hvor klagenævnet godkender denne anvendelse med 
henvisning til, at dette stod klart i udbudsmaterialet. 
179 Sag c-31/87, Beentjes, Trente (2007, s. 467).  
180 Hvorfor det også vil være nødvendigt at specificere, hvad der menes med kvalitet. 
181 S. E. Poulsen, P. S. Jakobsen og S. E. Kalsmose-Hjelmborg (2011, s. 488). 
182 I sag C-19/00, SIAC Construction Ltd. mod County Civil of the County of Mayo, præmis 45. 
183 Kendelse af 14. februar 2008, Jysk Erhvervsbeklædning ApS mod Hjørring Kommune, påstand 3. 
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Når kvalitet evalueres, skal de angivne standarder og niveauer ikke medføre en diskrimination af 

tilbud fra andre medlemsstater.184 Det betyder, at uanset hvilken medlemsstat produktet kommer 

fra, må denne ikke diskrimineres på baggrund af dennes oprindelse.185 

 

Desværre er der ikke meget praksis på dette område. Der findes ikke umiddelbart nogle EU-

domme på området, og klagenævnet vurderer kun i ekstraordinære tilfælde ordregivers 

skønsmæssige del af tilbudsvurderingen. Det sidstnævnte udsagn ses også bekræftet i den nyere 

kendelse, hvor klagenævnet konstaterer, at: 

 

”Efter klagenævnets praksis har ordregivere en vid skønsmargin i forbindelse med den kvalitative, 

skønsmæssige evaluering af de enkelte tilbud i et udbud.”186 

Ikke desto mindre findes der to ældre kendelser på området, som netop berører emnet omkring 

evaluering af kvalitet under rammeaftaler med mange varenumre, som herunder kort vil blive 

gennemgået. 

 

4.6.2.1 Kendelse af 3. oktober 2008, Creative Company A/S mod Århus Kommune 
 
I sagen Creative Company A/S mod Århus Kommune blev der foretaget et udbud af en treårig 

rammeaftale om indkøb af formnings- og beskæftigelsesmaterialer til kommunens institutioner. 

Her blev 29 ud af 1.000 produkter evalueret på kvalitet, hvilket klagenævnet fandt tilstrækkeligt, 

navnlig på grund af produkternes beskaffenhed. Udbuddet drejer sig om formnings- og 

beskæftigelsesmaterialer, herunder eksempelvis pensler i forskellige størrelser, maling i forskellige 

størrelser og farver m.m.  

 

Evalueringen af kvalitet foregik ved en afprøvning187 samt muligheden for at få datomærkede 

produkter. Ordregiver nedlagde i sin påstand, at det ikke var muligt at foretage en 

                                                      
184 Dette er også nævnt i kapitel 2, punkt 2.4 
185 Trepte (2007, s. 14). 
186 Kendelse af 18. januar 2012, Software Innovation A/S mod Patientombuddet. 
187 Efter Udbudsdirektivets art.  48, stk. 2 j, kan ordregiver efterspørge vareprøver. 
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kvalitetsvurdering af alle produkterne på grund af disses beskaffenhed, men at visse blev udvalgt 

på baggrund af erfaringen i kvalitetsforskelle, og som der var størst omsætning af.  

 

Som udgangspunkt skal alle produkterne evalueres på kvalitet, hvilket kan ske både via prøver, 

men også via selve beskrivelsen i tilbudslisten, eksempelvis i form af anerkendte standarder188 

eller referencer189 fra virksomhedens brugere. For at efterleve direktivets principper skal 

evalueringen af kvalitet foretages på så objektivt grundlag som muligt, og dermed må der være en 

stor gennemsigtighed omkring metoden, og de kvalitetskrav der stilles til produkterne. 

 

I denne sag blev det påstået, at kun 2,9 % af produkterne var evalueret på kvalitet. Dette tal må 

dog være væsentligt større, da mange af pakningerne indeholdt identiske produkter, blot i 

forskellige størrelser.  

 

4.6.2.2 Kendelse af 12. marts 2009, Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune 
 
Sagen Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune handler om en rammeaftale med levering af 

kontor- og skoleartikler, som bl.a. blev evalueret på kvalitet. Modsat den forrige kendelse 

statuerede klagenævnet, at ordregiver havde overtrådt Udbudsdirektivets art. 2 ved kun at have 

evalueret 13 ud af 220 produkter.190 

 

Produkterne var også evalueret via udvalgte vareprøver, men havde samtidig en ret overordnet 

beskrivelse af den ønskede kvalitet, hvor der blot nævnes, at tilbudsgiver skal garantere, at 

produkterne er i overensstemmelse med de gældende regler, forordninger og andre 

myndighedskrav, samt har en dansk vejledning og letforståelige symboler. Hvis denne skulle have 

større gennemsigtighed, kunne der i stedet opstilles forskellige kvalitetskategorier, og hvor disse 

blev nærmere specificeret via standarder eller niveauer, således at tilbudsgiver bedre kunne 

gennemskue, hvad der præcist efterspørges, samt hvordan vareprøverne ville blive evalueret.  

                                                      
188 Udbudsdirektivets art. 49. 
189 Udbudsdirektivets art. 48, stk. 2 a. 
190 Kendelse af 12. marts 2009, Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune, påstand 8. 
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Det er vanskeligt at isolere udsnittet i udfaldet af kendelsen, da udbuddet indeholdt flere 

væsentlige fejl,191 og det blev også af den årsag annulleret af kommunen selv. Eksempelvis indebar 

minimumskrav, underkriterier og delkriterier de samme forhold, hvilket betød, at minimumskrav 

også udgjorde en konkurrence, hvilket ikke giver nogen mening, da minimumskrav er noget, som 

skal opfyldes, for at tilbuddet kan anses for konditionsmæssigt.192  

 

4.7 Konklusion  

 
For at opfylde principperne om gennemsigtiglighed og ligebehandling, jf. Udbudsdirektivets art. 2, 

vil ordregiveren efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet være bundet af de forhold, som de 

selv har stillet. Det betyder desuden, at de evalueringsmodeller, som ordregiveren vælger at 

benytte, ikke må fremkomme med et resultat, der fordeler kriterierne anderledes end det før 

angivne.  

Ordregiveren har en stor frihed til selv at fastsætte hvilken udbudsprocedure de vil anvende, 

prisvægtningen, kvalitetsniveauet, fristerne, forbehold, mindstekrav, angivelser af oplysninger 

m.m. Der er desuden mulighed for en senere supplering af udbudsoplysningerne, men ændringen 

må på ingen måde være væsentlig eller resultere i en forskelsbehandling af tilbudsgiverne. 193 

 

Allerede i 2009194, blev det af klagenævnet tilladt, at nøjes med at evaluere en del af de 

efterspurgte produkter, hvor disse var beskrevet via produktkategorier. Denne metode vurderes 

også at følge udbudsreglerne, så længe markedet for produkterne tillader den overordnede 

produktbeskrivelse. Derimod vil det af kendelsen udledte evalueringsudsnit på 67,4 % næppe have 

en generel virkning, da dette for det første sammenlignedes med klagerens produkter og fordi 

kendelsens begrundelse er meget konkret. 

 

Hvis der er tale om en rammeaftale, hvor produkternes beskaffenhed eller kundernes præferencer 

ikke giver mulighed for at definere en fuldstændig tilbudsliste, vil det være lovligt at evaluere 

                                                      
191 Der blev fx henvist til bestemte fabrikater og varemærker, hvilket som regel ikke er tilladt og er i strid med 
Udbudsdirektivets art. 23, stk. 8. 
192 Kendelse af 12. marts 2009, Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune, påstand 1 – 4, 6 og 7. 
193 Olando (2003, s. 198). 
194 Kapitel 4, punkt 4.6.1.2 
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priserne via de repræsentative lister. Herved kan der være tale om et udbud på rammeaftaler, 

som både indeholder mange varenumre, men også har en meget stor kundekreds med forskellige 

præferencer. Dette vil formentlig opfylde klagenævnets betegnelse for ”udbud som det 

foreliggende”195 eller ”en aftale som nærværende”.196  

 

Denne betegnelse må give større rammer for, hvad der vurderes at være en gennemsigtig 

evaluering. Derimod vil gennemsigtigheden næppe kunne opfyldes, hvis priserne i tilbudslisten 

fastfryses, inden tilbudsgiverne er bekendte med de efterspurgte produkter.197 

 

Hvis en repræsentativ liste fuldt ud er defineret og består af 80 % af det estimerede forbrug, vil 

det efter al sandsynlighed være et tilstrækkeligt evalueringsudsnit, under forudsætning af at også 

resten af evalueringsmetoden er gennemført med overvejende gennemsigtighed og 

ligebehandling.  

 

Ellers er det vanskeligt at udlede, hvorledes udsnittet for disse lister skal se ud, da det netop 

kommer an på det resterende øvrige sortiment, som også er en del af udbuddet. Det kan derved 

også udledes, at det er lovligt i disse tilfælde at efterspørge produkter, som ikke fuldt ud er 

definerede, altså det øvrige sortiment, og evaluere disse på kvantitativt sortimentskriterium. Dette 

er dog under forudsætning af en tilstedeværende klar afgrænsning til lignende produkter.  

 

Hvad angår kvalitetsevaluering er det antageligvis lovligt at evaluere en mindre del af de 

efterspurgte produkter, hvis disse fremstår som identiske produkter, men blot i forskellige 

pakningsstørrelser. Idet den analyserede kendelse198 ikke fremlægger et bestemt tal, er det derfor 

svært at udlede, om evalueringen skal foretages af mindre eller mere end halvdelen af 

produkterne, men ud fra overvejelsen omkring kriteriernes nytte199 kan man udlede, at det må 

være over halvdelen af produkterne.  

                                                      
195 Ibid. punkt 4.6.1.4 
196 Ibid. punkt 4.6.1.3 
197 Ibid. punkt 4.6.1.1 
198 Kendelse af 3. oktober 2008, Creative Company mod Århus Kommune. 
199 Herunder menes der diskussionen omkring, hvad det egentlig nytter at opstille et kriterium, hvis dette ikke tages i 
brug for størstedelen af produkterne. 
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Ud fra gennemsigtighedsprincippet vil det være nødvendigt at definere niveauer for kvalitet, 

således at tilbudsgiverne ved, hvad der forventes, og hvordan produkterne bliver vurderet. Det vil 

desuden øge objektiviteten, hvis der foretages blindtest af vareprøverne, og der oprettes et 

pointsystem, da dette er mere klart end en skriftlig udtalelse. 

 

Derimod ville det være i strid med Udbudsdirektivets art. 2 at evaluere knap 6 % af produkterne på 

kvalitet, hvis de alle er forskellige, og hvor kvalitetsbeskrivelsen ikke er tilstrækkelig gennemsigtig. 

Det er dermed ikke nok blot at anføre, at kvaliteten skal leve op til gældende forordninger, 

direktiver, love og myndigheders krav i øvrigt. Der skal derimod indskrives en meget mere 

detaljeret liste omkring de forventede krav.  

 

Ovenstående må derved betyde, at rammeaftaler med mange varenumre, som samtidig 

indeholder en stor kundekreds med forskellige præferencer, og hvor en tilbudsliste ikke kan 

defineres på varelinjeniveau for samtlige produkter, vil kunne evalueres via et udsnit af 

produkterne. 

 

Under disse specielle situationer vil evalueringen af et udsnit således opfylde Udbudsdirektivets 

art. 2 omkring kravet til ligebehandling, ikke-forskelsbehandling af tilbudsgiverne og en 

gennemsigtighed ved den anvendte metode. 
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Kapitel 5 
 

5.1 Baggrund 

 
Begrebet efficiens er berørt i kapitel 4, men ikke desto mindre er det nødvendigt at komme ind på 

dette emne endnu engang. Efficiens kan beskrives som maksimeringen af det samfundsmæssige 

velfærd, hvor ressourcerne allokeres til den aktør, som værdsætter produktet mest, altså 

tilbudsgiveren med de mindste omkostninger. 200  

Når der ikke hersker fuldstændig konkurrence omkring de tilbudte produkter, vil det 

samfundsmæssige velfærd reduceres, og noget af forbrugernes overskud vil overføres til 

leverandørerne, og dette ses eksempelvis under kartelaftaler. 

Derfor laver både EU og de nationale myndigheder løbende undersøgelser omkring dannelse af 

ulovlige karteller, og dette er ikke uden grund. Ved at påvirke markedsmekanismen forringer de 

markedspriserne væsentligt. Den kunstige prisforhøjelse skaber derved et dødvægtstab, der ikke 

findes ønskværdigt, hvorfor de priser, der ikke udsættes for den fornødne konkurrence, og som 

kunderne ender med at betale, ikke er efficiente. 

Dette er hovedemnet under det foreliggende kapitel, hvor der koncentreres om prispåvirkninger 

ved oligopol, karteldannelser samt opretholdelse af disse under gentagne spil. 

 

5.2 Juridiske sammenfatninger 

 
Det forrige juridiske kapitel beskæftigede med ordregivers evaluering af et udsnit. Herunder blev 

det fastslået, at under rammeaftaler med mange varenumre vil det i nogle tilfælde være lovligt at 

foretage en evaluering af et udsnit. Samtidig forsøgtes det at få afklaret nogle faste grænser for, 

hvornår dette udsnit er lovligt, og hvornår det bryder Udbudsdirektivets art. 2.  

                                                      
200 Riis (1999, s. 1152). 
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Herudover må det konstateres, at selve metoden ved evalueringen er mindst lige så vigtig som den 

andel, der bliver evalueret på, og det kan med sikkerhed statueres, at metoden skal forfølge et 

strengt gennemsigtighedsprincip. Derfor vurderes det nu for nødvendigt at analysere disse 

evalueringsmetoder ved hjælp af økonomiske teorier. 

Under det sidste økonomiske kapitel blev der ved hjælp af auktionsteori og en Benchmark model 

undersøgt, hvorledes priserne blev påvirket af henholdsvis den restriktive og udvindende 

fortolkning af de tekniske specifikationer og indkøbsestimatet. Herved blev rammeaftalens priser 

analyseret ved hjælp af auktionsteorien, men uden at involvere den basale markedsstruktur. 

Det vil derfor være naturligt at benytte denne anden økonomiske analyse til at få klarlagt 

prispåvirkninger, der skyldes selve markedets karakteristika og navnlig påvirkning af priser ved 

dannelse af karteller.  

Herved vil der undersøges prissætning under oligopol samt risikoen for dannelser af karteller 

under de forskellige evalueringsmetoder, som er udledt af det forrige juridiske kapitel. Disse 

karteller vil blive analyseret i forhold til deres opretholdelse under gentagne spil, og desuden vil 

emnet omkring manglende konkurrenceudsættelse af nogle tilbudsprodukter også kort berøres. 

5.3 Markedets karakteristika 

 
Da Udbudsdirektivet er gældende for hele EU, må markedet for rammeaftalerne også defineres 

derefter. På den ene side må det konstateres, at de tilbudsgivere, som byder på rammeaftalerne, i 

langt de fleste tilfælde er nationale201, hvorfor markedet derved skrumper til kun at omfatte det 

nationale marked 

  

Udbuddet af en rammeaftale vil som regel foretages af en ordregivende myndighed, som 

repræsenterer staten.202 De kommuner og indkøbssammenslutninger, som har hjemmel til at 

foretage udbud, skal, jf. Udbudsdirektivets art. 1, punkt 9, være finansieret af staten eller styres af 

                                                      
201 Public procurement in Europe, Cost and effectiveness, A study on procurement regulation. Prepared for the 
European Commission, March 2011. 
202 Denne afhandling drejer sig eksplicit om rammeaftaler inden for den danske stat. 
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denne og må kun varetage almenhedens behov. Man kan derfor sige, at de alle varetager samme 

interesse, nemlig statens, hvorfor en ordregiver kan anses som monopsonist203 på markedet.  

 

På den anden side af ringen står alle de potentielle leverandører, som gerne vil byde på 

rammeaftalen, og tilser kun egne økonomiske interesser, hvorfor det for disse drejer sig om at 

opnå en så stor profit som muligt, og som alt andet lige betyder, at de ønsker at sælge produktet 

til den højst mulige pris. 

 

Det er klart, at rammeaftalerne kan vedrøre forskellige slags varer og ydelser, hvilket kan have en 

indflydelse på, hvor mange potentielle tilbudsgivere, der er på markedet. Alligevel kan det med 

nogenlunde sikkerhed konstateres, at markedet for disse vil fremstå som et oligopol. Ud fra de 

kendelser, der er analyseret i de to juridiske kapitler204, kan det i hvert fald med sikkerhed 

statueres, at der ikke er observeret flere tilbudsgivere pr. delaftale, end der kan tælles på en hånd, 

hvilket bekræfter tanken om oligopol på markedet.  

 

For at markedet bliver til et oligopol, vil det være væsentligt, at der foreligger adgangsbarrierer, 

således at ikke alle virksomheder kan komme ind og sætte deres egne profitmaksimerede priser. I 

en udbudssituation kan disse adgangsbarrierer være de ressourcer, en virksomhed har for at 

kunne udføre levering på de store rammeaftaler, eftersom disse ikke forekommer i små 

omsætningsstørrelser. Derudover er der tale om krav til en bestemt egnethed vedrørende den 

økonomiske og finansielle formåen, som ordregiver kan opstille, jf. Udbudsdirektivets art. 44, stk. 

2. 

 

Afklaringen omkring parternes markedsposition er vigtig for at finde frem til deres markedsmagt 

og de mekanismer, som priserne sættes efter.  

 

Idet ordregiver er monopsonist på markedet, vil ordregiver kunne tillade sig at efterspørge mindst 

mulige priser, idet entry er blokeret, og staten kan siges at være den eneste aftager på disse 

                                                      
203 Monopson defineres som et købermonopol, altså et marked med kun en køber, og hvor denne nyder godt af sin 
position og derfor kan presse prisen ned. 
204 Kapitel 2 og 4. 
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rammeaftaler. Denne markedsform er normalt ikke efficient, da overskuddet flyttes fra 

virksomhederne til monopsonisten, men eftersom monopsonisten defineres som staten og tilser 

alles interesser, vil udbudsreglerne, som netop foreskriver indkøb efter laveste pris princippet, 

være det efficiente valg. 

 

Tilbudsgiverne kan derimod beskrives som aktører på et oligopol marked, hvor det er muligt for 

disse at opnå en profit, som ligger højere end den profit, de kan opnå under fuldkommen 

konkurrence, hvilket sker ved en anerkendelse af parternes interdependens.205 Overskuddet 

flyttes derved fra ordregiverne og kunderne til leverandørerne, hvilket vil sige, at kundernes 

omkostninger ved køb af produkter på rammeaftalen vokser. Hvor meget markedsmagt 

tilbudsgiverne kan opnå, kommer an på de produkter, som indgår i rammeaftalen, samt den aftale 

de er i stand til at overholde. 

 

I kapitel 2 blev det fastslået, at ordregiver skal beskrive kontraktens genstand efter hhv. art. 2 og 

art. 23. Samtidig blev det konstateret, at ikke alle produkter behøver at blive beskrevet fuldt ud, 

og der er derfor plads til en mere overordnet beskrivelse via produktgrupper eller en 

repræsentativ tilbudsliste, hvilket kan føre til mere differentierede tilbudte produkter.206  

 

Efter Bertrand-modellen vil markedet med differentierede produkter betyde, at en aktør kan hæve 

prisen på sine produkter uden at tabe hele kundekredsen til en anden aktør.207 I 

udbudssammenhæng vil det fungere på en lidt anden måde, da det, jf. Udbudsdirektivets 

principper om ligebehandling samt gennemsigtighed, er strengt forbudt at vælge frit mellem 

tilbudsgiverne. Derimod kan rammeaftalen kun tildeles via tildelingskriteriet laveste pris eller det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud208, hvorfor der under sidstnævnte er rum for en objektiv 

skønsvurdering, som kan retfærdiggøre et valg af et andet og dyrere produkt.209  

 

                                                      
205 Martin (1994, s. 150). 
206 De differentierede produkter kan også skabes, hvis beskrivelsen af disse ikke er ”tekniske specifikationer men 
funktionsdygtighed”. Her vil der nemlig blive mere rum for forskellige løsningsforslag. 
207 Martin (1994, s. 134). Under begge tildelingskriterier anvendes pris. Derved vil det være karakteriseret som 
Bertrand- konkurrence. 
208 Kapitel 4, punkt 4.3. 
209 Dette kan fx ske ved kriterier som miljø eller kvalitet, hvor disse kan medføre valg af dyrere produkter. 
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5.4 Produkter som ikke konkurrenceudsættes  

 
Selve udtrykket evaluering af et udsnit indebærer den forståelse, at det ikke er alle produkter, som 

ordregiver vælger at evaluere. De forskellige evalueringsmetoder, som er vurderet fra juridisk 

synsvinkel i kapitel 5, indeholder et og samme element, nemlig at nogle af de efterspurgte 

produkter ikke bliver konkurrenceudsat. Det efterlader derfor en overvejelse, om de indkøb, som 

kunderne foretager på rammeaftalerne, nu også indeholder de laveste priser og bedste kvalitet. 

For hvilket incitament har tilbudsgiverne til at yde deres ypperste, når de er bevidste om, at nogle 

er deres produkter ikke bliver konkurrenceudsat? 

Denne problematik kan afspejle sig i et principal-agent-forhold med dertilhørende moral-hazard- 

stridspunkt. Tilbudsgiveren antager rollen som agent, hvis handlinger påvirker ordregiveren, som 

er principalen.210 Herunder vil ordregiver ønske, at tilbudsgiveren tilbød lave priser på de 

produkter, som ikke bliver evalueret, mens det ligger i tilbudsgiverens interesse at opnå det 

modsatte.  

Moral-hazard-problematikken opstår, fordi ordregiveren ikke fuldt ud kan gennemskue 

tilbudsgiverens handlinger. Selvfølgelig vil ordregiveren kunne se, hvilke priser tilbudsgiveren 

tilbyder, men samtidig vil ordregiver næppe kunne gennemskue, hvor meget mindre disse priser 

ville have været, hvis tilbudsgiveren prissatte dem præcis efter sine produktionsomkostninger.211  

Under et almindeligt principal-agent-problem vil principalen skulle skabe incitamenter for agenten 

til at handle efter principalens ønsker. Under den nærliggende problematik vil det derfor være i 

ordregivers interesse, hvis ordregiver kunne tilbyde vinderen af udbuddet et efterfølgende 

garanteret samarbejde eller en bestemt indkøbsmængde af ordregivers produkter, som udløses af 

de lavere priser.  

Det første løsningsmodel er dog ikke overensstemmende med Udbudsdirektivets regler, som 

foreskriver, at der absolut ikke må være et frit valg mellem tilbudsgiverne. Den anden 

løsningsmodel kunne løbe ind i en ny problematik omkring prisloft og karteldannelser, hvilket 

analyseres i de efterfølgende afsnit.  

                                                      
210 Dutta (1999, s. 293). 
211 Denne problematik afspejler også prissætningen ved auktioner i kapitel 4, hvor Pris = TG omkostninger + mark up. 
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Derimod vil ordregiveren lovligt kunne bestemme, hvilken evalueringsmodel ordregiveren vil 

anvende, og hvorvidt denne skal offentliggøres.212 Derfor kan det overvejes, om ordregiver skal 

lade være med at offentliggøre evalueringsmodellen, da dette uden tvivl vil skabe et incitament 

for tilbudsgiverne til at tilbyde optimalt lave priser på samtlige produkter. 

Alternativt kunne der anvendes en evalueringsmetode, hvor kun de ønskede produktgrupper 

bliver offentliggjort, og kun de identiske tilbudte varenumre bliver evalueret.213 Herved vil 

tilbudsgiverne igen have et incitament til at tilbyde lave priser på samtlige produkter, da de ikke 

kan være sikre på, hvilke produkter alle tilbudsgiverne byder ind med, og hvilke de er alene om at 

tilbyde og kan forhøje priserne på. Denne metode vil muligvis ikke have en virkning, da 

tilbudsgiverne har et godt markedskendskab, og de kan regne ud, hvem der tilbyder hvad. 

En sidste mulighed kunne også være at holde konkurrencen åben, hvor tilbudsgiverne skal 

konkurrere på priserne ved senere miniudbud, men her vil der ikke være tale om egentlig 

manglende evaluering af produkterne. 

Det kan derfor udledes, at det vil være vanskeligt at tvinge tilbudsgiverne til at byde ind med lave 

priser, hvis de er bekendt med, hvilke produkter der ikke konkurrenceudsættes. Det vurderes 

derfor for at være i ordregivers interesse som principal at skabe en usikkerhed omkring dette 

faktum, således at det tvinger tilbudsgiverne til at byde deres optimalt lave priser.  

De omtalte produkter hører dog kun til en lille del af rammeaftalen, hvorfor det er meget mere 

relevant at undersøge, hvad der sker med priserne på de resterende produkter. Disses 

prisfastsættelse styres nemlig af kringlede markedsmekanismer, som efterfølgende vil blive 

analyseret. 

5.5 Karteller 

 
Det er konstateret før, at prisfastsættelse af produkterne på rammeaftalen sker efter reglerne på 

et oligopol marked. Hvis tilbudsgiverne ikke vil nøjes med den profit, de opnår via en selvstændig 

priskonkurrence på et dette marked, kan de overveje, om der mulighed for et samarbejde. 

                                                      
212 Kendelse af 26. maj 2009, Oberthur Technologies Denmark A/S mod Region Nordjylland. 
213 Altså evalueringsmodel efter Tødin kendelsen, kapitel 4, punkt 4.6.1.2 
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Aftaler mellem virksomhederne kan udmønte sig på flere forskellige måder, navnlig kan de deles 

op i svage og stærke karteller, hvor sidstnævnte indebærer indbyrdes betalingstransaktioner. 

Hvorvidt tilbudsgiverne vælger den ene eller den anden form, kan komme an på den risiko, de tør 

tage. 

Efter TEUF’s art. 101, Konkurrencelovens § 6214 og Udbudsdirektivets art. 45 er det forbudt for 

større virksomheder at danne priskarteller eller opdele markedet på anden måde.215 Forbuddet 

bliver håndhævet via økonomiske sanktioner samt en mulig risiko for udelukkelse fra 

efterfølgende udbudsrunder.   

Derved kan det udledes, at eftersom tilbudsgiverne er risikoaverse, vil risiko for en straf være et 

stærkt incitament for disse for ikke at indgå i et kartelsamarbejde, men hvis profitten alligevel 

opvejer denne risiko, vil de forsøge at udføre et kartelsamarbejde og håbe på ikke at blive 

opdaget. 

De implicitte karteller er sværere at opdage, da tilbudsgiverne ikke direkte er i kontakt med 

hinanden, hvorfor den slags karteller vil alt andet lige foretrækkes frem for eksplicitte karteller. Til 

gengæld vil de eksplicitte karteller kunne udelukke de useriøse tilbudsgivere og opretholde et 

mere stabilt kartel. 

Hvorvidt tilbudsgiverne kan finde frem til en fælles strategi og opretholde disse karteller, kommer 

an på aftalens indhold, tilbudsgivernes forskellighed samt profitten. Det skal nemlig siges, at en 

tilbudsgiver, som indgår i et samarbejde, vil have et stort incitament til at bryde samarbejdet, da 

de derved på kort sigt vil opnå en større profit, end hvis de byder den aftale pris. Samtidig må det 

konstateres, at karteller virker selvdestruerende, da vellykkede karteller skaber høje profitter, som 

tiltrækker andre virksomheder ind på markedet, og som udgør en risiko for kartellets 

opretholdelse. 

                                                      
214 LBK nr. 972 af 13/08/2010 - Bekendtgørelse af konkurrenceloven - Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
215 Reglerne er selvfølgelig meget mere komplicerede end nævnt, men dette findes ikke relevant at behandle i denne 
sammenhæng. 
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5.5.1 Kartelmekanisme 
 
Modellen for karteldannelse216 baseres på antagelser om en hel eller delvis interdependant-

private-value, som går ud på, at tilbudsgivernes priser bestemmes ud fra deres estimerede 

omkostninger, som ikke er ens for alle, og som ikke kan påvirkes af andre tilbudsgivere.217  

Det betyder, at tilbudsgiverne løber ind i et ”adverse selection”-problem, da de ikke kender 

hinandens omkostninger, og deraf hvilken pris de forskellige tilbudsgivere vil byde ind med. For at 

løse dette kan de vælge at afholde et præudbud eller støtte sig til et ”focal point”. Hvis de vælger 

at afholde et præudbud, løber de en risiko, da der nu er tale om en eksplicit aftale, mens et ”focal 

point” er et prisloft, som enten kan være offentliggjort i udbudsmaterialet, eller som er 

underforstået af alle som en maksimal pris på aftalen, hvilket ikke skaber mistanke fra de 

ordregivende myndigheder eller konkurrencemyndigheder. 

Da tilbudsgivernes eneste interesse er at profitmaksimere, vil kartellets fælles interesse også være 

det samme, hvorfor de strategier, som de vælger, må maksimere profitten ex ante.  

Afhængig af hvilket kartel tilbudsgiverne vil følge, må disse - inden afgivelse af priserne - fastsætte 

en mekanisme, som finder frem til den tilbudsgiver, som skal vinde rammeaftalen, og til de priser 

som skal bydes af denne og af de resterende tilbudsgivere. Yderligere, da brud på aftalen ikke kan 

håndhæves via det juridiske system, skal mekanismen kunne fungere af sig selv og skabe et 

naturligt incitament til at følge aftalen. 

Når der er tale om udbud af en rammeaftale, vil hele proceduren foregå ved afgivelse af tilbud i 

lukkede kuverter, og hvor ordregiver er forpligtet til at offentliggøre vinderen af udbuddet.218 Det 

betyder, at udbudsreglerne automatisk giver større mulighed for opretholdelse af disse karteller, 

da en tilbudsgiver, som vælger at afvige fra aftalen, ofte vil blive opdaget. 

                                                      
216 McAfee og McMillan (1992). 
217 Yderligere definition af dette se kapitel 3, punkt 3.5. 
218 Ifølge Udbudsdirektivets art. 35, stk. 4, er fristen for offentliggørelse 48 dage efter indgåelse af rammeaftalen. 
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5.6 Evalueringsmodeller 

 
I kapitel 5 blev det fastslået, at ordregiver ikke altid har ressourcer nok til at foretage en 

fuldstændig evaluering af de tilbudte produkter. Det betyder samtidig, at den klassiske 

evalueringsmodel, hvor der opstilles en obligatorisk tilbudsliste, og der evalueres på samtlige 

priser, må fraviges. Det vil derfor være relevant at undersøge, hvorvidt disse alternative 

evalueringsmodeller har en virkning på tilbudsgivernes stiftelse af karteller, og som i sidste ende 

vil betyde højere tilbudspriser for kunderne på rammeaftalen.  

Det antages, at ordregiveren vælger at offentliggøre evalueringsmodellen, da diskussionen 

omkring risiko for karteldannelse forudsætter, at tilbudsgiverne er bevidste om, hvorledes deres 

tilbud vil blive evalueret. 

5.6.1 Evaluering af identiske produkter ud fra produktgrupper  
 
I Tødin kendelsen219 bestod evalueringsmodellen af en tilbudsliste, som opgav produktgrupper og 

evalueringen af produkter, som alle tilbudsgivere ville byde ind med - altså kun de identiske 

produkter.  

Det første usikkerhedsmoment for tilbudsgiverne vil ligge i uvisheden omkring andelen af de 

evaluerede produkter, og allerede dette kan skabe tvivl, om der skal indgås et kartelsamarbejde, 

eller om det vil være spild af tilbudsgivernes ressourcer, da mekanismen ikke vil kunne 

gennemføres efter hensigten. Hvis andelen af de evaluerede produkter ikke følger præcis de 

produkter, som tilbudsgiverne har koordineret priserne på, vil udfaldet af vinderen være ligesom 

ved en almindelig konkurrence. 

Derfor vil risikoen for karteldannelse under denne evalueringsmodel være et spørgsmål om 

markedskendskab og kendskab til andre tilbudsgivere. 

Det må formodes, at de mange antal varenumre vil betyde, at tilbudsgiverne ikke koordinerer 

priserne på alle varer, da dette vil være alt for omfattende, og at det vil forøge tilbudsgivernes 

sværhedsgrad ved koordinering af buddene. Derfor vil kun de produkter, som de med sikkerhed 

ved, blive tilbudt af andre end dem selv og være en del af kartelaftalen. Under denne 

                                                      
219 Kapitel 4, punkt 4.6.1.2. 
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evalueringsmodel er der egentlig en risiko for, at tilbudsgiverne ikke engang behøver at koordinere 

alle de produkter, som samtlige tilbudsgivere har. For evalueringsmodellen foreskriver, at kun de 

identiske varer vil blive evalueret og har derved ikke nogen mindstegrænse. 

Metoden kunne derved udnyttes, ved at tilbudsgiverne selv bestemmer, hvor mange produkter 

der skal evalueres, og hvis der kan opnås en implicit eller eksplicit enighed, kan den maksimale pris 

tilbydes på de produkter, som begge tilbudsgivere tilbyder, hvilket burde være lettere end at 

aftale en pris på samtlige produkter.220  

Hvis ordregiver opgiver et prisloft, vil det kunne mindske tilbudsgivernes 

koordinationsvanskeligheder, da dette altid vil kunne anvendes som et ”focal point”. Faktisk ligger 

det i teorien, at uanset hvilket kartel tilbudsgiverne vælger at danne, vil der ved eksistensen af et 

prisloft altid tilbydes en mindstepris svarende til det loft, hvorfor det også vil være tilbudsgiveren 

med den pris, som ordregiveren må erklære for vinder af udbuddet.221 Dette prisloft vil derfor 

mindske koordinationsvanskeligheden, hvorfor risikoen for implicitte karteller forøges samt 

medfører en gennemsnitlig højere tilbudspris for ordregiveren. 

Dette taler stærkt for at fraråde offentliggørelse af ethvert prisloft, i hvert fald når der foreligger 

en risiko for karteldannelse. 

For at komme tilbage til denne evalueringsmodel kan det desuden observeres, om denne ikke kun 

indebærer forøget risiko for karteller, men også modarbejder disse.  

For eksempel vil den overordnede beskrivelse af de tekniske specifikationer besværliggøre 

tilbudsgivernes enighed, fordi de beskrevne produkter ikke fuldt ud er definerede. Netop på 

baggrund af dette vil tilbudsgiverne have svært ved at blive enige om identiske priser på 

produkter, som måske ikke er fuldstændigt identiske, specielt hvis de ikke kan have en direkte 

kontakt. Men dette er desværre også det eneste positive, man kan udlede. 

Når ordregiver vælger denne evalueringsmetode, må det være hensigten, at antallet af 

tilbudsgivere ikke bliver overvældende, da det ellers ville resultere i et ressourcekrævende 

                                                      
220 Klagenævnet vurderede, at 67, 4 % var nok til at efterleve det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, jf. Kapitel 4, 
punkt 4.6.1.2. 
221 McAfee og McMillan (1992). 
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arbejde, hvilket må formodes, at ordregiver netop prøver at undgå med at opstille denne model. 

Så selv om konkurrencesituationen ikke direkte kan udledes som at være modellens skyld, må det 

antages, at der under denne altid vil være et mindre antal af tilbudsgivere.222 

Det lille antal af tilbudsgivere er derfor med til at øge risikoen for et kartel, da disse vil have lettere 

ved at identificere hinanden og blive enige både implicit og eksplicit. 

Samme argumentation kan anvendes ved at statuere, at der under dette udbud vil være større 

risiko for en eksplicit kartelaftale, netop fordi tilbudsgiverne vil have lettere ved at blive enige om 

en pris og en vinder, end hvis der havde været mange tilbudsgivere, som bød på rammeaftalen.  

Det eksplicitte kartel vil være at foretrække, fordi de få tilbudsgivere også betyder, at de har en 

stor chance for at vinde udbuddet, og de vil derfor forvente en betaling for at byde over deres 

mindste tilbudspris. Omvendt hvis der skal afgives identiske bud, eller vinderen af udbuddet skal 

gå på skift, vil fristelsen til at underbyde den implicitte aftalte pris og derved snyde kartellet være 

meget stor.   

Dette incitament vil mindskes, hvis de ved at afholde et ”knock out”223 vil finde frem til de 

tilbudsgivere, som har de mindske omkostninger, og som under udbuddet byder en aftalte 

overpris (på prisloftniveau hvis sådant findes), mens de resterende få tilbudsgivere byder endnu 

højere og derefter deler deres udbytte imellem hinanden. 

Derfor kan det udledes, at denne evalueringsmodel selvfølgelig har den fordel, at det forvirrer 

tilbudsgiverne, hvis der ikke opgives præcise produktbeskrivelser, men samtidig lægger den op til 

en stor forvridning af priserne, da tilbudsgiverne blot behøver at koordinere priser på alle 

produkter samt lægger op til højere priser på de produkter, som ikke evalueres. 

Det vurderes, at uden opgivelse af et prisloft vil det eksplicitte kartel udgøre den største risiko, da 

tilbudsgiverne ellers vil have et stort incitament til at snyde kartellet og høste hele profitten selv. 

                                                      
222 Hvorvidt ordregiveren forøger eller mindsker konkurrencen ved brug af overordnede tekniske specifikationer 
diskuteres desuden i kapitel 4, punkt 4.4, A3). 
223 En ”knock out” karakteriseres som et præudbud. 
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5.6.2 Evalueringsmodel med en repræsentativ tilbudsliste på næsten samtlige 
produkter  
 
I Hørkram kendelsen224 blev der opstillet en evalueringsmodel, hvor 80 % af ordregivers fremtidige 

efterspørgsel var defineret, men samtidig var det udtrykt, at dette blot var kundernes indkøbsflow, 

og tilbudsgiverne kunne derfor tilbyde produkter, som de mente kunne erstatte de definerede, 

samt at der i fremtiden vil blive foretaget en sortimentstilpasning. Dette taler for en repræsentativ 

tilbudsliste, dog med en klar definition pr. varelinje. 

Denne model er mere detaljeret end den forrige, idet der her opgives præcise produkter, som 

ordregiver ønsker at få et tilbud på, uanset at der er adgang til en variation i fremtiden. 

Ud af denne model kan det udledes, at selv om den klare definition øger risikoen for et 

kartelsamarbejde, vil antallet af de evaluerede varenumre besværliggøre en koordinering af 

buddene, specielt hvis dette skal være implicit. Hvorvidt der kan indgås en implicit eller eksplicit 

aftale kommer desuden an på antallet af tilbudsgivere, samt om de er i stand til at identificere 

hinanden og blive enige om en løsning. 

I den konkrete sag afgav henholdsvis fire og fem leverandører et tilbud, afhængig af hvilken af 

delaftalerne det drejede sig om, hvilket vurderedes at være problematisk i forhold til at 

identificere hinanden og derved opretholde kartellet. Det er selvfølgelig vanskeligt at trække en 

grænse for, hvornår antallet af de potentielle kartelmedlemmer er for stort til at kunne 

identificere hinanden og koordinere tilbuddene uden nogen kontakt. Dette må komme an på 

markedet for rammeaftalen og tilbudsgivernes erfaring.  

Idet det oftest er de samme virksomheder, som byder på aftalen, og markedet - som konstateret 

tidligere - er et oligopol, vil dette næppe være det store problem. De gentagne aktører vil derfor 

med lidt god vilje godt kunne identificere hinanden, hvorfor der kunne blive tale om risiko for 

implicit samarbejde. 

Hvis dette skulle opstå, vurderes det, at risikoen for identiske bud vil være større end 

koordinerede bud. Dette skyldes det øgede antal af tilbudsgivere, hvilket alt andet lige kræver 

                                                      
224 Kapitel 4, punkt 4.6.1.3. 
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større koordinationsevner, samt en enighed om hvem der indtager vinderrollen, og hvem der skal 

”sidde over”. Tilbudsgiverne vil derfor være mere tilbøjelige til at løbe en mindre risiko for at blive 

opdaget ved at tilbyde identiske bud, hvilket også giver alle en lige stor chance for at vinde.  

Når der tales om ”identiske bud”, menes dette selvfølgelig ikke bogstaveligt som fuldstændig 

identiske, da dette vil være umuligt grundet den manglende kontakt samt irrationelt, da det vil 

blive opdaget med det samme. Derimod tales der om overpriser, som ligger meget tæt op ad 

”focal point”, som enten accepteres af alle som et grænsebeløb, eller støttes op ad et prisloft, 

hvor det sidstnævnte vil mindske koordinationsvaskelighederne. 

Spørgsmålet er mere, om tilbudsgiverne vil have et incitament til at fastholde de identiske bud og 

ikke vil forsøge at underbyde hinanden, hvilket resulterer i et kartelbrud.  

Hvis der skal være et incitament til at opretholde dette kartel, må tilbudsgiverne anvende 

eksplicitte aftaler. Via en præauktion vil tilbudsgiverne bestemme, hvem af disse der har de 

mindste omkostninger, og deraf kunne blive enige om vinderen, der så vil byde en aftalt pris og 

fordele udbyttet mellem dem selv og de resterende tilbudsgivere. Udbyttet vil bestå af forskellen 

mellem den aftalte tilbudspris, og den pris vinderen tilbød ved præauktionen. 

Eftersom der er en del tilbudsgivere på markedet, vil det vurderes, at risikoen for identiske bud er 

større end risikoen for et eksplicit kartel. Dette skyldes omfanget af kommunikation og enighed, 

som disse skal opnå, og at udbyttet fra den budte overpris vil blive mindre pr. tilbudsgiver, jo flere 

der er af disse, hvilket øger incitamentet for at byde under den aftalte pris og vinde hele profitten 

selv. Men de identiske bud vil også skabe vanskeligheder, fordi tilbudsgiverne skal kunne 

identificere hinanden, og fordi der egentlig ikke er noget incitament for at fastholde kartellet. 

Spørgsmålet er således, om det er evalueringsmodellen, som kan tage æren for en mindre 

kartelrisiko, eller det blot er en følgevirkning af den øgede konkurrence. Som nævnt i starten af 

afsnittet vil en mere klar definition af produkterne skabe større risiko for karteller, da alle kan 

være enige om, hvilke produkter der aftales priser på, og derved hvor høje disse kan være. Den 

øgede gennemsigtighed forøger derved en risiko for karteldannelse, hvilket i virkeligheden er et 

noget mærkværdigt udfald, da det netop er denne gennemsigtighed, som Udbudsdirektivet taler 

meget stærkt for. 
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Herunder vil det blot fastslås, at denne model indebærer en mindre risiko for dannelse af kartel 

end den forrige, da antallet af de evaluerede varenumre er væsentligt større, hvilket kræver en 

større koordinering og samarbejde. Det betyder således, at en tilbudsliste, som repræsenterer 

langt det meste af det efterspurgte, under forudsætning af mange tilbudsgivere, vil møde en 

mindre risiko for karteldannelse.  

 

5.6.3 Evalueringsmodel med en mindre repræsentativ tilbudsliste samt efterfølgende 
miniudbud  
 
I KIDS leg og lær kendelsen225 blev evalueringen fortaget på baggrund af et mindre antal 

produkter, som bestemte de virksomheder, der skulle være med på aftalen, og hvor de endelige 

kontrakter (på over 70.000 kr.) ville blive tildelt på baggrund af et miniudbud i disses 

varekataloger. 

Der er egentlig to ting, som er værd at nævne i denne metode. Det må understreges, at denne 

evalueringsmetode er noget anderledes end de to andre. Metoden opdeler konkurrencen i to 

faser. Den første, hvor tilbudsgiverne konkurrerer om at komme med på aftalen, og den anden, 

hvor der konkurreres om at vinde de konkrete kontrakter.  

Under første fase vurderes det, at risikoen for karteldannelse er minimal. Dette skyldes delvist, at 

konkurrencen ikke afsluttes, hvorfor det vil være et meget vanskeligt samarbejde, og ikke mindst 

da ikke alle endelige produkter er definerede. Dette gør al slags koordinering meget vanskelig, 

specielt fordi den endelige vinder ikke kan blive udvalgt ved indgåelse af rammeaftalen. 

Tilbudsgiverne vil derved vente med at overveje dannelse af kartel ind til anden fase. 

Ved anden fase vil det derimod være en hel anden situation, da et efterfølgende miniudbud kan 

karakteriseres som en direkte markedspåvirkning. Alt andet lige mindsker et miniudbud antallet af 

tilbudsgivere, hvilket, som det er konstateret ovenover, medfører en større risiko for 

karteldannelse. Det væsentligste er dog, at parterne nu med sikkerhed kan identificere hinanden, 

da vinderne af rammeaftalen skal offentliggøres. Denne direkte identifikation samt 

konkurrenceforringelse vil øge risikoen væsentligt for dannelse af et kartel. 

                                                      
225 Kapitel 4, punkt 4.6.1.4. 
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Dette kunne ordregiver have haft i tankerne, hvorfor der oftest opgives et prisloft på de 

produkter, der konkurreres om, under et miniudbud. Hvad ordregiver dog ikke har forudset er, at 

dette prisloft blot er med til at øge karteldannelsen, da de ikke engang behøver at blive enige om 

en maksimalpris.   

Eftersom der er væsentlig mindre konkurrence, vil tilbudsgiverne formentlig foretrække at udøve 

markedsmagten fuldt ud og danne eksplicitte karteller. Med bedre oversigt omkring hinanden vil 

de kunne afholde et ”knock out”, efter at tilbudsgiverne er blevet offentliggjort, og opdele 

markedet for de produkter, som kunderne vil foretage et miniudbud på.  

Men hvis de ikke tør løbe risikoen for at danne en eksplicit aftale, er der også en god chance for at 

blive enige om at anvende identiske bud. Denne metode findes mere hensigtsmæssig, da den 

mindsker risikoen for afsløring, og giver alle tilbudsgiverne lige store chancer for at vinde 

udbuddet. 

Ved at vælge denne form for evalueringsmetode vil ordregiver således væsentlig forøge risikoen 

for en karteldannelse blandt de tilbudsgivere, som er rammeaftalens udvalgte leverandører. Hvis 

der vel at mærke konkurreres på pris under miniudbuddet, vil der være en stor risiko for, at disse 

bliver ret høje, og hvis ordregiver offentliggør et prisloft, vil dette blot anvendes til at fastsætte en 

maksimalpris. 

 

5.7 Gentagne spil   

Eftersom det er konstateret, at der er en reel risiko for dannelse af et kartel under de forskellige 

evalueringsmetoder, vil det være interessant at se, om de nu også kan opretholdes. 

Kartellets samarbejde kan ses som et spil om Prisoners dilemma, hvor den enkelte tilbudsgiver vil 

have et incitament for at snyde, da profitten ved dette i hvert fald på kort sigt er højere, end hvis 

tilbudsgiveren  vælger at samarbejde. Samtlige tilbudsgivere har det samme incitament, hvorfor 

kartellet bryder sammen, og de alle derved opnår en mindre profit, end de ville, hvis de alle havde 

overholdt aftalen. Dette kan illustreres ved denne payoff-matrix: 
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Figur 1 

 Samarbejde Snyde 

Samarbejde 3,3 1,4 

Snyde 4,1 2,2 

 

Bayesian-Nash-ligevægten i dette spil vil således være 2,2 (i punktet: Snyde, Snyde), da 

tilbudsgiverne handler efter deres bedste overbevisning, givet hvad den anden gør. Dette er dog 

ikke en pareto-efficient-løsning eftersom hvis begge tilbudsgivere samarbejdede, ville de hver 

opnå en pareto-forbedring, navnlig en payoff på 3 (i punktet: Samarbejde, Samarbejde). 

Hvorvidt tilbudsgiverne altid vil vælge denne Bayesian-Nash-ligevægt, det afhænger af, om deres 

kartelsamarbejde kan defineres som et endeligt eller uendeligt gentaget spil. Idet der nu tilføjes en 

tidsfaktor, vil der også kunne opstå en reciprocitet i form af positive eller negative konsekvenser 

ved kartelsamarbejdet. 

Hvis spillet anses som et endeligt gentaget spil, vil tilbudsgiverne skulle overveje, om det kan 

betale sig at bryde kartellet, ved at se på det payoff de opnår ved at fuldende samarbejdet, mod 

det payoff de opnår ved at snyde. 

Bayesian-Nash-ligevægten under dette spil kan findes via backward induction226, som viser, at hvis 

der findes en ligevægt under det første spil, vil samme ligevægt gentage sig i de efterfølgende spil. 

Da det er konstateret, at tilbudsgiverne har en dominerende strategi ved at snyde kartellet med 

ligevægten 2,2, vil dette også gælde for endeligt gentaget spil.  

Hvis kartellet anser udbud af rammeaftaler som uendeligt gentagne spil, vil der være et andet 

udfald, som også kan beskrives via den forrige matrix. Her vil spiller 1 overveje, om payoff på 4 ved 

at bryde aftalen (i punktet nederst til venstre: Snyde, Samarbejde) er større end fremtidens payoff 

                                                      
226 Dutta (1999, s. 214). 
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på 3 (i punktet øverst til venstre: Samarbejde, Samarbejde) ganget med en diskonteringsfaktor.227 

Hvorvidt tilbudsgiveren vælger at snyde afhænger altså af størrelsen på diskonteringsfaktoren. 

Man kan overveje, hvorvidt et kartel under udbud af en rammeaftale spiller et endeligt eller 

uendeligt gentaget spil.  

Da Udbudsdirektivet foreskriver, at rammeaftalerne skal udbydes hvert fjerde år228, kunne det 

tyde på, at der er en ende på spillet, nemlig hvert fjerde år, hvorfor dette allerede vil give 

kartelmedlemmerne incitament til at snyde fra starten, og som derved betyder, at kartellet ikke vil 

kunne opretholdes. 

Omvendt vil rammeaftalerne udbydes igen og igen hvert fjerde år, hvorfor dette taler for at 

definere spillet som uendeligt. Det betyder, at tilbudsgiverne vil indgå kartelaftaler med henblik på 

at bevare samarbejdet i mange år, også efter at rammeaftalerne er udløbet. Dette er specielt 

aktuelt, da de leverandører, som byder på rammeaftalen, oftest mødes igen og igen, uanset at 

ordregiverne kan være forskellige. Under sådan et kartel vil tilbudsgiverne ikke kunne identificere 

det sidste spil, men de vil have information om de forrige spil, hvilket igen taler for at definere 

dette som uendeligt gentaget spil.  

Under dette uendeligt gentaget spil vil tilbudsgiverne kunne anvende forskellige strategier, 

heriblandt ”grim trigger”-strategien, hvor en afvigelse fra kartellet betyder, at der aldrig vil 

samarbejdes mere, hvilket i sig selv er en stor trussel og giver et incitament til ikke at afvige fra 

kartellet.229  

I det følgende opstilles en payoff-strategi for en tilbudsgiver under et kartelsamarbejde, som 

følger ”grim trigger”-strategien: 

 

 

                                                      
227 Der ganges med en diskonteringsfaktor, fordi det samme fremtidige beløb kan være mere eller mindre værd i 
fremtiden. Eksempelvis kan 100 kr. i dag være mindre værd om fire år. Andre kan mene, at 100 kr. i hånden i dag er 
mere værd end 100 kr. om fire år pga. usikkerheden omkring modtagelsen. 
228 Jf. Udbudsdirektivets art. 32, stk. 2. 
229 Dutta (1999, s. 229). En mildere form kan være en ”forgiving trigger”-strategi, hvor en afvigelse fra kartellet udløser 
en straf ved dårligere payoff, men kun indtil et bestemt tidspunkt, hvor kartellet finder sammen igen. 
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 Figur 2 

 Samarbejde Snyde 

Samarbejde 2,2 -1,3 

Snyde 3,-1 0,0 

 

 

Hvis tilbudsgiver 1 vælger at snyde kartellet, vil dette med det samme udløse payoff på = 3 (i 

punkt: Snyde, Samarbejde). Dette vil samtidig udløse en straf, som betyder, at der aldrig vil 

samarbejdes igen, hvorfor tilbudsgiver 1 vil udløse payoff på = 0 (i punkt: Snyde, Snyde) i al 

fremtid. 

Spørgsmålet er nu, om denne payoff på = 3 (3 + 0) er større, end den payoff han ville opnå ved 

samarbejde i al fremtid, som ved et enkelt spil udløser payoff på 2 (i punkt: Samarbejde, 

Samarbejde). 

Payoff ved at blive i kartellet i al fremtid: 2+2δ + 2δ2+ … + 2 δt + … = 2/1- δ 

Hvor ”δ” er diskonteringsfaktor,230 og ”t” repræsenterer tidsrum.  

Det betyder, at tilbudsgiver 1 vil have et incitament til at blive i kartellet, hvis 2/1- δ ˃ 3. 

Ved at isolere diskonteringsfaktoren betyder det, at tilbudsgiveren vil blive i kartellet, hvis δ ˃1/3.  

Hvis δ ˃ 1/3, vil hans strategi derimod være at forlade kartellet og udløse en konsekvens ved aldrig 

at samarbejde mere. 

Derved kan det udledes, at i modsætning til endeligt gentaget spil vil kartellet faktisk kunne 

opretholdes, givet diskonteringsfaktoren er tilstrækkelig høj. Dette skyldes altså truslen om aldrig 

at samarbejde mere eller omvendt et løfte om at være samarbejdsvillig, givet de andre også er 

det. 

                                                      
230 Se fodnote 222. 
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Spillet beviser således, at hvis tilbudsgiverne danner et kartel, og de anser rammeaftalerne som et 

uendeligt gentaget spil samt anvender ”grim trigger”-strategi, vil de faktisk kunne opretholde 

aftalen. 

5.8 Konklusion 

 
Den samfundsmæssige efficiente allokering af ressourcer sker når det ikke opstår dødvægtstab på 

markedet, og dette opstå netop når der dannes karteller og deraf kunstigt høje priser. Derfor vil 

tilstanden hvor tilbudsgiverne enten implicit eller eksplicit vil samarbejde om at opnå en højere 

profit, forringe kundernes velfærd og ikke være en ønskværdig fordeling af ressourcerne. 

Ud fra denne betragtning har kapitlet set på markedet for rammeaftaler og risikoen for at 

tilbudsgiverne danner karteller under forudsætningen af de forskellige anvendte 

evalueringsmetoder. 

Ud fra ovenstående diskussion om evalueringsmodeller kan det udledes, at modellen, hvor flest 

varenumre er defineret og evalueret, også er den model, som udviser mindst risiko for dannelse af 

et kartel. Det spiller derfor en stor rolle, hvor mange produkter der evalueres på, og hvorvidt 

konkurrencen omkring disse svækkes ved at gøre kredsen af tilbudsgivere mindre eller ved at 

offentliggøre et prisloft.  

Evalueringsmodellen, hvor de tekniske specifikationer opgives som produktgrupper, og kun de 

identiske tilbud evalueres, medfører en risiko for eksplicitte karteller. Her vil det være et plus, at 

tilbudsgiverne ikke med komplet sikkerhed kan identificere produkterne231, da dette skaber 

vanskeligheder ved at blive enige om produktets art og prisen, men dette opvejer ikke det faktum, 

at kun få produkter bliver evalueret, og at det er tilbudsgiverne selv, som kan afgøre, hvad og hvor 

mange af dem som skal konkurrenceudsættes.  

Metoden ved at evaluere et mindre antal definerede produkter og derefter foretage et miniudbud 

regnes for at være den metode, som udgør den største risiko for dannelse af et kartel. Her vil der 

både være risiko for identiske bud og eksplicitte karteller, da antallet af tilbudsgivere skrumper 

ind, og vigtigst af alt, at de nu fuldt ud kan identificere hinanden. Samtidig vil fastsættelse af et 

                                                      
231 Modsat det juridiske argument netop at tilbudsgiverne SKAL kunne identificere produkterne, hvis udbudsmaterialet 
skal overholde Udbudsdirektivets art. 2 og art. 23. Se kapitel 2. 
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prisloft næppe redde situationen, da denne kan anvendes som et ”focal point” og gøre 

koordineringen og samarbejdet lettere. Faktisk vil fastsættelse af prisloft frarådes generelt, da 

dette næppe vil virke efter hensigten. Derimod vil ordregiveren opleve, at de tilbudte priser ligger 

meget tæt op ad denne pris og ikke udsættes for en egentlig konkurrence. 

De respektive evalueringsmodeller indebærer desuden det faktum, at nogle af produkterne ikke 

konkurrenceudsættes, hvilket kan skabe tvivl omkring disses prisniveau. Da ordregiver løber ind i 

en typisk moral-hazard-problematik, vil ordregiver næppe kunne tvinge tilbudsgiverne til at byde 

lave priser på disse produkter, medmindre de selv får et incitament til det. Det vurderes derfor, at 

den mest optimale løsning vil være ikke at offentliggøre evalueringsmodellen, da dette er med til 

at forvirre tilbudsgiverne omkring metoden og dermed give dem incitament til at byde lave priser 

på samtlige produkter. 

Dette kapitel har fokuseret på, at der kan være kartelaftaler om de tilbudte priser. Dette er dog 

kun en risiko og ikke et faktum. Man må desuden huske på, at disse karteller skal kunne 

opretholdes for at eksistere. Først og fremmest er det dybt ulovligt at presse priserne kunstigt op, 

hvorfor allerede dette burde skræmme tilbudsgiverne. Desuden er det påvist, at karteller kræver 

en stor koordinationsevne og enighed, hvorfor dette også er med til at vanskeliggøre kartellernes 

opretholdelse. 

Desuagtet er det også udledt, at hvis diskonteringsfaktoren er høj nok, vil der være en risiko for, at 

disse opretholdes. Dette skal navnlig ske ved, at tilbudsgiverne oplever aftalen som et uendeligt 

spil og anvender en ”grim trigger”-strategi med alvorlige konsekvenser ved brud på aftalen.  

Generelt set er rammeaftaler af en sådan størrelse og karakter, at det nok vil være tvivlsomt, 

hvorvidt incitamentet til at overholde kartellet kan opveje den store profit, der kan tjenes ved at 

afvige fra denne. Man kan sige, at jo større omsætning, der er på disse aftaler, jo større incitament 

vil tilbudsgiverne have for at snyde kartellet, hvilket taler for ikke at opdele aftalerne yderligere, 

end det er nødvendigt. I sidste ende kan karteller have en positiv effekt. Hvis disse bryder 

sammen, kan det resultere i en priskrig med meget lave priser.232  

                                                      
232 McAfee og McMillan (1992, s. 581). 
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Kapitel 6 

6.1 Konklusion  

 
 
Eftersom det offentlige har brug for at indkøbe et massivt antal af forskellige produkter hver 

eneste dag, vil den mest efficiente løsning på dette være at foretage indkøbene via rammeaftaler. 

Rammeaftalerne indgås på flerårig basis og fastsætter vilkårene for de kontrakter, der skal indgås 

for en given periode, især med hensyn til pris, og i givet fald påtænkte mængder. 

 

Når store indkøbsfællesskaber eller indkøbscentraler foretager indkøb på vegne af de mange 

kunder, vil disses præferencer og krav naturligt afvige i forhold til hinanden. Sammenlagt med 

selve definitionen på en rammeaftale vil det skabe forhindringer i at definere de ønskede 

produkter samt foretage en senere evaluering af disse. 

 

Denne afhandling har derfor forsøgt at klarlægge en fortolkning af udbudsreglerne, som regulerer 

området for de tekniske specifikationer, og en evaluering af tilbuddene og deraf taget stilling til de 

konsekvenser, det påfører tilbudspriserne. 

 

Efter analysen i kapitel 2 kan det konstateres, at kravet til en fuldstændig beskrivelse må fraviges, 

når det gælder rammeaftaler, på områder hvor det er umuligt at fastlægge en tilbudsliste, og hvor 

ordregiver samtidig repræsenter mange forskellige offentlige institutioner, der alle har forskellige 

krav og præferencer. Under udbud af disse rammeaftaler vil ordregiver kunne nøjes med at opgive 

en repræsentativ tilbudsliste, som derved ikke definerer samtlige de produkter, der skal indkøbes i 

fremtiden.  

 

Den repræsentative tilbudsliste kan fremstå som defineret på varelinjeniveau, men blot for en del 

af det fremtidige indkøb eller som produktkategorier. Hvis det er muligt at definere tilbudslisten 

på varelinjeniveau, er det ved tilfælde af mange forskellige præferencer hos køberne desuden 

tilladt at efterspørge lignende produkter, som kan virke som erstatning for de allerede definerede, 

samt muliggøre en fremtidig tilpasning af sortimentet, så længe det ikke ændrer væsentligt i 
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kontraktgenstanden. Derimod er det essentielt, at ordregiver samtidig foretager en klar og tydelig 

afgrænsning af produkterne, ellers vil metoden stride imod det udbudsretlige 

gennemsigtighedsprincip. Herunder vil principperne også ses overholdt, hvis der efterspørges til 

det øvrige sortiment, som derved ikke er nærmere defineret, men er klart afgrænset fra lignende 

produkter. Det øvrige sortiment vil under den slags rammeaftaler lovligt kunne indgå i 

konkurrencen om sortimentsbredde som et kvantitativt kriterium. 

 

Problematikken stopper dog ikke her. I sammenhæng med den detaljeringsgrad, som beskrives 

under de tekniske specifikationer, vil en indkøbscentral eller et indkøbsfællesskab også skulle 

foretage en evaluering af disse tilbud. Dette efterlader spørgsmålet om hvilken evalueringsmetode 

en ordregiver kan foretage under samtidig overholdelse af kravet til ligebehandling og 

gennemsigtighed.  

 

I kapitel 4 er det udledt, at i tilfælde, hvor rammeaftalens beskaffenhed ikke tillader en definition 

af en detaljeret tilbudsliste, vil udbudsreglerne ses for overholdt ved evaluering på baggrund af en 

repræsentativ tilbudsliste. Det er dog svært konkret at udlede dette udsnit, idet der samtidig 

tillades at efterspørge til det øvrige sortiment, som vil være en del af kontraktgenstanden, men en 

definition på 80 % af det estimerede forbrug vil formentlig anses for at overholde udbudsreglerne 

omkring gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgiverne. 

 

Efterfølgende har det været nødvendigt at se på udfaldet af prispåvirkninger, når det kan 

konstateres at, kravene til den fuldstændige definition af produkterne svækkes. Ifølge Kaldor-Hicks 

og Pareto-kriteriet er det samfundsmæssigt mest efficient, når vinderen af udbuddet bliver den 

tilbudsgiver, som har de mindste omkostninger, og hvis pris samtidig ligger tæt op ad 

rammeaftalens reelle omkostninger.  

 

Ud fra analysen via auktionsteorien er det konstateret, at den efficiente tilstand opnås bedst, når 

tilbudsgiverne får adgang til så meget information som muligt. Dette skyldes det faktum, at 

omkostninger ved udbuddet indebærer common-value-elementer, hvorfor usikkerhed omkring 

disse medfører øget risiko for winner’s curse eller en overkompensering af winner’s curse. Det 
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betyder, at de repræsentative tilbudslister er med til at skræmme tilbudsgiverne fra at byde på 

rammeaftalen, hvilket resulterer i færre bud og dermed en gennemsnitlig højere tilbudspriser. 

 

Man kan dog heller ikke se bort fra, at tilbudspriserne, også, bliver stærkt påvirket af 

markedsopbygningen, hvorfor det sidste økonomiske kapitel analyserer risikoen for 

karteldannelser. 

 

Den samfundsmæssige efficiente allokering af ressourcerne vil fremstå, når der ikke opstår 

dødvægtstab på markedet, og tilbudspriserne kommer ud for en reel konkurrence. Dette vil netop 

ikke ske, hvis tilbudsgiverne implicit eller eksplicit kan indgå i kartelsamarbejde og på den måde 

tvinge priserne kunstigt op.  

 

Ud fra det sidste kapitel kan det udledes, at en evalueringsmetode, hvor flest produkter bliver 

evalueret, også vil være den metode, som skaber mindst risiko for karteldannelser. Dette sker 

navnlig, fordi tilbudsgiverne vil have svært ved at blive enige om prisniveauet for alle disse 

produkter, og som derfor øger risikoen for kartelsammenbrud, når blot en af parterne afviger fra 

aftalen og byder under. Dannelsen af karteller afhænger generelt meget af, hvor mange aktører 

der er på markedet, hvorfor valg af en evalueringsmetode, som mindsker antallet af disse, vil virke 

fremmende for karteldannelser. Specielt vil det dreje sig om rammeaftaler med efterfølgende 

miniudbud, da dette ikke kun vil mindske antallet af tilbudsgivere, men også gøre dem i stand til at 

identificere hinanden, hvilket er to vigtige forudsætninger for karteldannelse.  

 

Den ovenstående konklusion viser, at den gældende ret for rammeaftaler af den omtalte særlige 

karakter er, at tillade en repræsentativ tilbudsliste og deraf en evaluering af et udsnit. Den 

økonomiske/integrerede del af afhandlingen vurder disse regler forøger risikoen for karteller og 

højere tilbudspriser, hvilket ikke er samfundsmæssigt efficient. Hvordan bør reguleringen så være? 

 

Hvis man lukker øjnene for virkeligheden, vil det optimale være hvis udbudsreglerne fastlagde en 

striks proces, om at samtlige af de udbudte produkter skulle beskrives samt evalueres. På den 



Kapitel 6 Konklusion  

 

96 

 

måde vil tilbudsgiverne have den fulde information omkring kontraktgenstanden hvilket vil ifølge 

den økonomiske/integrerede analyse, føre til lavere tilbudspriser og mere overskud til kunderne.  

Denne ideologi er dog alt for virkelighedsfjern. Hvis udbudsreglerne ændres efter disse vilkår, vil 

der enten ske en stærk stigning af klagesager ellers vil ordregiver slet ikke indgå rammeaftaler og 

formentlig søge tilbage til almindelige offentlige udbud uden centralisering. Herved vil kunderne 

igen miste deres overskud, da priserne ville stige grundet mindre konkurrence, samt fald i 

indkøbsvolumen. 

 

Hvad er således samfundsmæssigt mest efficient? Eller heller sagt hvad er mindre inefficient?  

 

Ifølge undersøgelsen af Udbudsrådet233 er volumen af indkøbet, samt lave 

administrationsomkostninger, de faktorer, som medvirker stærkt til lave tilbudspriser og dette er 

netop en stærk kompetence hos en indkøbscentral eller et indkøbsfællesskab, hvilket taler for den 

gældende ret. Derudover kan det af kapitel 5 udledes, at de omtalte karteller næppe vil kunne 

opretholdes, hvorfor tilbudsgiverne ikke vil danne dem til at starte med. Dette skyldes, at 

incitamentet til at opretholde et kartel ikke vil opveje incitamentet til at snyde det.  

 

Rammeaftalerne drejer sig nemlig som regel som meget store beløb, hvorfor det for den enkelte 

tilbudsgiver vil være mere sikkert og formentlig mere økonomisk fordelagtigt, at underbyde 

kartellet og vinde aftalen selv. Herudover må man slå fast, at den gældende ret på området 

fastsætter regler for en vis gennemsigtighed ved proceduren. Navnlig er det slået fast, at 

tilbudsgiverne skal kunne identificere produkterne, samt optimere sit tilbud og ordregiverne skal 

kunne sammenligne de indkomne tilbud. Foruden alt det, kan der også nævnes de kommercielle 

interesser.  

Det kan nemlig ikke være meningen, at reglerne skal opstilles på en måde, som direkte forhindrer 

lavere tilbudspriser, samt mindre administrationsomkostninger. For man kan sige at så længe 

kravspecifikationen samt evalueringsmodellen overholder traktatens samt Udbudsdirektivets 

bestemmelser, så burde der ikke være noget i vejen for at foretage store centrale udbud. 
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Alt dette taler for, at det vil være mere efficient hvis reguleringen ikke ændres, men forholder sig 

om den er lige nu. Nemlig at tillade disse repræsentative tilbudslister, samt en evaluering på 

baggrund af disse, men kun under de mest nødvendige situationer, da det absolut ikke skal ses 

som et fripas til alle ordregiver som udbyder rammeaftaler. Derfor skal en ordregiver stadig altid 

tilstræbe at udforme udbudsmaterialet, således at flest muligt af disse produkter bliver defineret i 

kravspecifikationen og derved vil den efterfølgende evalueringsmetode også omfavne det størst 

mulige udsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 6 Konklusion  

 

98 

 

 

Summary 

This thesis will concern itself with framework agreements with multiple products, and the specific 
problems which arise when dealing with this particular type of agreement. 
The public authorities procure a string of products on a daily basis, and these purchases are 
governed by the stipulations of the EUF Treaty, concerning the free movements of goods and the 
prohibition against discrimination based on nationality, as well as the Procurement Directive 
which regulates procurement procedures. 
 
During the past few years the tendency within the procurement sector, has moved towards an 
increase in coordinated purchases, where several municipalities and regions band together when 
performing these purchases. Furthermore it must be noted that the large majority of these 
purchases are carried out via framework agreements. 
 
A framework agreement can be useful, in situations where the contracting authorities are unsure 
of which volume of product is needed and exactly when these should be delivered. Framework 
agreements usually entail thousands of products and this thesis will amongst other things focus on 
the fact that the contracting authorities are often unable to provide a precise list of the products 
needed owing to the large array of different preferences within the group of contractors. 
The Danish system of appeals have come to realise that the before mentioned type of framework 
agreements exist, where it is not possible for the contracting authorities to define all the products. 
They have assessed that these agreements can adhere to the principles of the Procurement 
Directive, if they are defined via a representative product list upon which the offer can be defined 
and evaluated. However it is crucial that the contracting authorities make a clear demarcation of 
the type of products required, otherwise this type of framework agreement will be in 
contradiction with the principle of transparency. 
 
The kind of product definition previously mentioned does however leave room for uncertainty 
with regards to the subject matter of the contract, and seeing as the procurement concerns 
common-value elements, the representative product lists increase the risk of the winner’s curse, 
or an overcompensation of the winner’s curse, both of which have been assessed to be socially 
inefficient. 
 
Furthermore it can be noted that procurement of framework agreements takes place in an 
oligopolistic market, wherefore methods of evaluation where a smaller section of the products are 
evaluated will promote the implicit or explicit formation of cartels. 
This specifically concerns framework agreements with renewed competition, as this will not only 
reduce the number of tenders, but also enable them to identify each other, which are two 
important pre-conditions for the formation of cartels. 
Large framework agreements therefore encounter transparency issues, and thus increase the risks 
of price augmentations. The contracting authorities must therefore aim to work out the 
procurement material in such a way that the largest possible amount of products is defined. 
Thereby the evaluation methods will also encompass the largest possible section of products. 
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Terminologi 
 
Definitioner 

Domstol: Underforstået EU-Domstolen. 

EU: Europæiske Union. 

EU-Domstol: Den Europæiske Unions Domstol. 

Indkøbscentral: En ordregivende myndighed, som køber på vegne af andre ordregivere, jf. 

Udbudsdirektivets art. 1, stk. 10. 

Indkøbsfællesskab: Kommuner, som går sammen om at udbyde en rammeaftale. 

Kartelaftale: En ulovlig aftale mellem aktørerne på markedet, hvor tilbudspriserne bliver kunstigt høje. 

Klagenævnet: Klagenævnet for Udbud. 

Konkurrencegrundlaget: Det tilbudsgiverne konkurrer på, såsom laveste pris eller bedste kvalitet på 

bestemte produkter. 

Kontraktgenstand: De produkter, der udbydes, og kravene til disse. 

Kravspecifikationer: Beskrivelsen af det udbudte som indebærer en liste over de produkter ordregiver 

ønsker at få tilbudt også kaldet tilbudsliste. 

Ordregiver: Ordregivende myndighed efter Udbudsdirektivets art. 1, stk. 9. Ordregiverne vil være større 

indkøbere, såsom indkøbsfællesskaber eller indkøbscentraler. 

TEUF: Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde, EUT C 115 af 9.5.2008. 

Tilbudsgiver: De økonomiske aktører, som byder på rammeaftalerne. 

Udbud med mange varenumre: Eftersom der kan være forskellige udbudsformer under selve 

rammeaftalerne, vil der nogle gange anvendes udtryk ”udbud med mange varenumre”. Dette skal dog 

stadig forstås som værende under en ”rammeaftaler med mange varenumre”. 

Udbudsdirektiv: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning 

af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 

tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 

Økonomiske forkortelser: 

c: Omkostninger 

OG: Ordregiver 

p: Pris 

TG: Tilbudsgiver  
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