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Executive Summary

In markets where public contracting authorities are performing public procurement on complex 
contracts, it has been proven difficult for the contracting authority to specify its needs. In such cases 
the contracting authority can use the procedure “competitive dialogue”, to negotiate with 
prequalified tenderers in order to find a solution and a supplier to the complex purchase. This is the 
only way in which a contracting authority may negotiate with tenderers, without it being an 
exception, why this procedure is found interesting to analyse from various perspectives, in relation to 
its purpose of introducing the procedure to the public procurement directive.

As such, it has been analysed in which cases it would be favourable to negotiate during procurement 
procedures. In Denmark there have been two cases that have been scrutinized, in regard to the use 
of competitive dialogue, where the outcome of the cases has not been consistent. The analysis of 
these cases, based on the directive´s wording and the formulation of preceded documents, disclosed 
that the competitive dialogue should be used when a contract was sufficiently complex. Through this 
approach the contracting authorities are able to decide whether they can use the competitive 
dialogue in their procurements.

Whilst analysing when to use competitive dialogue, it was found relevant to look into how the 
application of the procedure is used, i.e. which issues and conflicts could occur due to the wording in 
the directive and how could these challenges be avoided. Even though the restrain on bargaining is 
not active during the competitive dialogue, it still sheds its light on the negotiations. Therefore, the 
participants have to agree, if the contracting authority is to reveal information to the other 
participants. The participants are assumed to give their accept to this, if they can choose which 
information is sent out.

The contracting authority has the opportunity to reduce the number of solution proposals, i.e. the 
number of participants during the dialogue-phase, if however the particular participants do not have 
additional solutions that should be negotiated. This reduction is not found to be consistent with the 
following tender-phase. Therefore, the contracting authority has to ask all the prequalified 
candidates to submit their final tenders. During the dialogue-phase it is found to be favourable for 
the contracting authority to pay the participants, as this will create certain incentives for the 
participants to perform and develop better solutions. The right incentive-structure is believed to be a 
behaviour-based payment, where the size of the payment to a participant is dependent on the 
number of remaining participants.

Finally it is analysed and discussed whether or not it is possible to negotiate after the dialogue-phase, 
and even after the contract has been given to the most economically advantageous tender. This 
forces the contracting authorities to take the payment-structure of the final contract into 
consideration, even in the early stages. The analyses revealed that the most efficient payment to be 
offered was a fixed-price contract.

As it may be difficult for a public contracting authority to use competitive dialogue in procurement, 
the present thesis provides the contracting authorities with a guideline on how to interpret the 
procurement directive, and when and how to use the competitive dialogue, in accordance with the 
wording of the procurement directive.
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Kapitel 1. Introduktion

1.1. Indledning
I markeder forekommer der handelstransaktioner, når en virksomhed foretager en 
anskaffelse fra en anden. På almindelige markedsvilkår vil en privat virksomhed kunne vælge 
den leverandør, denne finder bedst til at efterkomme virksomhedens behov i forhold til 
anskaffelsen. Således vil det for en privat virksomhed være frit at vælge den leverandør, der 
har den laveste pris eller yder den bedste service. Når en offentlig myndighed skal foretage 
en anskaffelse i markedet, skal denne dog følge bestemte regler for at sikre effektiv
konkurrence. Dette skyldes, at offentlige anskaffelser ofte er af stor værdi, og kontrakterne,
der angår anskaffelsen, ofte er langvarige. Således vil den leverandør, der får kontrakten, 
være fordelagtig stillet i forhold til de øvrige leverandører på markedet. Reglerne der styrer 
de ordregivende myndigheders udbud af opgaver og anskaffelser, findes i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjeneste-
ydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, herefter Udbudsdirektivet.1

Udbudsdirektivet blev implementeret i Danmark den 1. januar 2005 ved bekendtgørelse nr. 
937 af den 16. september 2004. Der foreligger et dobbelt formål med EU-udbudsretten, 
hvorom det første er, at fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige kontrakter skal ske i 
overensstemmelse med hensynet til den frie konkurrence på det indre marked.2 Det må 
følge heraf, at formålet med direktivet må være at fjerne risikoen for, at de offentlige 
myndigheder diskriminerer nationalt, dvs. sikrer arbejde i lokalområdet frem for de 
markedsmæssige hensyn.3

Udbudsdirektivet finder anvendelse, når en eller flere ordregivende myndigheder vil 
foretage en anskaffelse hos en eller flere økonomiske aktører, jf. direktivets artikel 1, stk. 2, 
litra a). Som en ordregivende myndighed anses bl.a. staten og andre offentlige myndigheder, 
der er underlagt Udbudsdirektivets bestemmelser, jf. artikel 1, stk. 9. Dog er der en 
bagatelgrænse for, hvornår en ordregivende myndighed er underlagt Udbudsdirektivet. 
Denne tærskelværdi afhænger af, hvilken type offentlig myndighed samt hvilken type 
anskaffelser det drejer sig om.4

                                                     
1 Uddrag findes i bilag 2. Udbudsdirektivet er bindende for medlemsstaterne, jf. artikel 249 EF
2 Jf. sag C-373/00 Adolf Truley GmbH mod Bestattung Wien GmbH. Saml. 2003, I-01931, præmis 41
3 præmis 42
4 F.eks. for en kommunal varekøbskontrakt er tærskelværdien for perioden 1. januar 2008 til 31. december 
2009 1.535.844 DKK.( http://www.ks.dk/udbudsomraadet/regler/taerskelvaerdier-for-perioden-11-2008-til-
3112-2009/)
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1.2. Problemfelt
Konkurrenceudsættelse benyttes således til at skabe de rigtige incitamenter for de offentlige 
myndigheder, således at disse tager højde for markedsmæssige hensyn frem for lokale 
hensyn. Da udarbejdelse af tilbud formodes at være forbundet med en del omkostninger for 
tilbudsgiverne, er det vigtigt, at udbudsreglerne er udformet således, at de skaber 
incitament for potentielle tilbudsgivere til at afgive tilbud. Sådanne incitamenter skabes ved 
at tilbyde langvarige kontrakter med sikkerhed for stor volumen. 

Det er dog ikke altid, at den ordregivende myndighed kan specificere sine behov 
tilstrækkeligt til at sikre, at der skabes konkurrence om opgaven. Sådanne tilfælde kan f.eks. 
opstå, hvor ordregiveren ikke kan angive de tekniske krav/ forhold ved anskaffelsen, grundet 
høj kompleksitet. I sådanne tilfælde vil det være fordelagtigt for ordregiveren at diskutere de 
tekniske forhold med leverandørerne på markedet. Dette har dog ikke tidligere været 
muligt, medmindre det forekom undtagelsesvist, men med den nye udbudsform 
”konkurrencepræget dialog”, er der åbnet for en sådan dialog, jf. Udbudsdirektivet artikel 
29.

Nærværende afhandling vil derfor behandle konkurrencepræget dialog og analysere, hvorfor 
der netop i disse situationer bør være mulighed for forhandling. Endvidere analyseres 
anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog, da dette har afledt en del praktiske 
udfordringer, der er endt i klagesager. Nærværende afhandling vil endvidere besvare, 
hvordan konkurrencepræget dialog kan anvendes i forhold til de problemstillinger, der, bl.a. 
på baggrund af bestemmelsens ordlyd, formodes at opstå under udførelsen af udbuddet.

1.3. Problemstilling
Med udgangspunkt i ovenstående introduktion vil nærværende kandidatafhandling
analysere:

hvorfor konkurrencepræget dialog er indført,

samt hvornår og hvordan denne udbudsform kan anvendes?

Problemformuleringen søges besvaret via diskussion og analyse af følgende del-
problemstillinger:

- Er der mulighed for forhandling før, under og efter udbud?

 Hvorfor er det muligt at føre dialog, hvor der ellers gælder
forhandlingsforbud?

- I hvilken udstrækning skal anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog 
afgrænses?

- Hvilke praktiske problemer kan der opstå under dialogen, og hvordan kan de 
afhjælpes?
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Ovenstående søges besvaret i henhold til den naturlige proces for konkurrencepræget 
dialog, se nærmere i afsnit 2.1., vis a vis opgavens struktur, hvilket vurderes at give en
forskrift til fortolkningen af Udbudsdirektivet til de ordregivende myndigheder, der ønsker at 
anvende udbudsformen.

1.4. Metode
For at producere viden skal der tages beslutninger igennem processen, både positive og 
negative, for at kunne forme et projekt.5 Dette afsnit søger at beskrive det metodevalg, der 
er anvendt i nærværende afhandling. 

Afhandlingen skal skrives i overensstemmelse med retningslinjer udstedt af Copenhagen 
Business School (CBS), hvorfor disse har indflydelse på f.eks. afhandlingens omfang. Af bilag 
1 fremgår den fulde proces for udarbejdelsen af nærværende afhandling ved hjælp af et 
Gantt diagram.

1.4.1. Synsvinkel

Igennem nærværende afhandling vil problemstillingerne primært betragtes fra den 
ordregivende myndigheds synsvinkel. Tilbudsgivernes synsvinkel vil blive taget i betragtning i 
de tilfælde, hvor denne har betydning for ordregiverens handlinger. 

Det ville endvidere være interessant at betragte de samfundsøkonomiske effekter, 
konkurrencepræget dialog afføder, men på baggrund af afhandlingens omfang vil dette 
spørgsmål kun besvares i forhold til, hvordan den efficiente kontrakt opnås mellem parterne. 

1.4.2. Juridisk teori og metode

I den juridiske del af nærværende afhandling vil den retsdogmatiske metode anvendes over
for de problemstillinger, som vil behandles i afhandlingen. Dette betyder, at der vil blive 
taget udgangspunkt i lovstiftede regler, dvs. Udbudsdirektivet og EF-domstolens afgørelser
samt danske og udenlandske afgørelser, for at finde frem til gældende ret. Klagenævnet for
Udbud er den danske myndighed for behandling af klager over udbyderes overtrædelse af 
udbudsreglerne.6 Som fortolkningsbidrag hertil vil forarbejderne til Udbudsdirektivet 
anvendes, som blandt andet inkluderer Kommissionens grønbog af 1993, Kommissionens 
forslag til Udbudsdirektivet af 2000, Rådets fælles holdning af 2003, samt øvrige dokumenter 
af betydning for udarbejdelsen af direktivet.7 Yderligere vil bl.a. Kommissionens vejledning til 
konkurrencepræget dialog anvendes. Vejledning og øvrig litteratur, som anvendes i 
nærværende afhandling, har ingen retskildeværdi.

                                                     
5 Andersen (2003)
6 Jf. www.klfu.dk. Klagenævnet er en uafhængig klageinstans – et såkaldt ”domstolslignende klagenævn”. Det 
følger endvidere, at Klagenævnets kendelser kan viderebringes for domstolene, men ikke til andre 
administrative myndigheder.
7 Bilag 3.0.
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Det er endvidere fundet interessant at anskue, hvordan øvrige EU/EØS lande anvender 
konkurrencepræget dialog. På baggrund af opgavens omfang er det dog ikke diskuteret for 
alle EU/EØS lande. For at foretage en valid afgrænsning har Udbudsvagten8 udarbejdet en 
liste over de relevante lande, hvor konkurrencepræget dialog anvendes, jf. bilag 8.1. Af listen 
fremgår det, at England (UK), Frankrig og Tyskland anvender udbudsformen i høj grad. 
Relevante kontaktpersoner i de enkelte lande er fundet gennem ”Public Procument 
Network”9 og er blevet kontaktet med henblik på indsamling af materiale. I Tyskland fandtes 
der angiveligt ikke materiale i form af vejledninger eller prøvede sager.10 Frankrig havde 
både vejledninger og to sager om udbudsformen.11 Den engelske kontakt besvarede aldrig 
henvendelsen, men vejledning blev fundet ved det engelske OGC12 i stedet, hvoraf det
fremgår, at der endnu ikke er sager om udbudsformen i det forenede kongerige.13 Der er i 
Norge afsagt en klagenævnssag angående konkurrencepræget dialog, som er interessant på
flere punkter, hvorfor denne sag også inddrages i afhandlingen. 

Det skal bemærkes, at ved diskussion af udenlandsk ret på området, vil den retsdogmatiske 
metode fortsat anvendes, for at finde frem til gældende ret. Det kan være fordelagtigt i 
stedet at gøre brug af den metodik, de enkelte lande selv anvender, eksempelvis benytter 
England (UK) ”common law”, hvor forarbejderne bl.a. anvendes meget lidt.14 For at skabe 
konsistens igennem opgaven, er øvrige metoder dog fravalgt. 

1.4.3. Økonomisk teori og metode

I de økonomiske og integrerede dele af afhandlingen vil udgangspunktet for diskussion af 
problemstillingerne findes i Bajari og Tadelis model, ”BT-modellen”15, der anvendes til at 
analysere, i hvilke tilfælde forhandling bør tillades, og i hvilke tilfælde konkurrencepræget 
dialog bør anvendes. 

BT-modellen er baseret på principal-agent teorien. Principal-agent teorien analyserer den 
enkelte transaktion mellem principalen og agenten, hvor parterne har forskellige typer af 
informations-asymmetri, dvs. hvor den ene part har informationer, som denne skjuler for 
den anden part, eller hvor principalen ikke kan monitorere agenten.16 Et principal-agent 
forhold kan karakteriseres ved, at agenten yder en indsats for principalen, hvor principalen 

                                                     
8 www.udbudsvagten.dk. Udbudsvagten er en privat virksomhed, der blev stiftet i 2001, og som formidler 
udbudsinformationer. Således tilbyder Udbudsvagten en udbudsovervågning for private virksomheder og 
hjælper også ordregivere med annoncering.
9 www.publicprocurementnetwork.org. Også kaldet PPN. PPN er et samarbejds-netværk af tjenestemænd med 
ekspertise i offentlige indkøb, dedikeret til europæiske selskaber, der deltager i udbudsprocedurer i andre 
lande i nettet end deres eget. PPN omfatter alle EU-medlemsstater, kandidatlande, EØS-medlemslande og 
Schweiz.
10 Bilag 8.2.
11 Bilag 8.3-8.5
12 Office of Government Commerce
13 OGC(2008), punkt 1.11, s. 4, se bilag 8.6.
14 Nielsen og Tvarnø (2005), s. 59
15 Bajari & Tadelis (2006). Modellen vil blive præsenteret nærmere i kapitel 3.
16 Knudsen (1997), s. 164
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skal sikre, at agentens egeninteresse er i overensstemmelse med principalens interesser.17

Der kan opstå to typer problemer herved, hvoraf det første kaldes ”adverse selection”, eller 
”fejlagtigt valg” og karakteriseres ved at angå ex ante kontraktuelle problemer og kan løses 
ved, at principalen ”screener” potentielle agenter, inden denne vælger sin agent. 
Screeningen kan bl.a. opnås ved at ændre risikofordelingen mellem parterne, som vil 
medføre, at informationen bliver troværdig.18 Det andet problem, kaldet ”moral hazard”
eller ”skjulte handlinger”, kan opstå ex post kontraktindgåelse, hvor den ene part ikke 
handler i overensstemmelse med kontraktens og dermed imod den anden parts interesser.19

Den optimale kontrakt indeholder således incitamenter for parterne til at udvise ”ansvarlig 
adfærd” og dermed reducere de inefficienser, der kan opstå som konsekvens af moral 
hazard.20 Sådanne inefficienser kan undgås ved f.eks. at designe et aflønningssystem, der 
givet tilstrækkeligt incitament til at fordre ”ansvarlig adfærd”.

Ud over en modificering af BT-model med henblik på, hvilken betalingsstruktur der skal 
vælges i udbudskontrakten, for at sikre ordregiveren mod præ- og post kontraktuelle 
problemer, findes det interessant at analysere den aflønning, den ordregivende myndighed 
kan give deltagerne i dialogfasen.

1.4.4. Struktur

Afhandlingens opbygning vil afspejle Blooms taxonomi21, således er afhandlingen både
redegørende, analyserende og forskrivende.

Figur 1. Afhandlingens opbygning (kilde: egen tilvirkning):

                                                     
17 Ibid, s. 165
18 Ibid. s. 167
19 Ibid.
20 Ibid., s. 169
21 Bloom (1956)

1. Forhandlingsforbuddet
2. Anvendelsesområdet for 

konkurrencepræget dialog
3. Økonomisk afgrænsning af 

anvendelsesområdet
4. Dialog med potentielle 

tilbudsgivere
5. Aflønningsstruktur under 

Redegørelse

Introduktion, regelgrundlag og fortolkning

Konklusion og perspektivering

Analyse

Forskrift
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Som tidligere nævnt i afsnit 1.3., vil strukturen af nærværende afhandling følge den naturlige 
proces for konkurrencepræget dialog:

Figur 2. Afhandlingens struktur (kilde: egen tilvirkning)

Forhandling efter dialogfasen
Det analyseres, hvor langt forhandlingsforbuddet rækker efter tildeling og 
indgåelse af udbudskontrakten. Endvidere diskuteres betalingsstrukturen i 
udbuds-kontrakten med udgangspunkt i KPD-modellen. 

Aflønningsstruktur under dialogfasen
En optimal aflønningsstruktur opstilles ud fra en forventning om at skabe 
korrekte incitamenter for tilbudsgiverne i dialogfasen. 

Dialog med potentielle tilbudsgivere
I dialogfasen kan der opstå problemstillinger på grund af, at principperne bag 
forhandlingsforbuddet fortsat gælder. Således vil videregivelse af 
oplysninger diskuteres. Endvidere vil det analyseres, om en udskillelse af et 
løsningsforslag også omfatter deltageren.

Økonomisk afgrænsning af anvendelsesområdet
Den modificerede BT-model udledt i kapitlet om forhandlingsforbuddet, 
ændres yderligere, til hvad der vil kaldes ”KPD-modellen”, for at give svar 
på, hvor grænsen for anvendelse af konkurrencepræget dialog bør være ud 
fra en økonomisk synsvinkel.

Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog
Under konkurrencepræget dialog er forhandling tilladt. Det analyseres hvor 
den juridiske afgrænsning for anvendelsesområdet findes. Endvidere 
diskuteres anvendelsesområdet i forhold til øvrig EU-praksis.

Forhandlingsforbuddet
Forhandlingsforbuddet gælder før under og efter udbud. Det analyseres, 
hvad forbuddet indebærer før udbud. Ved hjælp af en modificeret ”BT-
model” søges der svar på, hvorfor det bør være muligt at forhandle i visse 
situationer.
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1.4.5. Metode kritik

Tilgangen til nærværende afhandling er kun teoretisk, hvorfor der ikke vil være eksempler 
fra praksis, udover hvad der anvendes af retspraksis i afhandlingen. Der er foretaget et 
kritisk fravalg af litteratur, da det er vurderet at være interessant, at analysere dokumenter 
med retskildeværdi frem for diskussioner i litteraturen. Dette fravalg kan dog have medført 
at argumenter og fortolkning af Udbudsdirektivet ikke understøttes af øvrig litteratur. Der er 
desuden foretaget et fravalg af retspraksis i visse afsnit af afhandlingen, på baggrund af 
afhandlingens omfang. På denne måde forekommer retspraksis kun, hvor dette har 
væsentlig betydning for afhandlingens analyser. Eftersom der kun er en forfatter bag 
nærværende afhandling, og at der tidligere er skrevet en afløsningsopgave i samme emne, 
vil risikoen for manglende objektivitet kunne foreligge. Således vil det være muligt, at en 
anden forfatter ville lægge vægt på andre detaljer ved konkurrencepræget dialog, hvilket 
ville give et andet resultat for afhandlingen. 

1.4.6. Afgrænsning

Nærværende afhandling vil kun behandle udbudsreglerne i EØS og behandler kun Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts 2004, herefter 
Udbudsdirektivet. 

Udbudsformen konkurrencepræget dialog vil endvidere kun analyseres, da omfanget af 
nærværende afhandling ikke tillader uddybning af de øvrige udbudsformer og undtagelser 
inden for udbudsretten.

I forhold til den danske sag fra Klagenævnet for Udbud, herefter Klagenævnet, af den 14. 
april 2008, som er anket til Landsretten, sag B-2542-08 ved Østre Landsrets 15. afdeling, der 
hovedforhandledes den 15. april 2009, har det ikke været muligt at få adgang til 
processkrifterne inden hovedforhandlingen. Advokat Tom Holsø hos Kammeradvokaten, der 
repræsenterer Økonomistyrelsen, har oplyst, at sagen behandles strengt fortroligt, grundet 
at denne omhandler beredskabsmæssige aspekter involverende forsvarets og politiets 
efterretningstjenester. Advokat Erik Kjær Hansen, fra Bruun og Hjejle, advokat for 
Klagenævnet, oplyste om, at alle deres sager behandles fortroligt, hvorfor det ikke var muligt 
at udgive oplysninger om sagen. Da der ved påbegyndelse af nærværende afhandling var 
kort tid til hovedforhandlingen ved Østre Landsret, søgtes der ikke om aktindsigt i sagen.
Sagen forventes afgjort af Østre Landsret den 29. juni 2009, hvilket er efter aflevering af 
nærværende afhandling. Derfor vil der ved bearbejdning af denne sag anvendes det referat, 
der fremgår i bilag 6. Her er det vigtigt at bemærke, at Østre Landsret gav ved 
hovedforhandlingen en tilkendegivelse, hvorfor denne må anses en god indikation af, 
hvordan dommens udfald vil lyde. 

Som nævnt i afsnit 1.4.1. vil den samfunds-økonomiske synsvinkel ikke behandles ud over at 
parterne skal indgå en efficient udbudskontrakt. Endvidere vil tilbudsgiverens synsvinkel kun 
behandles i den udstrækning afhandlingens analyser tillader det.



Kapitel 2. Regelgrundlag og fortolkning

2.1. Udbudsformerne
Af artikel 28 fremgår det, at den ordregivende myndighed som udgangspunkt skal anvende 
udbudsformerne ”offentligt udbud” eller ”begrænset udbud”. Endvidere kan udbudsformen 
konkurrencepræget dialog an
afgrænsning, således at det kun er konkurrencepræget dialog, der diskuteres igennem 
nærværende afhandling.

2.1.1. Konkurrencepræget dialog

I artikel 29 i Udbudsdirektivet reguleres udbudsformen konkurr
Definitionen for konkurrencepræget dialog findes i artikel 1, stk. 11, litra c). Herved forstås 
en procedure, hvor den ordregivende myndighed fører en dialog med de ansøgere, der har 
fået adgang til at deltage i proceduren. Dialogen skal
flere løsninger, der kan opfylde den ordregivende myndigheds behov. Denne eller disse 
løsninger skal endvidere danne grundlag for de tilbud, de valgte ansøgere dernæst opfordres 
til at afgive. Af nedenstående figur 

Figur 3: Processen for konkurrencepræget dialog
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2.2. Fortolkningsbidrag

2.2.1. Baggrunden for Udbudsdirektivet

Som tidligere omtalt blev der ved indførelsen af det nye udbudsdirektiv introduceret den 
nye procedureform konkurrencepræget dialog. Inden de faktiske bestemmelser vedrørende 
denne udbudsform diskuteres, vil der foretages en kort redegørelse af baggrundsmaterialet 
til Udbudsdirektivet, specielt med henblik på konkurrencepræget dialog og dermed 
forhandling. Dette skyldes, at en diskussion af forarbejderne vil skabe redskaber til 
fortolkningen af Udbudsdirektivets bestemmelser i overensstemmelse med den juridiske 
metode anvendt i nærværende afhandling. 

Grønbogen: KOM(96) 58322

Kommissionen kommenterer bl.a., at udbudsformen udbud efter forhandling anvendes for 
ofte, og at denne undtagelsesbestemmelse, hvor den anvendes korrekt, har økonomiske 
fordele for ordregiveren, men ulemper i forhold til at skabe gennemsigtighed.23 Endvidere 
bemærker Kommissionen, at det er et problem, at der forhandles under udbuddene, hvilket 
er ulovligt jf. Storebæltssagen.24 Kommissionen bemærker, at der i visse situationer, hvor 
tildelingen af kontrakter angår komplekse bygge- og anlægsprojekter samt 
tjenesteydelsesprojekter, vil være god grund til at anvende udbud efter forhandling, men at 
anvendelse af udbudsformen begrænses af, at den ordregivende myndighed skal opfylde en 
række nøje definerede og udtømmende krav.25

Kommissionen tog kommentarerne til Grønbogen (Kom96)583) til overvejelse, og efter at 
have analyseret disse fremlagde Kommissionen meddelelsen om ”Offentlige indkøb i den 
Europæiske Union”, KOM(98) 14326, hvor denne skitserede sine forslag til fremtidige 
handlingsmuligheder. De væsentligste ændringer, Kommissionen erkendte skulle foretages, 
var en forenkling og klarlæggelse af de eksisterende juridiske rammer, herunder indførelse 
af ”konkurrencepræget dialog”. Herefter følger Kommissionens forslag til, hvordan dette kan 
løses i KOM(2000)275. 

Kommissionens forslag: KOM(2000)27527

Kommissionen finder det nødvendigt at foretage ændringer, som opfylder ønskerne om 
forenkling, modernisering og fleksibilitet af udbudsreglerne.28 Der skal gennem 
modernisering tages hensyn til udviklingen af nye teknologier. Der skal foretages en 
forenkling af direktivet, hvorfor Kommissionen foreslår, at de foregående udbudsdirektiver, 
de såkaldte ”klassiske direktiver”, omskrives til en enkelt retsakt. Endvidere skal der indføres 
fleksibilitet for at imødekomme kritikken af alt for stive procedurer, der ikke opfylder de 

                                                     
22 Uddrag i bilag 3.1.
23 Punkt 3.19, s. 11
24 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark, saml. 1993 l-3353 (denne sag vil diskuteres nærmere i kapitlet 
om forhandlingsforbuddet).
25 Punkt 5.25, s. 37
26 Uddrag i bilag 3.2.
27 Uddrag i bilag 3.3.
28 II. Indholdsmæssige ændringer 1.1, Betragtning 1
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ordregivende myndigheders behov. Dette gennemføres bl.a. ved at indføre en ny hypotese 
med hensyn til udbud med forhandling, hvor der i forbindelse med særligt komplekse 
kontrakter finder en ”dialog” sted, samtidigt med, at der skabes en konkurrencesituation, og 
at princippet og ligebehandling overholdes.29

Regionsudvalgets udtalelse: C 144/200130

Regionsudvalget stiller sig positiv over for Kommissionens initiativ med forslaget om at skabe 
modernisering, forenkling og fleksibilitet og mener endvidere, at det er en god idé at slå de 
tre klassiske direktiver sammen til ét.31

Regionsudvalget kommenterer de nye regler ved særligt komplekse kontrakter.32 Heraf 
følger det bl.a., at Regionsudvalget ikke mener, at Kommissionens forslag er tilstrækkeligt 
vidtgående, da proceduren ikke menes at være tilstrækkelig fleksibel og kun kan anvendes i
særlige tilfælde. Regionsudvalget tager endvidere problematikken om deltagernes 
intellektuelle ejendomsret i forbindelse med løsningsskitserne op til behandling. Dette kan 
nemlig medføre store omkostninger for de ordregivende myndigheder, hvorfor det foreslås, 
at termen ”løsningsforslag” i stedet anvendes. 

Regionsudvalget konkluderer, at Kommissionen bør ændre sit forslag til en udbudsprocedure 
med forhandling kendetegnet ved stor fleksibilitet og mulighed for en bred dialog med 
leverandørerne før, under og efter proceduren.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: C 193/ 200133

Det Økonomiske og Sociale Udvalg, herefter ØSU, godkender de tre principper, 
Kommissionen opstiller, nemlig modernisering, forenkling og fleksibilitet. ØSU udtrykker 
tilfredshed med indførelsen af den nye procedure, hvor de navngiver processen med 
forhandling som en ”konkurrencebaseret dialog”34, som ØSU finder er en udmærket 
nyskabelse, hvor de ordregivende myndigheder får lejlighed til at gennemgå innovative 
løsninger, når de ikke har kendskab til, hvad markedet kan tilbyde eller ikke objektivt kan 
vurdere dette.35 ØSU bemærker endvidere, at en sådan dialog ifølge retspraksis ikke er 
tilladt, og at de eksisterende bestemmelser om udbud med forhandling er begrænset til 
undtagelsestilfælde. 

Rådets fælles holdning: C 147/ 200336

Tilsvarende de foregående forslag finder Rådet, at den ordregivende myndighed, ved 
udførelse af yderst komplekse projekter, uden egen skyld kan befinde sig i en situation, hvor 
det er umuligt objektivt at fastlægge de vilkår, der skal til for at opfylde dennes behov, eller 
hvor det er umuligt objektivt at vurdere, hvad markedet kan tilbyde af tekniske og/eller
                                                     
29 Ibid. 1.2.
30 Uddrag i bilag 3.4.
31 Punkt 1.1. og 1.2.
32 Punkt 2.2
33 Uddrag i bilag 3.5
34 Punkt 3.5.
35 Punkt 4.4.
36 Uddrag i bilag 3.7.
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finansielle og juridiske løsninger.37 Denne situation kan navnlig opstå i forbindelse med 
udførelsen af:

- Integrerede transportinfrastrukturprojekter
- Store edb-net
- Projekter, der indebærer en kompleks, struktureret finansiering, hvis finansielle og 

retlige forhold ikke kan fastsættes i forvejen.

Såfremt offentligt eller begrænset udbud ikke muliggør indgåelse af denne type kontrakt, 
bør der ifølge Rådets fælles holdning indføres en fleksibel procedure, der både tilgodeser 
konkurrencen mellem de økonomiske aktører og ordregiverens behov for at drøfte alle
kontraktens aspekter med hver ansøger. 

Til forskel fra Kommissionens forslag fremlægger Rådet konkurrencepræget dialog som en 
udbudsform og ikke en undtagelse under udbud med forhandling.

2.2.2. Principperne

Som angivet tidligere skal den ordregivende myndighed, der vil foretage en anskaffelse, som 
overstiger tærskelværdierne, følge Udbudsdirektivets bestemmelser. Herunder er den 
ordregivende myndighed forpligtet til at overholde de EU retlige principper om 
ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktører, jf. artikel 2. 
Ligebehandlingsprincippet foreskriver retsnormen positivt, dvs. at den ordregivende 
myndighed skal behandle det ens lige, hvor ikke-forskelsbehandlingsprincippet, eller 
diskriminationsforbuddet, som det også kaldes, foreskriver retsnormen negativt.38 Endvidere 
følger det af artikel 2, at den ordregivende myndighed skal handle på en sådan måde, at der 
bliver skabt gennemsigtighed ved tildelingen af den offentlige kontrakt. Denne transparens 
afhjælper favorisering af virksomheder og karteldannelse.39 Der skabes endvidere 
målbarhed, således at tilbuddene kan sammenlignes.40 Idet den offentlige kontrakt anskaffes 
inden for det indre marked, gælder de principper, der finder anvendelse generelt inden for 
EU. 

Da konkurrencepræget dialog senere diskuteres, vil princippet om de ordregivende 
myndigheders skønsbeføjelser også kunne finde anvendelse. Der skal tages hensyn til 
princippet om skønsbeføjelse, da den ordregivende myndighed i flere tilfælde må udøve 
skøn af, hvad denne finder rigtigt i forhold til udbudsreglerne. Klagenævnet for Udbud og 
Domstolene anvender dette princip i afvejningen af sager, hvor der stilles spørgsmål ved den 
ordregivende myndigheds udøvelse af skøn.41

                                                     
37 Betragtning 29
38 Treumer (2000), side 63
39 Bajari & Tadelis (2006), s. 130-131
40 Ibid, s. 136
41 Treumer (2000), s. 36
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Ved at overholdelse disse principper sikres virksomhederne på markedet, at de får en 
konkurrencemæssig retfærdig mulighed for at indgå en kontrakt med den offentlige instans, 
der udbyder denne.
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Kapitel 3. Forhandlingsforbuddet

Der foreligger et forhandlingsforbud inden for udbudsretten til trods for, at dette ikke 
eksplicit er udmøntet i Udbudsdirektivet. Baggrunden for forhandlingsforbuddet må derfor 
findes i udbudsrettens principper om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling. Såfremt den 
ordregivende myndighed har mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, er der stor risiko 
for, at en tilbudsgiver vil blive behandlet anderledes end de andre. Tilbudsgiverne vil derfor 
få et forskelligt informationsgrundlag at afgive tilbud på, og ordregiveren vil dermed ikke 
have noget objektivt sammenligningsgrundlag, hvorfor transparensen i udbudsprocessen 
forsvinder, jf. Storebæltssagen42. EF-domstolen tog i sagen stilling til ligebehandlings-
princippets konsekvenser for forhandlingsforbuddet.43 Kommissionen mente, at A/S 
Storebæltsforbindelsen havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved at gennemføre 
forhandlinger med en tilbudsgiver om dennes alternative tilbud, som efterfølgende vandt 
kontrakten, som var ændret udelukkende til fordel for denne ene tilbudsgiver, og som 
navnlig vedrørte elementer, der havde indflydelse på prisen.44 For at kunne bedømme, om 
de forhandlinger, der var blevet gennemført, var i overensstemmelse med ligebehandlings-
princippet, undersøgte EF-domstolen, om princippet om ligebehandling var til hinder for, at 
A/S Storebæltsforbindelsen tog den vindende tilbudsgivers tilbud i betragtning.45 EF-
domstolen bemærker, at ligebehandlingsprincippet skal sikre muligheden for et objektiv 
sammenligningsgrundlag for tilbuddene.46 Således skal tilbuddene være i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Udbudsdirektivet.47 EF-domstolen fandt, at dette krav ikke ville være 
opfyldt, hvor tilbudsgiverne kunne fravige de grundlæggende udbudsregler ved forbehold 
uden for de tilfælde, hvor udbudsbetingelserne giver dem mulighed herfor.48 Da det 
alternative tilbud angik en betonbro, som ikke var i overensstemmelse med udbuds-
betingelserne, og da bestemmelserne i udbudsbetingelserne ikke åbnede mulighed for 
forbehold, fik Kommissionen medhold i, at på grund af ligebehandlingsprincippet burde A/S 
Storebæltsforbindelsen ikke have taget den vindende tilbudsgivers tilbud i betragtning, da 
tilbuddet ikke kunne antages at være konditionsmæssigt.49 Således kan det udledes af 
dommen, at hvor ligebehandlingsprincippet ikke er opfyldt, kan forhandling ikke komme på 
tale. 

Det er dog ikke kun under selve udbudsprocessen, at forhandlingsforbuddet gælder, men 
også før udgivelse af udbudsbekendtgørelse, dvs. hvor brug af en potentiel tilbudsgiver som 
rådgiver kan medføre, at de øvrige tilbudsgivere bliver forfordelt, samt efter kontrakt-
                                                     
42 C-243/89, Kommissionen mod Danmark (saml 1993 I-3353)
43 Sagen angår bygge- og anlægsdirektivet, der ikke behandles i nærværende afhandling. Resultaterne fra 
dommen kan dog anvendes analogt i fortolkningen af forhandlingsprincippet.
44 Præmis 10 og 11
45 Præmis 36
46 Præmis 37
47 Ibid.
48 Præmis 40
49 Præmis 41,43 og 44
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tildeling, dvs. hvor ændringer af kontrakten kan have betydning for det forudgående udbud. 
Det vil igennem nærværende afhandling diskuteres, hvor ”langt” forhandlingsforbuddet 
rækker, dvs. hvor meget må den ordregivende myndighed føre dialog med potentielle 
tilbudsgivere/ tilbudsgivere/ kontraktpart om. I dette afsnit vil forhandlingsforbuddet 
diskuteres ud fra den situation, hvor ordregiveren får rådgivning inden selve udbuddet. 
Endvidere vil det analyseres, i hvilke tilfælde forhandlingsforbuddet ikke bør gælde. Dette 
skyldes, at der ved Udbudsdirektivet af 2004 blev indført den nye udbudsform, hvorved det 
er muligt for ordregiveren at forhandle med de potentielle tilbudsgivere. Det vil i kapitel 4 og 
5 diskuteres, i hvilke tilfælde denne udbudsform kan anvendes. Muligheden for forhandling 
under konkurrencepræget dialog vil diskuteres i kapitel 6, og forhandlinger efter dialogfasen
vil diskuteres i kapitel 8.

Som netop nævnt er der ingen bestemmelse i Udbudsdirektivet, hvor forhandling forbydes, 
og for at kunne udlede, hvor grænserne for forbuddet går, betragtes de fortolknings-
redskaber, der indeholder elementer af et forhandlingsforbud. 

Forhandlingsforbuddet skal fortolkes med hensynstagen til fælleserklæringen fra Rådet og 
Kommissionen, hvoraf det fremgår, 

”at fremgangsmåderne med offentligt og begrænset udbud udelukker enhver forhandling 
med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil 
kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om 
priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med 
henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende 
myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling.”50

(Mine markeringer)

Det følger af fælleserklæringen, at der ikke foreligger et fuldstændigt forhandlingsforbud, da 
der er visse aspekter af kontrakten, der kan drøftes. Fælleserklæringen lægger vægt på, at 
der ved disse drøftelser ikke må ske et brud på ligebehandlings- og ikke-
forskelsbehandlingsprincippet. Til trods for at nærværende afhandling ikke behandler 
offentligt og begrænset udbud, som fælleserklæringen henviser til, vil denne erklæring 
fortsat anvendes som et fortolkningsbidrag ved en analog tilgang.

Klagenævnet for Udbud har ophøjet forhandlingsforbuddet til et princip.51 Det vurderes at 
følge heraf, at Klagenævnet i lyset heraf og med hensyn til fælleserklæringen har fortolket et 
strengt syn på forhandlingsforbuddet.52 Fabricius53 og Offersen54 beskriver, at der er 

                                                     
50 EFT L210, s. 22
51 Treumer (2000), s. 29
52 Fabricius & Offersen (2006), s. 38
53 Jesper Fabricius, advokat hos Accura
54 Rene Offersen, advokat hos Lett
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forskellige strenghedskrav for forhandlingsforbuddet i de enkelte faser i udbuddet.55 Således 
følger det af deres vurdering, at56:

- frem til at udbudsprocessen iværksættes, er der en relativt vid adgang

- fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen og indtil udløbet af tilbudsfristen er 
der lidt snævrere adgang, hvor objektivitet og gennemsigtighed samt ligebehandling 
spiller den største rolle.

- fra tilbudsfristens udløb til tildeling af kontrakten, er der en meget snæver adgang til 
kontakt mellem tilbudsgivere og ordregiveren. Klagenævnet for Udbud har for denne 
fase indført en omvendt bevisbyrde, det er således den ordregivende myndighed, der 
skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling.57 Dette medvirker til, at den 
ordregivende myndighed forventes at indskrænke sin kontakt til tilbudsgiverne til det 
højst nødvendige, da denne bevisbyrde kan være svær at løfte.

- efter tildeling af kontrakten er der let udvidede rammer for dialog med den 
tilbudsgiver, som har vundet kontrakten.

3.1. Forhandling inden udbudsbekendtgørelse – spørgsmålet om 
rådgiverhabilitet
Den ordregivende myndighed kan i de indledende faser af udbuddet, dvs. inden 
offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, have behov for kvalificeret rådgivning til hjælp 
for at udarbejde kravspecifikationen. Såfremt ordregiveren ikke tidligere har udført et 
tilsvarende projekt, kan der således være behov for rådgivning for at afklare, hvad der er 
behov for at anskaffe. 

Det følger af Udbudsdirektivets præambel betragtning 8, at:

Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en 
”teknisk dialog” søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde 
udbudsbetingelserne, dog forudsat, at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrencen 
forhindres. 

Som det fremgår af betragtning 8, vil den ordregivende myndighed således kunne modtage 
rådgivning med henblik på en teknisk dialog, inden ordregiveren indleder en 
udbudsprocedure. Denne rådgivning må dog ikke have til følge, at konkurrencen forhindres.

I KOM(2000)275 fremsatte Kommissionen forslag om, at ordregivende myndigheder skal 
kunne få rådgivning og hjælp til udarbejdelse af specifikationer, så længe dette ikke 
forhindrer konkurrencen.58 Kommissionen giver ingen yderligere afgrænsning for, i hvilket 

                                                     
55 Fabricius & Offersen (2006), s. 38-39
56 Nedenstående punkter er fra Fabricius & Offersen (2006), s. 40
57 Fabricius & Offersen (2006), s. 39
58 Betragtning 16
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omfang rådgivning kan anvendes, eller hvilken betydning det har, at den rådgivende 
virksomhed må anses at være en potentiel tilbudsgiver. I Rådets fælles holdning fremgår det 
af betragtning 8, at Kommissionens forslag er medtaget, men dog ændret til, at den 
ordregivende myndighed kan indlede udbudsrunden med at søge rådgivning gennem teknisk 
dialog. Ordlyden af den fælles holdning er overensstemmende med direktivets præambel 
betragtning 8. 

Den rådgivende virksomhed vil i sin egenskab af at kunne rådgive inden for det relevante 
område, hvor anskaffelsen skal udbydes, derfor kunne betragtes som en potentiel 
tilbudsgiver. Dette medvirker til, at der i den dialog, den ordregivende myndighed har med 
denne potentielle tilbudsgiver, kan stilles spørgsmål ved, om den potentielle tilbudsgiver bør 
diskvalificeres som tilbudsgiver. Dette begrundes i, at såfremt rådgiveren har opnået en 
særlig viden og måske reelt får længere tid til at udarbejde sit tilbud end de øvrige 
tilbudsgivere, kan det stride mod princippet om ligebehandling af tilbudsgivere.59 Således vil 
rådgiveren kunne stilles bedre end de øvrige tilbudsgivere, da denne har mulighed for at 
skræddersy sit tilbud til at passe efter ordregiverens opfattelse, idet rådgiveren har haft en 
dialog med ordregiveren, som de øvrige tilbudsgivere ikke har kunnet have.

Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet for udbud lægger vægt på følgende kriterier60 og 
samspillet herimellem i bedømmelsen af, om en rådgiver anses for inhabil:

- Omfanget og karakteren af det forudgående arbejde
- Om det færdige arbejde kan sidestilles med et færdigt projekt for den udbudte 

opgave
- Om resultatet af rådgivninger er gjort tilgængeligt for de øvrige tilbudsgivere
- Om rådgivningen medvirker i forhold, der indgår i tildelingskriterierne.
- Om samarbejdet har resulteret i tekniske specifikationer, der er skræddersyet til 

rådgiverens produkter
- Om rådgiveren i øvrigt har skaffet sig en utilbørlig konkurrencefordel.

Det følger af Fabricius og Offersens gennemgang af forhandlingsforbuddet i udbuddets 
forskellige faser, at Klagenævnet for Udbud har en mindre streng holdning til forhandling i 
den indledende fase end i de øvrige. Det er derfor kun, hvor der er reel og nærliggende 
grund til at tro, at konkurrencen mærkbart kan fordrejes til fordel for den rådgivende 
tilbudsgiver, at denne vil anses for inhabil.61

Det følger endvidere af Konkurrencestyrelsen62, at en eventuel fordel for en tilbudsgiver, 
hvor denne har været rådgiver, kan kompenseres ved, at de øvrige tilbudsgivere får længere 
frist for færdiggørelse af tilbud, samt at der bliver udformet klare tildelingskriterier, der 

                                                     
59 Nielsen (2005), s. 79
60 Konkurrencestyrelsen (2006), s. 178
61 Fabricius og Offersen, s. 265
62 Konkurrencestyrelsens udtalelse af 24. januar 2006
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sikrer en objektiv og uvildig bedømmelse.63 Således udelukkes det, at vinderen findes ud fra 
gode erfaringer med rådgiveren. Såfremt det er en potentiel tilbudsgiver, der giver 
ordregiveren ideen til et projekt, afskæres denne virksomhed ligeledes heller ikke fra at byde 
ind på projektet.64

3.2. Fordele og ulemper ved forhandlingsforbuddet.
Med reglerne for forhandling følger både fordele og ulemper. Blandt fordele må anses 
grundlaget for, at forhandlingsforbuddet i vid udstrækning findes, nemlig at sikre den reelle 
konkurrence om den offentlige kontrakt, der ofte er en fordelagtig kontrakt at vinde, da 
disse kontrakter ofte er længerevarende og er af større kapital, der er sikret leverandøren. 
Ulempen ved forhandlingsforbuddet er, at der ikke findes klare bestemmelser for 
rækkevidden af forbuddet. Det er således et fortolkningsspørgsmål, som stiller store krav til 
de ordregivende myndigheders skønsbeføjelse. I visse sammenhænge kan det forventes, at 
forhandlingsforbuddet er årsag til, at en kontrakt ikke indgås på grund af, at kontrakten er så 
kompleks, at tilbudsgiverne ikke, med forhandlingsforbuddets grænser, kan udfærdige et 
tilbud. I hvilke situationer forhandlingsforbuddet er favorabelt, dvs. har større fordele end 
ulemper, vil diskuteres i det efterfølgende, hvoraf det udledes, hvorfor der i visse 
udbudsformer er åbnet en adgang til dialog mellem ordregivere og tilbudsgivere.

3.3. Tilsidesættelse af forhandlingsforbuddet
Det er ovenfor blevet diskuteret, hvorfor forhandlingsforbuddet er til for at sikre 
ligebehandling og ikke-forskelsbehandling. Det vil i dette afsnit analyseres, hvorfor det i visse 
situationer bør være tilladt at forhandle med tilbudsgiverne. Til hjælp heraf anvendes Patrick
Bajari65 og Steven Tadelis66 artikel ”Incentives in Award Procedures: Competitive Tendering 
versus Negotiation in Procurement”67.

Teorien, som Bajari og Tadelis fremstiller i deres artikel, præsenterer en model for, hvornår 
køberen skal konkurrenceudsætte sit indkøb eller forhandle med en leverandør. Bajari og 
Tadelis mener, at problemerne ved anskaffelse/ indkøb (”the procurement problem”) opstår 
i de situationer, hvor køberen hyrer en entreprenør til at levere speciallavede varer
tilsvarende ordregiverens specifikationer.68 Det er således kompleksiteten af denne species 
vare, samt udarbejdelsen af specifikationerne herfor, som er det centrale problem i 
udbudsprocessen. Modellen findes relevant for nærværende afhandling, da det ønskes 

                                                     
63 Konkurrencestyrelsen (2006), s. 178
64 Ibid., s. 181
65 Professor i økonomi ved University of Minnesota, Twin Cities USA
66 Professor i økonomi ved Walter A. Haas School of Business ved University of California Berkeley, USA
67 Bajari & Tadelis (2006): ”Incentives in Award Procedures: Competitive Tendering versus Negotiation in 
Procurement”, kapitel 5 i Handbook of Procurement.
68 Bajari & Tadelis (2006), s. 121
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undersøgt, hvilke økonomiske rationaler der ligger bag muligheden for forhandling i EU 
udbud. 

Ud over det juridiske rationale for forhandlingsforbuddet, hvilket er at sikre bl.a. 
ligebehandling, må det overordnet antages, at det økonomiske rationale for 
forhandlingsforbuddet er hensynet til konkurrencen. Det er således ikke fordelagtigt, hvis 
der er mulighed for, at tilbudsgiverne kan afgive tilbud på forskellige grundlag, som følge af 
individuelle forhandlinger med ordregiveren. På denne baggrund er det ikke optimalt, hvis 
parterne har mulighed for at forhandle. Bajari og Tadelis teori viser dog, at der er visse 
tilfælde, hvor det antages, at fordelene ved forhandling vægter stærkere end ulemperne.  
Det skal bemærkes, at Bajari og Tadelis teori vil benyttes, men at modellen må modificeres, 
således at denne passer til de udbudsretlige regler inden for EU.

Der er visse forudsætninger, som skal vurderes, inden Bajari og Tadelis teori, herefter kaldet 
BT-modellen, kan diskuteres nærmere. 

Begrebsafklaring
BT-modellen angår både offentligt og privat indkøb.69 Da denne afhandling kun omhandler 
offentligt indkøb, vil modellen derfor kun blive diskuteret i dette perspektiv. Således ændres 
”køberen” til ”ordregiveren” og ”leverandør/entreprenør” til ”tilbudsgiver”. På denne måde 
er BT-modellen sammenlignelig og anvendelig i forhold til Udbudsdirektivet.

BT-modellen tager udgangspunkt i offentligt udbud, hvor denne behandler 
konkurrenceudsættelse.70 Idet nærværende afhandling ikke behandler denne udbudsform, 
vil modellen modificeres til at tage højde for de muligheder, der er for forhandling i 
Udbudsdirektivet, herunder konkurrencepræget dialog.

Bajari og Tadelis tager endvidere ikke højde for de EU-udbudsretlige aspekter, såsom at 
ordregiver ikke selv kan vælge, om denne ønsker at forhandle eller ej, uagtet om denne fører 
f.eks. et begrænset udbud, hvorfor deres analyse kun kan benyttes til at argumentere for, at 
det i visse tilfælde bør være muligt at forhandle med tilbudsgivere. 

Imperfekt information for tilbudsgiver
Tilbudsgiverne har under udbuddet ikke kendskab til, hvem de hver især er, eller hvor mange 
tilbudsgivere der er om buddet. Dette følger af, at princippet om ligebehandling skal 
overholdes af ordregiveren. Ordregiveren skal derfor tilbageholde disse informationer, 
eftersom en viden hos tilbudsgiverne om hinandens identitet kan lede til 
konkurrenceforvridning i form af f.eks. karteldannelser. Eftersom tilbudsgiverne ikke har 
kendskab til hinandens identitet, betragtes de øvrige tilbudsgivere, der notorisk må antages 
at være om buddet, som en potentiel konkurrence.71 Den potentielle konkurrence om 
kontrakten skaber en situation, hvor tilbudsgiverne hver især vil have stærke incitamenter til

                                                     
69 Bajari & Tadelis (2006), s.122
70 ”open competitive tendering”, Bajari & Tadelis (2006), s. 122
71 Det antages at der altid vil være konkurrence om offentlige kontrakter, da udbud inviterer potentielle 
tilbudsgivere, som uden udbuddet måske ikke ville have fået kontrakten. Bajari & Tadelis (2006), s. 122



23

ikke at drive prisen i vejret.72 Dette må antages at skyldes, at det vindende tilbud vil blive 
vurderet på prisen.73 Således vil en tilbudsgiver, der vælger at drive prisen op for at få en 
større fortjeneste, herved også mindske sandsynligheden for at vinde kontrakten. Derfor vil 
tilbudsgiveren altså ikke have noget incitament til at drive prisen op. 

Der foreligger således skjult information fra den ordregivende myndighed til dennes 
tilbudsgivere i form af, at tilbudsgiverne ikke er bekendt med hinandens identitet. Det følger 
heraf, at der også må foreligge imperfekt information mellem tilbudsgiverne.

Imperfekt information for ordregiveren
Tilbudsgiveren antages at have oplysninger om produktionsomkostninger, som denne holder 
skjult for ordregiveren, således at tilbudsgiverens buds størrelse, pga. f.eks. overnormal 
profit, ikke er gennemskueligt. For at få tilbudsgiveren til at blotlægge disse oplysninger kan 
ordregiveren tilbyde forskellige typer kontrakter, som tilbudsgiveren frit kan vælge i 
mellem.74 Valget af kontrakt vil vise tilbudsgiverens type og dermed faktiske omkostninger. 
For at dette kan være efficient75, skal den Bayersianske ligevægt76 opnås ved denne 
signaleringsmodel77. Baggrunden for valg af kontrakt har endvidere betydning for tildelingen 
af kontrakten. Denne teori om signaleringsmodeller kan dog kun anvendes på de EU-udbud, 
hvor det er tilladt at forhandle, eftersom der ellers ikke er mulighed for at bringe flere typer 
kontrakter i spil.

Bajari og Tadelis argumenterer, at det centrale problem i udbud ikke er, hvorvidt 
tilbudsgiveren har mere information end ordregiveren, men at den usikkerhed om, at der 
kan ske ændringer efter kontraktindgåelse, spiller en større rolle for ordregivere og 
tilbudsgivere.78 Denne usikkerhed for omkostningsfulde ændringer må antages at have 
betydning for risikofordelingen, og regulerer således dette forhold i kontrakten. Den skjulte 

                                                     
72 Ibid.
73 Eftersom at nærværende afhandling kun omhandler konkurrencepræget dialog, antages det, at 
tildelingskriteriet skal være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. artikel 29, stk. 1 i udbudsdirektivet. Ved 
valget af økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan prisen vælges som evalueringspunkt, jf. artikel 53, stk. 1, litra 
a) ”f.eks. pris”. Det forudsættes, at prisen har betydning for det økonomisk mest fordelagtige tilbud i 
nærværende afhandling, hvorfor denne fremstilles som et af tildelingskriterierne..
74 Bajari & Tadelis (2006), s. 122
75 Ved efficiens menes, at parterne samarbejder om at skabe det bedst mulige resultat for begge. Dette skal 
betragtes modsætningsvist i forhold til optimalitet, hvor parterne individuelt handler til gavn kun for dem selv, 
dvs. handler opportunistisk.
76Den Bayersianske ligevægt indebærer, at den uvidende part bearbejder den information han modtager ved 
modpartens signalering. Ligevægten kan opnås på to måder, hvor der enten opstår en separerende ligevægt 
eller en sammensluttende ligevægt. Den separerende ligevægt beskriver at der er to typer som sender 
forskellige signaler. Den sammensluttende ligevægt beskriver at to typer sender samme signaler og kan derfor 
ikke adskilles. Jf. Dutta (1999), s. 389. Ved at opnå denne ligevægt afhjælpes det adverse selection problem, 
som er opstået.
77 En spilteori, hvor den uvidende part sender signaler, som får modparten til at sende signaler tilbage som 
afslører dennes type.
78 Bajari & Tadelis (2006), s. 123. Disse ændringer refereres til som designændringer, og omfatter f.eks. 
kontraktens blue-prints og øvrige tegninger samt specifikationer og vejledninger fra ordregiveren for udførelse 
af kontraktens genstand.
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information regulerer dog valget af kontrakt, hvorfor begge forhold vurderes at have 
indvirkning på BT-modellen.

Risikofordeling
For at ordregiveren kan sikre, at tilbudsgiverne ikke dækker overnormal profit under 
produktionsomkostninger, kan ordregiveren vælge at fremlægge risikofordelingen på en 
sådan måde, at tilbudsgiveren påtager sig den største risiko for designændringer.79 På denne 
måde vil de virksomheder, der vælger at være tilbudsgivere, afsløre deres type, dvs. om 
tilbudsgiveren forsøger at skjule overnormal profit under produktionsomkostninger, ved at 
acceptere at bære risikoen for designændringer.  Således vil en korrekt fordeling af risiko 
medføre, at den mest efficiente tilbudsgiver vinder kontrakten, uanset om det er tilladt at 
forhandle. Dette begrundes i, at såfremt det ikke er tilladt at forhandle, vil ordregiveren 
udbyde én kontrakt, hvor tilbudsgiveren påtager sig den fulde risiko. Hvor det til gengæld er 
tilladt at forhandle, vælger ordregiveren at udbyde to kontrakter med forskellige 
risikofordelinger, der hver i sær afslører tilbudsgivernes type.

Efter at have gennemgået de forudsætninger, der ligger til grund for BT-modellen, vil selve 
modellen præsenteres og modificeres i forhold til udbudsreglerne, således at modellen kan 
anvendes til at beskrive, i hvilke tilfælde under EU-udbud, det bør være muligt at forhandle.

3.3.1. BT-modellen

Den første dimension af det kontraktuelle valg
BT-modellen tager udgangspunkt i, at kontrakter kan opdeles i to typer: simple og 
komplekse kontrakter.80 Afgørelsen af, om en kontrakt er simpel eller kompleks, sker i den 
første dimension for det kontraktuelle valg, hvor ordregiveren skal stille planer og 
specifikationer, dvs. designet, til rådighed for tilbudsgiveren.81 Den komplekse kontrakt er 
ved sit navn svær at designe og kan derfor senere overraske parterne ved, at der må 
foretages ændringer i f.eks. konstruktionstegninger mv. Det er derfor ofte forbundet med 
store omkostninger at lave et fuldkomment design for kontrakten.82 Hvor det ikke er muligt 
at lave et fuldkomment design, vil fuldendelsen af projektet ikke være succesfuld, og 
ordregiveren vil ikke få den værdi af projektet, han forventede. I sådanne situationer vil der 
foreligge kontraktuel ufuldkommenhed. 83 Store omkostninger er ikke kun til stede i denne 
dimension, da ændringer ved designet efter kontraktindgåelse også kan lede til dyre 

                                                     
79 På denne måde sikrer ordregiveren også at der ikke opstår moral hazard ved, at kontraktparten ikke handler i 
overensstemmelse med kontrakten og ordregiverens interesser.
80 Bajari & Tadelis (2006), s. 124
81 Ibid, s. 125
82 Ibid.
83 Ibid.
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genforhandlinger, f.eks. fordi konstruktionstegningerne ikke stemmer overens med 
undergrunden på byggepladsen. 

Netop i spørgsmålet om genforhandlinger er det vigtigt at bemærke, at BT-modellen ikke 
tager hensyn til de udbudsretlige regler, der findes i EU. Det vil i kapitel 8 diskuteres, 
hvorvidt det er tilladt at forhandle efter kontraktindgåelse, hvorfor udgangspunktet for 
denne analyse findes i den generelle regel om, at det ikke er tilladt at genforhandle.84 Dog 
må kontrakten godt justeres, men ikke indeholde ændringer, der er væsentlige. Uagtet hvor 
grænsen for ændringers væsentlighed findes at være, må det antages, at de ændringer, BT-
modellen beskriver, er af en sådan grad, at disse vil anses for væsentlige. Således antages 
det, at der ikke kan foretages genforhandlinger efter kontraktindgåelse, hvilket er gældende, 
uanset hvilken type udbud, der føres.85 BT-modellen vil herefter modificeres i forhold til EU's 
udbudsregler om forhandlingsforbud efter kontraktindgåelse.

Den anden dimension af det kontraktuelle valg
Den oprindelige BT-model angiver, at der i den anden dimension for det kontraktuelle valg 
skal tages stilling til to typer betalingsstruktur, nemlig ”fixed-price”, dvs. at ordregiveren 
tilbyder en kontrakt med en forudspecificeret pris for fuldendelse af projektet, og ”cost-plus 
price”, dvs. at ordregiveren ikke har forudspecificeret prisen, men tilbyder en kontrakt, hvor 
entreprenøren godtgøres for afholdte omkostninger og får et betinget honorar.86 BT-
modellen beskriver således;

i hvilke situationer kontrakten bør indeholde fixed-price kontra cost-plus price, hvilket 
afleder, hvornår kontrakten bør konkurrenceudsættes kontra forhandles med en enkelt 

leverandør.87

Det afgørende for kravet om, at et indkøb skal konkurrenceudsættes, er ifølge EU's 
udbudsregler, at kontraktsummen overstiger tærskelværdien.88 Således har valg af 
betalingsstruktur, fixed-price kontra cost-plus price, ikke betydning for, om der bør føres 
udbud eller ej. Dog kan teorien om konkurrenceudsættelse kontra forhandling anvendes i 
undersøgelsen af, hvornår det inden for et udbud bør være tilladt at forhandle i forhold til, 
hvornår dette ikke vil være fordelagtigt. 

Forhandling i BT-modellen må modificeres på flere punkter i forhold til EU udbudsretten. For 
så vidt angår forhandlingssituationen, skal der, hvor dette tillades, forhandles med mere end 
én tilbudsgiver. Ordregiveren har dog ret til at sætte et maksimum antal89, som denne 

                                                     
84 Denne forudsætning følger at, at de samme regler for forhandlingsforbuddet antages at gælde før, under og 
efter kontraktindgåelse. Det vurderes at være i strid med ligebehandlingsprincippet, såfremt at det var tilladt at 
ændre sådanne væsentlige parametre som designet, efter kontrakten er indgået, eftersom at disse ændringer 
kunne have medført, at en anden tilbudsgiver ville vinde udbuddet.
85 Således har muligheden for forhandling i konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling ikke 
betydning i forhold til forhandling efter kontraktindgåelse.
86 Bajari & Tadelis (2006), s. 126
87 Egen udledning af teorien
88 Jf. kapitel 1
89Udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3, sidste punktum.
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ønsker at forhandle med, dog skal der forhandles med minimum 3 tilbudsgivere.90 Således vil 
BT-modellen ikke længere stride mod Udbudsdirektivets artikel 44. Konsekvensen af denne 
modificering bliver, at BT-modellen nu beskriver,

i hvilke situationer kontrakten bør indeholde fixed-price kontra cost-plus price, og hvornår 
det under konkurrenceudsættelse bør være tilladt at forhandle med tilbudsgiverne.

Valg af betalingsstruktur
Dernæst er det væsentligt at fastlægge fixed-price og cost-plus price kontrakter i forhold til 
de begreber der anvendes inden for udbudsretten, således at BT-modellen korrekt 
modificeres til EU-retlige forhold. Fixed-price kan sidestilles med den udbudsretlige 
situation, hvor ordregiveren udbyder en kontrakt med en targetpris.91 Begreberne fixed-
price og targetpris er ikke ensbetydende, da fixed-price netop er en fast pris fastsat af 
ordregiveren, og hvor targetprisen er den pris, ordregiveren formoder, at det vil koste at 
udføre projektet, hvor tilbudsgivernes pris i budene vurderes i forhold til denne targetpris. 
Cost-plus price beskriver en pris, som bestemmes efter udførelse af projektet, idet den 
valgte leverandør godtgøres for sine afholdte omkostninger og får et betinget honorar. Cost-
plus price vurderes ikke at være i overensstemmelse med EU's udbudsregler, eftersom det 
ved kontrakten med cost-plus price ikke på forhånd kan vurderes, hvor høj prisen vil ende 
med at være, og om tilbudsgiverne ikke vil kunne angive dette forud, dvs. ved 
tilbudsafgivelse.  Derfor er det ikke muligt for ordregiveren at evaluere tilbuddene på 
baggrund af prisen som kriterium, hvilket ordregiveren skal kunne gøre, uagtet om 
tildelingskriteriet er ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det skal
bemærkes, at cost-plus price vil modificeres i forhold til risikofordeling og derefter anvendes 
for de udbud, hvor det er muligt at forhandle. Eftersom denne analyse behandler de hvilke 
tilfælde, hvor det bør være tilladt at forhandle, vil prisernes betydning først blive diskuteret i 
kapitel 8, hvor aflønningsstrukturen for udbudskontrakten behandles.

Således er BT-modellen præsenteret, hvorefter modellen modificeres yderligere for at finde 
frem til de tilfælde, hvor det bør være tilladt at forhandle under udbud.

                                                     
90 Der er valgt netop 3, da dette er minimumsantallet ved konkurrencepræget dialog og udbud med 
forhandling, jf. artikel 44, stk. 3, andet afsnit.
91 Dvs. hvor ordregiveren angiver en pris, som tilbudsgiverne skal sigte mod, og som tilbudsgivernes tilbud 
sammenlignes med.
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3.3.2. Den modificerede BT-model

Da betalingsstrukturen ikke vurderes at have betydning i forhold til, om det bør være tilladt 
at forhandle, i det efterfølgende begrænses til at analysere, 

hvornår det under EU-udbud bør være tilladt at forhandle.

Dette skyldes endvidere, at BT-modellen benytter genforhandling som argument for valg af 
kontrakttype,92 hvilket ikke at kan anvendes som argument inden for EU-udbud, jf. tidligere 
diskussion.  Dette medfører, at BT-modellens diskussion af, hvor mange omkostninger man 
skal benytte i designfasen (for at få det mest fuldkomne design), alt efter hvor kompleks 
kontrakten er, endvidere ikke vil tages i betragtning i denne del af analysen. Således vil det 
nedenfor diskuteres, hvornår en kontrakt bør forhandles, ud fra en modificeret BT-model.

Det skal bemærkes, at BT-modellen, som tidligere nævnt, nu er modificeret til kun at 
omhandle konkurrenceudsættelse, men hvor forhandling i visse tilfælde, efter modellen, bør 
tillades. Endvidere er betalingsstrukturen fjernet fra modellen. Således må konklusion 693 fra 
BT-modellen omskrives til følgende:

6. For komplekse og uspecificerede projekter bør den ufuldkomne kontrakt tildeles 
gennem forhandling med min. 3 anerkendte tilbudsgivere. 

Da afhandlingen betragter konkurrencepræget dialog, der har en prækvalifikationsfase, 
antages det, at ”anerkendte tilbudsgivere” er de tilbudsgivere, der er blevet prækvalificeret, 
hvor disse opfylder kravene i artiklerne 47 og 48 af Udbudsdirektivet.

Baggrunden for, at forhandling bør vælges i denne situation, er ifølge den oprindelige BT-
model94, at tilbudsgiverne ikke anses at have noget incitament til at tilbyde ordregiveren 
rådgivning om, hvordan designet forbedres, eller hvordan ordregiveren undgår mangler ved 
f.eks. tegninger mv., medmindre forhandling tillades. Denne situation afspejles ved, at den 
oprindelige BT-model ved sin konklusion 6 medtager valg af cost-plus price. Dette bevirker 
nemlig, at tilbudsgiveren får et incitament til at bidrage til projektet, eftersom dennes 
aflønning afhænger af dennes omkostninger. Det giver således ikke mening for 
tilbudsgiveren at tilbageholde oplysninger om forbedringer mv., da tilbudsgiveren ellers vil 
påføre projektet yderligere omkostninger, som denne kun betales for 1:1, og disse 

                                                     
92 Se Bajari & Tadelis (2006), practical conclusion 3:”If contractual incompleteness is anticipated and the need 
for flexibility to implement changes is foreseen then favour cost-plus contracts”. Dvs. Såfremt projektet er 
komplekst, dvs. At ordregiveren forventer, at det bliver svært at udarbejde beskrive, specificere og overvåge 
processen, vil det være forbundet med store omkostninger at fuldende designet. Derfor skal cost-plus 
kontrakten vælges for at minimere de omkostninger der er ved genforhandling der skyldes ændringer grundet 
den ufuldkomne kontrakt.
93 Den oprindelige konklusion 6 fra BT-modellen angiver: “For complex and incompletely specified projects 
favour a cost-plus contract to be awarded using a negotiation with a reputable supplier.” Bajari & Tadelis 
(2006), s.132
94 Fodnote 93 (netop ovenfor)
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omkostninger vil kunne aflede, at projektet tager længere tid og kan skabe efterfølgende 
problemer. 

Til trods for at betalingsstrukturen og valg mellem udbud eller forhandling ikke er indeholdt i 
denne modificerede BT-model, vil rationalet fortsat kunne anvendes. Baggrunden for, at der 
fortsat bør forhandles i situationen beskrevet i konklusion 6 ovenfor, følger således af den 
oprindelige konklusion 6 fra BT-modellen, se fodnote 93. Således vurderes forhandling at 
være fordelagtig i situationerne for komplekse og uspecificerede projekter på baggrund af, 
at tilbudsgiverne herved vil have incitament til at bidrage, da tilbudsgiveren ellers kan 
fremstå som utroværdig for ordregiveren i det tilfælde, at de øvrige tilbudsgivere under 
dialogen påpeger en fejl ved f.eks. konstruktionstegninger. Eftersom tilbudsgiveren ikke har 
kendskab til, om der er andre tilbudsgivere, eller hvor mange de er om buddet, vurderes 
denne usikkerhed for tilbudsgiveren at være sandsynlig. På denne måde vurderes 
tilbudsgiveren at have incitament til at bidrage, således at designet ændres inden 
kontraktindgåelse, hvorfor det er vigtigt, at parterne kan forhandle i denne situation.

Såfremt parterne ikke kan forhandle, og tilbudsgiveren derfor ikke kan bidrage til designet, 
risikerer tilbudsgiveren, at ordregiveren, efter udførelse af projektet med fejl, kræver 
erstatning for den mangelfulde kontraktopfyldelse. Derfor vurderes der ikke at være 
tilstrækkeligt incitament for tilbudsgiverne til at afgive bud. Manglen på dialog mellem 
ordregiveren og tilbudsgiveren vil således, ifølge den modificerede BT-model kunne lede til 
problemer med ex ante opportunisme, som vurderes at være problematisk, når projektet er 
af kompleks art. Ex ante opprtunisme, dvs. at tilbudsgiveren forud for tilbudsafgivelse kun 
handler i forhold til sine egne interesser og optimering, anses at foreligge, fordi 
tilbudsgiveren ved udarbejdelse af tilbud bliver nødt til at tage højde for de problemer, 
denne anser i projektet, som ikke kan afhjælpes gennem dialog mellem parterne. Dette kan 
medføre, at tilbudsgiverne ikke vil afgive tilbud på det udbudte, da risikoen for uforudsete 
omkostninger er stor og eftersom denne ikke kan kompenseres herfor, kan det betyde at 
tilbudsgiveren vil tabe penge på at vinde kontrakten. Tilsvarende vil sandsynligheden for, at 
tilbudsgiveren vinder kontrakten være lille, hvis denne tager højde for disse problemer i sit 
tilbud, hvorefter prisen vurderes at måtte overstige targetprisen i en sådan grad, at 
tilbudsgiveren ikke får point herfor.95 Det følger heraf, at konklusion 7 i BT-modellen96 derfor 
må omskrives til:

                                                     
95 Der kan I sådanne tilfælde være tale om “winner´s curse”, dvs. hvor tilbudsgiveren kunne have tilbudt en 
dyrere kontrakt, der tog højde for disse omkostninger, som tilbudsgiveren ville vinde, fordi de øvrige 
tilbudsgivere ville vurdere risikoen for, at der ville være for store omkostninger ved at vinde kontrakten ved et 
lavt tilbud. Således vil tilbudsgiverne automatisk forsøge at holde tilbuddet nede, for at sikre sig at vinde 
kontrakten, da de ikke har viden om antallet af tilbudsgivere. Dette medfører, at tilbudsgiverne ikke vil afgive 
tilbud, pga. risikoen for, at omkostningerne bliver for store.
96 Den oprindelige konklusion 7 lyder: ”For complex projects for which the expertise and input of an experienced 
supplier is essential at the design stage, favour a cost-plus contract to be awarded using a negotiation with a 
reputable supplier.” Bajari & Tadelis (2006), s. 133
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7. For komplekse kontrakter, for hvilke ekspertisen og inputs fra en erfaren tilbudsgiver 
er essentiel ved designstadiet, bør kontrakten tildeles gennem forhandling med 
anerkendte tilbudsgivere.

Ved denne konklusion lægges der også vægt på, at tilbudsgiverne, der skal forhandles med, 
er erfarne inden for området, hvilket derfor bør være et vægtende kriterium under 
prækvalifikationen. 

BT-modellen angiver endvidere, at antallet af potentielle leverandører har betydning for 
valget af konkurrenceudsættelse kontra forhandling. Af den oprindelige BT-models 
konklusion 8 følger, at:

8. “For moderately complex projects that can be specified at moderate costs, if there is 
more potential competition then favour a more complete design and a fixed-price 
contract to be awarded using a competitive tender. If potential suppliers are scarce 
then save on design costs and favour a cost-plus contract negotiated with a qualified 
supplier.”97

Såfremt der kun er få leverandører, der kan udføre projektet, bør der forhandles. Det må 
omvendt argumenteres, at hvor projektet er moderat kompleks, hvorfor der er mange 
tilbudsgivere til den udbudte kontrakt, bør forhandling ikke tillades. BT-modellen muliggør 
herved en adskillelse mellem moderat kompleksitet og kompleksitet. Af hensyn til 
begrebsafklaring vil der i det efterfølgende være tale om moderat kompleksitet kontra særlig 
kompleksitet.

Denne adskillelse i graden af kompleksitet anvendes tilsvarende i Udbudsdirektivet, jf. artikel 
29, stk. 1, hvor kravet om anvendelse af konkurrencepræget dialog er, at kontrakten er af 
særlig kompleks art. Den økonomiske analyse af konkurrencepræget dialog med 
udgangspunkt i denne modificerede BT-model vurderes at kunne give hjælp til fortolkningen 
af, i hvilke tilfælde konkurrencepræget dialog kan anvendes. Dette vil diskuteres yderligere i 
kapitel 5, efter afklaring af det juridiske anvendelsesområde.

Bajari og Tadelis finder endvidere, at forberedelserne for tilbudsgiverne med hensyn til at 
aflægge bud vil være mere udfordrende og omkostningsfulde, jo mere kompleks og jo større 
projektet er. Hvis kvalificerede tilbudsgivere forventer at mindre kvalificerede tilbudsgivere 
vil konkurrere og afgive lavere bud, kan dette afholde kvalificerede tilbudsgivere fra at bruge 
tid og penge på at udforme et tilbud. Dette skyldes, at hvor de mindre kvalificerede 
tilbudsgivere afgiver tilbud, er det muligt at tilbuddene er lavere end de kvalificerede 
tilbudsgiveres tilbud, fordi de mindre kvalificerede tilbudsgivere ikke har mulighed for at 
tage højde for de samme forhold som de kvalificerede tilbudsgivere, eftersom de ikke har 
tilstrækkelig erfaring på området. Modellen foreslår derfor, at der foretages en udvælgelse 

                                                     
97 Bajari & Tadelis (2006), s. 134
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af potentielle tilbudsgivere. Således vil antallet af potentielle tilbudsgivere, jf. konklusion 8, 
ikke længere have samme betydning for moderat komplekse kontrakter, da der er mulighed 
for at udskille de ikke-kvalificerede. Det følger således af en modificeret konklusion 9, at:

9. For kontrakter af moderat kompleksitet, for hvilken mange tilbudsgivere findes, og 
hvor udformningen af tilbud er forbundet med signifikante omkostninger, bør 
kontrakten tildeles ved at invitere et mindre antal kvalificerede tilbudsgivere i 
konkurrenceudsættelsen.98

Således må det gælde, at for kontrakter, der er særligt komplekse, bør det være muligt at 
forhandle. 

Konklusionen af den modificerede BT-model er således, at for udbudte kontrakter, hvor 
projektet er af så særlig kompleks art, at ordregiveren ikke kan udfærdige designet uden 
hjælp af kvalificerede tilbudsgivere, bør det være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med 
prækvalificerede tilbudsgivere og forhandle forholdende for kontrakten. Dette skal dog ske 
på en måde, der fortsat sikrer konkurrencen, hvorfor der skal være minimum 3 
prækvalificerede tilbudsgivere. Ved en sådan forhandling vil tilbudsgiverne endvidere ikke 
have incitament til at skjule information, og i stedet hjælpe ordregiveren med at udfærdige 
et fuldkomment design.

                                                     
98 Den oprindelige BT-model fremstiller konklusion 9 som ”For moderately complex projects for which several 
qualified bidders exists, and for which preparing bids includes significant costs on the suppliers, favour a fixed-
price contract to be awarded by inviting a small number of qualified suppliers to a competitive tender. Bajari & 
Tadelis (2006), s. 134.
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Kapitel 4. Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog

Det fremgår af Udbudsdirektivets artikel 28, at det kun er under de specifikke 
omstændigheder, der udtrykkeligt er beskrevet i artikel 29, konkurrencepræget dialog kan 
anvendes. Hjemlen for konkurrencepræget dialog findes således i artikel 29. Det er dog, jf. 
stk. 1, valgfrit for medlemsstaterne, om udbudsformen skal kunne anvendes. Nogle 
medlemslande har endnu ikke valgt muligheden, heriblandt Sverige99, hvor Danmark, ved § 
3, stk. 1 i implementerings-bekendtgørelsen100, er et af de lande, der har indført 
anvendelsen af udbudsformen.

Konkurrencepræget dialog defineres i artikel 1, stk. 11, litra c) som ”..en procedure, som 
enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i, men hvor den ordregivende myndighed 
fører en dialog med de ansøgere, der har fået adgang til at deltage i proceduren,..”. 
Proceduren kan dog ifølge artikel 29, stk. 1 kun anvendes, hvor kontrakten anses at være 
særlig kompleks. Af det andet afsnit i artikel 1, stk. 11, litra c) fremgår det, at kontrakten 
anses for særlig kompleks, hvor den ordregivende myndighed ikke er i stand til at:

- føre et offentligt eller begrænset udbud, fordi den ordregivende myndighed ikke 
objektivt kan præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde dennes behov i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, litra b), c) og d).

- objektivt præcisere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse med et projekt.

Således følger der et objektivitetskriterium, og da der ikke er udtryk som f.eks. ”navnlig” i 
bestemmelsen, må listen være udtømmende. 101 På denne måde kan en kontrakt betragtes 
som særligt kompleks, hvor det ikke er muligt for den ordregivende myndighed objektivt at 
præcisere de tekniske eller økonomiske og/eller juridiske forhold.

I forlængelse af artikel 1, stk. 11, litra c) skal betragtning 31 i Udbudsdirektivets præambel 
tages til efterretning.102 Betragtning 31 beskriver, at konkurrencepræget dialog kan 
anvendes i den situation, hvor ordregiver, uden egen skyld, ikke objektivt kan fastlægge de 
vilkår, som kan opfylde dennes behov, eller hvor ordregiver ikke kan vurdere, hvad markedet 
kan tilbyde af løsninger af teknisk, finansiel eller juridisk karakter. Dette er således i 
overensstemmelse med de to situationer opstillet i artikel 1, stk. 11, litra c, hvor der dog i 
præamblen benyttes ord som ”uden egen skyld” og ”markedet”. Betragtes dette i forhold til 
forarbejderne til direktivet, har ordene også haft stor betydning.103 Derfor bør disse indgå i 

                                                     
99 Sundstrand (2008)
100 Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 
Udbudsdirektivet blev implementeret med virkning fra den 1. januar 2005, jf. § 8.
101 Fabricius & Offersen (2006), s. 147
102 Kommissionen (2005), s. 2
103 Se f.eks. Kom(2000)275, betragtning 18, og C147/ 2003 betragtning 29.
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vurderingen af, hvornår proceduren kan anvendes.104 I præambel betragtning 31´s 
efterfølgende punktum beskrives tilfælde, hvor ovenstående situationer kan opstå, herunder 
ved ”..vigtige integrerede transportinfrastrukturprojekter, store edb-net og projekter, der 
indebærer en kompleks, struktureret finansiering, hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan 
fastsættes i forvejen”. Sætningen skal ikke forstås som en udtømmende definition på 
”særligt komplekse kontrakter”, da betragtningen beskriver, at det ”navnlig” er disse 
situationer. 

Af artikel 29, stk. 1 fremgår det, at udbudsformen kun kan anvendes, hvor offentligt eller 
begrænset udbud ikke er muligt, hvilket må ses i forhold til objektivitetskravet, der følger af 
artikel 1, stk. 11, litra c. Objektivitetskravet indebærer således, at såfremt f.eks. nødvendig 
teknisk specifikation kan udføres efter professionel rådgivning, skal sådan indhentes, således 
at man kan anvende offentligt eller begrænset udbud ved anskaffelsen.105 Konkurrence-
styrelsen har en skrappere tilgang til fortolkningen heraf, eftersom objektivitetskriteriet 
beskrives som en umulighed, der skal forstås som et absolut begreb.106 Dette synspunkt 
anfægtes dog af Klagenævnet for udbud, jf. kendelse af den 8. januar 2008, som diskuteres 
nedenfor. I Rådets fælles holdning betragtning 29 fremlægges situationer, hvor proceduren 
navnlig ikke kan anvendes.107 Til trods for, at dette punkt ikke er medtaget i direktivets 
ordlyd, hvilket menes at kunne begrundes i, at eksemplerne angår overtrædelse af 
ligebehandlingsprincippet, kan eksemplerne benyttes som fortolkningsbidrag til denne 
diskussion.

Kommissionen beskriver i sin vejledning, at det tidligere har været foreslået, at 
konkurrencepræget dialog skulle være en undtagelse under udbud med forhandling.108 Idet 
udfaldet af arbejdet med Udbudsdirektivet har medført, at konkurrencepræget dialog ikke er 
beskrevet som en undtagelse under udbud med forhandling, er det interessant at analysere, 
hvad årsagen hertil er. Dette kan være til hjælp for fortolkningen af anvendelsesområdet. 
Baggrunden for, at konkurrencepræget dialog blev foreslået som en undtagelse, skal findes i, 
at Kommissionen i første omgang havde foreslået denne som en udbudsform tilsvarende 
offentligt og begrænset udbud, jf. KOM(98) 143: Den vil foreslå en ny ordinær 
udbudsprocedure, ”konkurrencepræget dialog”, der vil blive tilføjet til de procedurerne 
”offentligt udbud” og ”begrænset udbud” og erstatte den nuværende procedure ”udbud med 
forhandling med forudgående offentliggørelse”109. Endvidere følger det af KOM(98) 143, at 
baggrunden for, at proceduren ikke skal være en undtagelse, skal findes i, at Kommissionen 
ønsker at tilføje smidighed til udbudsprocedurerne, og at en dialog, som foregår i løbet af en 
udbudsprocedure, ikke længere skal høre til undtagelser.110 Kommissionen beskriver i 
KOM(2000) 275, at det efter en høring dog blev besluttet, at forslaget i KOM(98) 143 ville 

                                                     
104 Dette understøttes endvidere af kendelsen fra den 8.januar 2008, der gennemgås senere i kapitlet
105Fabricius & Offersen (2006), s. 147
106 Konkurrencestyrelsen (2006), side 80
107 C147/ 2003, s. 5
108 Kommissionen (2005), s. 2 jf. KOM(2000)275, punkt 3.6., s. 6
109 KOM(98) 143, s. 7
110 Ibid.
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medføre for mange procedurer, hvorfor man valgte at udvide udbud med forhandling i 
stedet.111 Eftersom Kommissionen ønskede en udbudsform med forhandling frem for endnu 
en undtagelse, må dette give en indikation af, at Kommissionen ikke vil se strengt på tilfælde 
med anvendelse af konkurrencepræget dialog, da det også følger af KOM(98) 143, at ”Der 
henstår herefter kun én særlig procedure ”underhåndsproceduren”, for hvilken betingelserne 
for anvendelse skal fortolkes restriktivt i overensstemmelse med Domstolens retspraksis”112, 
hvorfor Kommissionen ikke vurderes at ville tage samme restriktive syn på 
konkurrencepræget dialog. 

Kommissionen beskriver, at i betragtning af, at dette er en speciel procedure, hvis 
anvendelse er reguleret, skal markedet undersøges fra sag til sag, hvor kapaciteten for den 
ordregivende myndighed har betydning for verificering af brugen af konkurrencepræget 
dialog.113 Dette skyldes, at objektivitetskriteriet i artikel 1, stk. 11, litra c) ikke skal betragtes 
som et abstrakt koncept.114 Som tillæg til dette beskriver Konkurrencestyrelsen også, at 
anvendelsesområdet skal bero på en konkret vurdering, og at proceduren kan anvendes, 
hvor anskaffelsen sker på et marked, hvor den teknologiske udvikling går hurtigt.115 Dette 
understøttes også af forarbejderne, hvor ØSU´s bemærker116, at en for snæver afgrænsning 
af komplekse kontrakter ikke er ønskelig, fordi den økonomiske og tekniske udvikling gør det 
vanskeligt at vurdere anvendelsesområdet nøje. Således lægges der vægt på, at anvendelsen 
beror på en konkret vurdering fra sag til sag, og det må udledes, at der skal tages højde for 
den teknologiske udvikling, hvorfor afgrænsningen for komplekse kontrakter ikke bør være 
for snæver.

Som det fremgår af ovenstående, er den konkurrenceprægede dialogs anvendelsesområde 
begrænset til at vedrøre særlige tilfælde, men det er fortsat op til den enkelte medlemsstat 
at vurdere, hvor grænsen for anvendelsen går.117 Der er endnu ikke truffet afgørelser fra EF-
domstolen, der kan bidrage til afgrænsningen af anvendelsesområdet, men i det danske 
klagesystem inden for udbudsretten har Klagenævnet for udbud delvist taget stilling til 
anvendelsesområdet i to kendelser af henholdsvis den 8. januar 2008 og den 14. april 2008. 
Kendelsen af den 14. april 2008 blev efterfølgende anket til Landsretten af
Økonomistyrelsen, hvor der den 15. april 2009 blev afholdt hovedforhandling. Hoved-
forhandlingen blev overværet, og et referat heraf kan findes i bilag 6, som vil anvendes som 
dokumentation i diskussionen. Endvidere har Konkurrencestyrelsen i sin udtalelse af den 9. 
december 2008 taget stilling til spørgsmålet om anvendelsesområdet. Nedenstående 

                                                     
111 KOM(2000) 275, punkt 3.6, s. 6
112 KOM(98) 143, s. 7
113 Kommissionen (2005), s. 2
114 Ibid.
115 Konkurrencestyrelsen (2006), side 79
116 C193/ 2001, punkt 4.9.1.
117 Følger af artikel 29, stk. 1
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foretages en gennemgang af kendelserne og hovedforhandlingen samt
Konkurrencestyrelsens udtalelse for at undersøge, hvad gældende ret for anvendelsen i 
Danmark menes at være.

4.1. KLFU kendelse af den 8. januar 2008118

Som den første sag angående konkurrencepræget dialog afgjorde Klagenævnet for udbud 
den 8. januar 2008 en kendelse omhandlende opførelse af et automatisk parkeringsanlæg i 
Ørestaden. Klageren, WAP Wöhr Automatiskparksysteme GmbH & Co. KG, mente, at 
indklagede, Ørestadsparkering A/S, havde handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 29 
ved at anvende konkurrencepræget dialog til trods for, at betingelserne for anvendelse ikke 
mentes at være opfyldt.

Klageren mente, at fordi indklagede havde foretaget detaljeret undersøgelse af markedet i 
samarbejde med professionelle rådgivere, måtte indklagede have haft mulighed for at 
fastsætte sine tekniske behov.119 Klager mente endvidere, at det måtte følge af præamblens 
betragtning 31, at det skulle være absolut umuligt at anvende offentligt eller begrænset 
udbud, for at konkurrencepræget dialog var berettiget.120 Det bemærkedes herunder, at det 
var muligt for Københavns Kommune i samme periode at gennemføre et parallelt udbud 
som begrænset udbud, med de samme rådgivere og med den samme ydelse. Eftersom 
indklagede havde valgt at starte bagfra og designe skallen for anlægget, inden selve 
anlægget, der skulle være i skallen, var valgt og designet, mente klageren endvidere, at 
indklagede selv var skyld i den usikkerhed, der viste sig i projektet.121

Indklagede mente derimod, at præamblens betragtning 31 ikke er udtømmende, hvorfor 
den udbudte ydelse om bygning af et komplekst parkeringsanlæg måtte kunne sidestilles 
med komplicerede infrastrukturprojekter eller IT-kontrakter.122 Indklagede mente endvidere 
at kunne påvise af forløbet, at såfremt udbuddet var ført som begrænset udbud, ville det 
ikke være muligt at modtage konditionsmæssige tilbud.123

Klagenævnet udtaler, at kontrakten må anses som særligt kompleks i den betydning, dette 
udtrykkes i direktivet, eftersom der blev stillet så komplekse krav til anlægget, at der end 
ikke efter to dialogrunder var fundet en løsning, som kunne opfylde indklagedes krav.124

Derfor tager Klagenævnet ikke klagerens påstand om, at indklagede har handlet i strid med 
artikel 29, til følge. Klagenævnet mente endvidere, at anvendelsen kunne berettiges ved, at 
der ikke tidligere var opført lignende anlæg i Danmark.125 Klagenævnet bemærker i sin 

                                                     
118 Uddrag i bilag 4
119 Klagerens anbringende, ad påstand 1, s. 13
120 Ibid.
121 Ibid., s. 14
122 Indklagedes anbringende, ad påstand 1, s. 15
123 Ibid.
124 Klagenævnets udtalelse, ad påstand 1, s. 22.
125 Ibid.
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udtalelse, at der ikke er grundlag for at antage, at anvendelse af konkurrencepræget dialog 
er begrænset til tilfælde af absolut umulighed.126 Klagenævnet begrunder denne
konstatering jf. EF-domstolens udtalelse127, hvoraf det følger, at en betragtning i en 
præambel blot er et fortolkningsredskab i form af en vejledning og dermed ikke i sig selv en 
retsregel.128 Klagenævnet bemærker endvidere, at det må være op til den enkelte
ordregivende myndighed at vurdere, om betingelserne for anvendelse af konkurrence-
præget dialog er opfyldt.129

Klagenævnet er klar i sin udtalelse i forhold til, hvor grænsen for anvendelse af 
konkurrencepræget dialog må betragtes at være. Således formodes de i præamblens 
betragtning 31 oplistede muligheder ikke at skulle betragtes som en udtømmende liste, men 
som eksempler på komplekse kontrakter. Derfor kan bestemmelsen fortolkes bredere, end 
hvad klageren mente. Dette understøttes endvidere af, at Klagenævnet bemærker, at der 
ikke skal foreligge absolut umulighed for, at anvendelse af konkurrencepræget dialog er 
berettiget. 

I henhold til forarbejderne forud for Udbudsdirektivet var det først i Rådets fælles 
holdning130, at eksempler på komplekse kontrakter blev oplistet i præamblen. I de tidligere 
forslag og kommentarer blev der lagt meget vægt på, at der var tale om innovative 
løsninger. Dette taget i betragtning må det, at Klagenævnet ikke lægger så stor lægt på de i 
præamblen oplistede eksempler som en begrænsning for anvendelsen, ses i 
overensstemmelse med baggrunden for Udbudsdirektivet. Dette skyldes, at det ikke menes 
at være muligt på forhånd at give en udtømmende liste over innovative løsninger, netop 
fordi de er innovative og derfor endnu ikke opfundet. Således må det på baggrund af 
kendelsen og forarbejderne kunne konstateres, at præamblens betragtning 31 ikke skal 
betragtes som nogen udtømmende liste, men blot som eksempler på tilfælde, hvor det vil 
kunne tænkes at være nødvendigt med innovative løsninger for at kunne opfylde et sådant 
projekt. 

Tilsvarende konklusion menes at kunne drages i forhold til, at Klagenævnet ikke mener, at 
der skal foreligge absolut umulighed. I Udbudsdirektivet er dette beskrevet ved ordene: ”I 
det omfang offentligt eller begrænset udbud ikke måtte muliggøre indgåelse af sådanne 
kontrakter”131, hvor ordlyden ikke finder genklang i de øvrige forarbejder. Derfor kan denne 
sætning ligeledes heller ikke pålægges stor betydning i form af begrænsning for anvendelse 

                                                     
126 Ibid, s. 21
127 Sag C-215/88 Casa Fleischhandels GmbH mod Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche marktordnung, 
angik ydelse for støtte til privat oplagring af oksekød
128 Præmis 31: ”En betragtning i en forordning kan vaere et vejledende moment ved fortolkningen af en 
retsregel, men kan ikke i sig selv vaere en retsregel. Hertil kommer, at den paagaeldende betragtning ikke 
findes i nogen af de andre sprogversioner af forordning nr. 1500/76.”
129 Klagenævnets udtalelse, ad påstand 1, s. 22
130 C147/ 2003
131 Præamblens betragtning 31
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af konkurrencepræget dialog, men må blot betragtes som et tillæg til ordlyden af artikel 29 i 
Udbudsdirektivet: ”…, at anvendelse af offentligt eller begrænset udbud ikke gør det muligt 
at indgå en kontrakt, ...”. Ud over denne fortolkning af præamblen skal der endvidere 
lægges stor vægt på, at Klagenævnet anerkender, at den ordregivende myndighed bærer 
risikoen for at skønne forkert.132 Således kan det udledes, at Klagenævnet tager højde for 
denne risiko i sin afgørelse. Dette følger endvidere også af artikel 29, hvoraf det fremgår, at 
”… de ordregivende myndigheder, i den udstrækning, de mener, ...”(mine markeringer). 
Således skal der altså tages højde for den ordregivende myndigheds udøvelse af skøn.

Således må det efter nærværende kendelse kunne udledes, at anvendelsesområdet for 
konkurrencepræget dialog ikke skal fortolkes indskrænkende, men derimod bredt. 
Sammenholdt hermed må det konkluderes, at Klagenævnet mener, at den ordregivende 
myndigheds skønsbeføjelse skal tillægges betydning i vurderingen af, om den ordregivende 
myndighed har overtrådt udbudsreglerne. 

Eftersom der ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende afhandling foreligger 
retspraksis fra EF-domstolen, må det antages, at EF-domstolen vil finde frem til samme 
resultat. Dette spørgsmål vil dog senere behandles kort ud fra en vurdering af, hvordan 
andre EU lande antages at ville vurdere en tilsvarende sag. Klagenævnets kendelse, vurderes 
endvidere ikke at gå ud over, hvad der tidligere blev vurderet ud fra forarbejderne.

Det er dog ikke kun anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog, der er interessant 
ved denne kendelse. Klagenævnet giver i kendelsen adgang til, at en ordregivende 
myndighed kan ændre sine delkriterier undervejs i processen.133 På denne måde kan 
underkriterierne tilpasses den retning, som projektet føres, under dialogfasen. Dette antages 
at skyldes, at kontraktens kompleksitet gør det vanskeligt for den ordregivende myndighed 
at fastsætte korrekte delkriterier ved udbudsbekendtgørelse. Formålet med 
konkurrencepræget dialog, som ifølge betragtning 41 i præamblen, er at give mulighed for 
en smidig proces, hvor anskaffelsen er særlig kompleks, anses også at være opfyldt ved 
denne mulighed. Muligheden for ændring af underkriterier vil få betydning i diskussionen 
om udskillelse af deltagere i dialogfasen i kapitel 6.

4.2. KLFU Kendelse af den 14. april 2008134

Kort efter at Klagenævnet havde afgjort kendelsen af den 8. januar 2008, behandlet netop 
ovenfor, måtte Klagenævnet igen tage stilling til anvendelse af Konkurrencepræget dialog. 

                                                     
132 Klagenævnets udtalelse, ad påstand 1, s. 22
133 Klagenævnets udtalelse, ad påstand 2, s. 22-23
134 Uddrag i bilag 5



37

Den nyeste kendelse af den 14. april 2008135 angår parterne Damm Cellular Systems A/S 
mod Økonomistyrelsen og omhandler etablering og tilslutning af et landsdækkende 
telekommunikationsnet til nød- og beredskabsformål. Klageren Damm Cellular Systems 
nedlagde påstand om, at indklagede, Økonomistyrelsen, ikke havde haft ret i at anvende 
konkurrencepræget dialog og derfor havde handlet i strid med artikel 29, stk. 1.136

Klagenævnet fremlagde i henhold til denne påstand, at Klagenævnet i sin kendelse af den 8.
december 2006 vedrørende samme udbud, havde fremhævet, at indklagede 
(Økonomistyrelsen) ”havde tilvejebragt et fuldt forsvarligt teknisk grundlag for sin beslutning 
om, hvordan den udbudte ydelse skulle beskrives i udbudsbetingelserne”137. Endvidere følger 
det af kendelsen fra december 2006, at det var fuldt forsvarligt at gennemføre udbuddet 
teknologineutralt.138 Derfor fandtes det uden betydning for anvendelse af 
konkurrencepræget dialog, hvis det efterfølgende viste sig, at det kun var det oprindelige 
system, der var anvendeligt og konkurrencedygtigt.139 Klagenævnets udtalelse må fortolkes 
således, at på baggrund af, at der kan findes flere systemer, som ordregiveren ikke kan 
vælge mellem, kan den konkurrenceprægede dialog også finde anvendelse.140

Klagenævnet finder dog ikke, at konkurrencepræget dialog i det pågældende tilfælde har 
fundet anvendelse under de rigtige forudsætninger, eftersom det er muligt på forhånd at 
præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde ordregiverens behov og formål.141 Endvidere 
vurderes ordregiveren at være i stand til objektivt at præcisere de retlige og/eller finansielle 
forhold ved tjenesteydelsen.142  Derfor anser Klagenævnet, at den udbudte tjenesteydelse 
skal udbydes ved anvendelse af en af de øvrige udbudsformer. 

Ad påstand 16 i kendelsen har fundet afgørelse med dissens, hvor Klagenævnets to 
medlemmer, Niels Henriksen og Ole Bajda Nielsen, mener, at påstand 16 skal tages til følge. 
Medlemmerne finder denne konklusion med begrundelse i, at ”indklagede ikke har gjort 
gældende, at de retlige og/eller finansielle forhold gav anledning til problemer”143, hvilket 
kunne have sandsynliggjort anvendelsen af konkurrencepræget dialog, idet indklagede 
kendte de tekniske behov og krav for udbuddet. Medlemmerne udtaler endvidere, at 
konkurrencepræget dialog må anses for at være en undtagelse, jf. præamblens betragtning 
31, der kun kan anvendes, når der ikke er andre muligheder til stede. 

Klagenævnets daværende formand, Carsten Haubek, er ikke enig med de øvrige medlemmer 
og mener ikke, at indklagede har handlet i strid med artikel 29, stk. 1. Haubek udtaler i ad 

                                                     
135 Omhandler samme udbud som Klagenævnet for udbud tog stilling til den 8. december 2006, men hvor der 
ikke blev taget stilling til anvendelsen af konkurrencepræget dialog, jf. Niels Henriksen og Ole Bajda Nielsens 
udtalelse i kendelsen.
136 Påstand 16, s. 8
137 Ad påstand 16, s. 10
138 Ibid.
139 Ibid. s. 11
140 Tilsvarende fremgår i Kommissionen (2005), s. 2
141 Ad påstand 16, s. 11
142 Ibid.
143 Ad påstand 16, s. 12
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påstand 16, at det må tillægges betydning, at indklagede forud for udbuddet var klar over, at 
der ville opstå helt specielle problemer under udbuddet, ikke blot af teknisk karakter, men 
også af udbudsretlig karakter, på baggrund af, at der forud for udbuddet var foretaget en 
tildeling af de frekvensbånd, hvorpå udbuddet skulle føres. Således mener Haubek, at der 
kunne skabes tvivl om, hvorvidt Udbudsdirektivets artikel 2 blev overholdt, eftersom 
tilbudsgiverne herved ville have meget forskellige vilkår at afgive deres tilbud på, som ikke 
kunne tilskrives deres egne forhold. 

Der skal i Klagenævnet træffes afgørelse ved flertal, hvorfor klagerens påstand blev taget til 
følge.

Det blev i kendelsen af den 8. januar 2008 udtalt af Klagenævnet, at der ikke skal foreligge 
absolut umulighed for at anvende de øvrige udbudsformer, såfremt ordregiveren vælger at 
anvende konkurrencepræget dialog. Dette konstaterede Klagenævnet med udgangspunkt i, 
at præamblens betragtning 31 ikke kunne anses som en retsregel i sig selv, men blot et 
fortolkningsbidrag. Udtalelsen fra civilingeniør Niels Henriksen og Ole Bajda Nielsen, direktør 
for BKL, anses ikke at være i overensstemmelse med kendelsen af den 8. januar 2008 på 
baggrund af, at de udtaler klart, at de, i medfør af præamblens betragtning 31, anser 
udbudsformen for at være en undtagelse.144  Medlemmerne vurderes ikke at foretage en 
korrekt fortolkning, eftersom det tidligere er nævnt, at præamblen skal anvendes som et 
fortolkningsredskab, og det er derfor ikke muligt at udlede gældende ret alene ved hjælp af 
denne. Derfor skal bestemmelserne vedrørende denne procedure ikke fortolkes 
indskrænkende, og konkurrencepræget dialog kan derfor ikke fortolkes som en undtagelse.

Denne fortolkning af bestemmelsen medfører, at medlemmerne Henriksen og Nielsen har 
haft et snævert syn på sagen, idet de mener, at forholdet, hvor indklagede på forhånd 
kendte sine tekniske behov og krav, er afgørende for sagens udfald. Såfremt medlemmerne 
havde fortolket udbudsproceduren i overensstemmelse med gældende ret, herunder at de 
havde taget hensyn til den allerede afsagte kendelse, vurderes udfaldet at kunne være 
anderledes. 

Landsdommer Carsten Haubek vurderes at betragte sagen fra et bredere perspektiv og 
finder dermed en modstridende afgørelse end de øvrige medlemmer af Klagenævnet. 
Kompleksiteten af kontrakten kommer ifølge Haubek i dette tilfælde ikke til udtryk ved en 
manglende evne til at præcisere tekniske vilkår, men ved risiko for en manglende evne til at 
overholde udbudsreglerne, herunder artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed, som 
vurderes at være i overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra c).145

Haubek lægger således vægt på andre kriterier end Henriksen og Nielsen, hvorfor de to 
udtalelser ikke står i fuldkommen kontrast med hinanden. Det kan derfor ikke udledes, at 

                                                     
144 Udtalelse s. 12
145 Udtalelse s. 12
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alene fordi Henriksen og Nielsens vurdering af sagen skønnes at være forkert, er Haubeks 
vurdering korrekt. 

Det skal påpeges, at Haubek tager stilling til, at tilbudsgiverne ikke selv har pådraget sig den 
situation, at de har meget forskellige vilkår at afgive tilbud på, men at dette skyldes forhold 
hos ordregiveren. Haubek tager herved ikke stilling til, om det er ordregiveren, der selv har 
bragt sig i denne situation.146 Det skal bemærkes, at Den Dansk Stat tildeler frekvenserne, 
som skulle anvendes under udbuddet, forud for udbuddet, og det fremgår ikke, i hvilket 
omfang Økonomistyrelsen, som ordregivende myndighed på udbuddet, har haft indflydelse 
på denne tildeling.147 Det er formodentligt derfor, Haubek ikke udtaler sig om dette forhold.
Såfremt Økonomistyrelsen har haft indflydelse på denne tildeling, kan det påpeges, at 
Økonomistyrelsens handling ikke vil være i overensstemmelse med præambel 31 ordlyd 
”uden skyld”. 

Kendelsen blev anket til Østre landsret, men ikke med påklage om de kritikpunkter, som 
netop er gennemgået. Ankesagen vil diskuteres netop nedenfor. 

4.3. Østre Landsrets tilkendegivelse148

Kendelsen af den 14. april 2008 blev således anket af Økonomistyrelsen til Østre Landsret. 
Herved er parterne i sagen Økonomistyrelsen mod Klagenævnet for Udbud. Da det ikke har 
været muligt at indsamle materiale vedrørende denne sag på baggrund af, at denne er 
stemplet hemmelig, vil der i dette afsnit tages udgangspunkt i eget referat fra 
hovedforhandlingen den 14. april 2009, jf. bilag 5. Det formodes, at sagen er forelagt Østre 
Landsret frem for byretten af hensyn til sagens principielle karakter. Endvidere skal det 
bemærkes, at dommen forventes afsagt den 29. juni 2009, hvilket er efter aflevering af 
nærværende afhandling, hvorfor dette afsnit vil angå, hvad denne domsafsigelse vil 
indeholde, og hvilke konsekvenser denne måtte have. Der vil i denne diskussion blive taget 
udgangspunkt i udtalelser fra hovedforhandlingen samt den tilkendegivelse, Østre Landsret 
kom med under hovedforhandlingen.

Sagen i Østre Landsret angår tre anbringender, herunder at klagenævnet havde begået 
sagsbehandlingsfejl og dermed brudt officialmaksimen, samt at sagsøger ikke mener, at der 
er hjemmel til en faktisk overtrædelse af artikel 29, stk. 1, eftersom artiklen giver hjemmel til 
medlemsstater, og derfor kan sagsøger ikke have overtrådt denne bestemmelse. Tvisten er 
opstået, fordi sagsøger ikke mener, at kendelsen blev afsagt på validt grundlag og derfor 
kræver at sagsøgte tilkendegiver, at kendelsen er ugyldig. Tvistens oprindelse er at finde i 
udtalelserne fra Klagenævnet til påstand 16 i kendelsen, hvorom tvisten angår de 17 ord: ”og 
indklagede har endvidere ikke gjort gældende, at de retlige og/eller finansielle forhold gav 
anledning til problemer”. Sagsøgte mener, at sagsøger misforstår sætningen, eftersom 

                                                     
146 Bender von Haller Dragsted (2008)
147 Udtalelse s. 12
148 bilag 6
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sætningen vedrører det faktiske forhold, som sagen angår, og ikke det forudgående forhold
som sagsøger fremlægger. 

Således angår tvisten en fortolkningsmæssig afvejning mellem valg af udbudsform kontra 
det faktiske forløb under udbud. 

Sagsøger lægger i sin procedure vægt på, at såfremt blot én af de i Udbudsdirektivets artikel 
1, stk. 11, litra c) opstillede krav om enten tekniske, retlige eller finansielle forhold, som 
ordregiver ikke er i stand til at præcisere, er opfyldt, kan kontrakten anses for særlig 
kompleks, hvorefter konkurrencepræget dialog kan berettiges. Sagsøger mener, at de 17 ord 
skal fortolkes i overensstemmelse hermed, eftersom de er en ordret gengivelse af 
bestemmelsen. Derfor mener sagsøger, at sætningen skal fortolkes i forhold til det 
forudgående valg af udbudsform. Sagsøger påpeger endvidere, at sagsøgtes fortolkning af, 
at sætningen angår det faktiske forhold under udbuddet, leder til spørgsmål om, hvor de 
retlige og finansielle forhold så bliver behandlet i kendelsen.

Sagsøger vælger at fremlægge to procedurer af hensyn til de to forskellige metoder at 
fortolke sætningen på. Såfremt sætningen fortolkes i sagsøgers favør, dvs. som forudgående 
valg af udbudsform, mener sagsøger skriftligt at have gjort gældende, at der lå retlige og 
finansielle forhold til grund for anvendelse af konkurrencepræget dialog. Sagsøgte menes
endvidere at have pligt til, som forvaltningsorgan, at underrette sagsøger om, at sagsøgte 
ikke mente, at disse oplysninger var forelagt. Således påpeges det af sagsøger, at der er sket 
en væsentlig sagsbehandlingsfejl.

Såfremt sætningen fortolkes i sagsøgtes favør, dvs. angående det faktiske forløb, anser 
sagsøger, at der er begået to sagsbehandlingsfejl af væsentlig karakter. Sagsøger havde 
skriftligt gjort gældende, at denne ikke kunne vurdere, hvad markedet kunne tilbyde af 
løsninger. Sagsøger mener, at dette er i overensstemmelse med ordlyden i præamblens 
betragtning 31, hvormed løsninger ikke kun omfatter tekniske forhold, men også finansielle 
og retlige.  Sagsøgte havde pligt til at oplyse eller undersøge disse forhold nærmere. 
Udbuddet var endvidere et langstrakt forløb, som dermed ikke kunne anses at forløbe uden 
problemer. Sagsøger sammenligner det omhandlende udbud med Klagenævnets kendelse af 
den 8. januar 2008, hvor Klagenævnet i sin afgørelse lagde vægt på både det forudgående og 
det faktiske forhold.

Sagsøger mener, at Klagenævnet, som forvaltningsorgan, burde have søgt yderligere 
oplysninger i sagen. Disse oplysninger fremlægger sagsøger for Østre Landsret, herunder 
Aktstykke fra Folketingets Finansudvalg, hvor sagsøger finder det svært for sagsøgte i en 
vurdering at udelukke, at brug af 38 mio. kr. giver anledning til problemer af retlig og/eller 
finansiel karakter. Endvidere fremlægges bilag om force majeure forhold, der giver 
økonomiske risici, rating samt håndpant i aktier, hvilket alle er bilag, der understøtter 
sagsøgers påstand om, at der forelå retlige og/ eller finansielle forhold, som ikke kunne 
præciseres.
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Sagsøgte mener at have forholdt sig til alle oplysninger i sagen. Sagsøgte mener, at ordlyden 
af sætningen, herunder ”gav anledning”, skal fortolkes som at henvise til de faktisk opståede 
problemer. Sagsøgte mener endvidere, at sætningen ikke er af central betydning for 
afgørelsen, eftersom denne skal anses for ”påklistret”, hvilket også var tilsvarende i 
kendelsen af den 8. januar 2008. Begrundelsen for dette findes i, at ordet ”endvidere” 
anvendes. Sagsøgte påpeger endvidere, at et langvarigt forløb med problemer ikke i sig selv 
er ensbetydende med at kontrakten er kompleks. Sagsøgte tilføjer dog, at en eventuel 
omformulering vil kunne afhjælpe tvisten, og at sagsøgte tilkendegiver, at formuleringen af 
sætningen ikke er hensigtsmæssig. Sagsøgte mener endvidere, at såfremt det findes, at der 
er sket sagsbehandlingsfejl, vil dette ikke have betydning for sagens afgørelse. Ligeledes 
vedrører de af sagsøger fremlagte bilag detaljespørgsmål, som ikke ville ændre udfaldet af 
sagen.

Østre landsret afgav sin tilkendegivelse ved hovedforhandlingen, hvor landsretten fandt 
medhold med sagsøger. Landsretten fandt det meget vanskeligt at komme til et andet 
resultat end det, fremlagt af sagsøger, ved læsning af sætningen. Landsretten påpegede, at 
man blev nødt til at tage højde for alle forholdene. Endvidere menes afgørelsen at have fået 
en klart uhensigtsmæssig udformning. Landsretten fandt, at der var begrundelsesmangel i 
kendelsen, hvilket er problematisk, da dette angår et meget centralt punkt for kendelsen. 
Derfor mente Landsretten, at der var sket en væsentlig sagsbehandlingsfejl.

Landsretten forventes at komme frem til et tilsvarende resultat i sin afgørelse, men 
forventes også at påpege, hvor parterne tager fejl i deres procedurer. Det forventes, at 
landsretten lægger vægt på sagsøgers fremstilling af sætningen i overensstemmelse med 
artikel 1, stk. 11, litra c) i Udbudsdirektivet. Det forventes dog, at landsretten vil foreslå 
samme fortolkning af sætningen, som det angives, at Klagenævnet foretager i kendelsen af 
den 8. januar 2008. Således skal sætningen fortolkes både som det forudgående og som det 
faktiske forhold. På baggrund heraf vurderes det, at Landsretten vil anse kendelsen for 
ugyldig, da afgørelsen ikke er truffet på et validt grundlag.

Da nærværende afhandling ikke behandler procesret, vil baggrunden for de konsekvenser, 
denne afgørelse forventes at få, ikke diskuteres. Det skal blot konstateres, at det forventes, 
at Klagenævnet kommer frem til et andet resultat, såfremt denne skal genoverveje sin 
afgørelse. Dette begrundes i, at der nu er fremlagt tilstrækkelige beviser for, at 
Økonomistyrelsen valgte konkurrencepræget dialog på baggrund af, at denne ikke objektivt 
kunne præcisere de retlige og /eller finansielle forhold i overensstemmelse med artikel 1, 
stk. 11, litra c). Således forventes sagen at få et andet udfald på baggrund af de 
kommentarer, der er angivet til kendelsen i gennemgangen ovenfor, eftersom Landsretten 
ligeledes lægger vægt på den fortolkning, der er foretaget i kendelsen af den 8. januar 2008. 
Det må således forventes, at anvendelsesområdet fremover skal fortolkes i 
overensstemmelse med denne kendelse, dvs. at der ikke er tale om en undtagelses-
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bestemmelse, som skal fortolkes snævert, men at der er en forholdsvis bred adgang til at 
anvende konkurrencepræget dialog.

4.4. Konkurrencestyrelsen udtalelse af den 9. december 2008149

Konkurrencestyrelsen udgiver den 9. december 2008 en udtalelse vedrørende anvendelsen 
af konkurrencepræget dialog. Denne udtalelse foreligger således efter de to Klagenævns-
kendelsers afsigelse, men inden udtalelsen fra Østre Landsret. 

Udtalelsen angår en klage over Kolding Kommunes udbud af it-system til Jobcenter Kolding, 
hvor klagepunkterne var, at opgaven ikke ansås for kompleks, hvorfor konkurrencepræget 
dialog ikke skulle kunne finde anvendelse, samt at der ikke var skabt tilstrækkelig 
konkurrence til, at udbuddet kunne gennemføres ved konkurrencepræget dialog.150

Konkurrencestyrelsen vælger i sin udtalelse at fastlægge, at det skal være absolut objektivt 
umuligt at fastlægge de tekniske forhold, for at konkurrencepræget dialog kan anvendes151. 
Således vælger Konkurrencestyrelsen at se bort fra, at præamblens betragtning 31 blot skal 
anvendes som et fortolkningsredskab, og det er dermed ikke nødvendigt, at der foreligger 
absolut umulighed, hvilket er konstateret under flere hensyn i de ovenstående afsnit. 

Konkurrencestyrelsen støtter sig i sin udtalelse op ad kendelsen af den 14. april 2008 med 
hensyn til, at det menes at være uden betydning for anvendelsen af konkurrencepræget 
dialog, hvis det kun er det oprindelige system, der er anvendeligt. Dette findes i, at 
Konkurrencestyrelsen udtaler, at ”Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at den 
omstændighed, at der på markedet findes et ukendt antal mulige løsninger, ikke
nødvendigvis medfører, at kontrakten er særlig kompleks”152(egne markeringer). 
Konkurrencestyrelsen udtaler endvidere, at ”det forhold, at der eksisterer standardløsninger 
på markedet ikke i sig selv kan begrunde, at konkurrencepræget dialog ikke kan 
anvendes”153 (egne markeringer).

På baggrund af denne diskussion forventes udtalelsen fra Konkurrencestyrelsen at være i 
strid med den afgørelse, Østre Landsret forventes at træffe. Udtalelsen vurderes ligeledes 
ikke at være i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens egen vejledning, hvor det 
tidligere i nærværende kapitel blev fremsat, at Konkurrencestyrelsen vælger at lægge vægt 
på teknologiske fremskridt, hvilket afledte, at Konkurrencestyrelsen ikke vurderes at have et 
snævert syn på udbudsproceduren. 

                                                     
149 bilag 7
150 Konkurrencestyrelsens udtalelse af den 9. december 2008, s. 1
151 Ibid., s. 4
152 Ibid., s. 5
153 Ibid., s. 4



43

4.5. Delkonklusion
Som konklusion på ovenstående diskussion af anvendelsesområdet for konkurrencepræget 
dialog må det antages, at afgrænsningen heraf skal betragtes forholdsvist bredt. Dette 
antages til trods for, at Klagenævnet i sin kendelse af den 14. april 2009 og 
Konkurrencestyrelsen ikke findes at være af denne overbevisning. Dog vurderes det af 
kendelsen af den 8. januar 2008 at kunne udledes, at konkurrencepræget dialog kan 
anvendes på lige fod med offentligt og begrænset udbud og skal derfor fortolkes ligeså 
vidtrækkende som disse procedurer fortolkes. Derfor skal konkurrencepræget dialog ikke 
forveksles med en undtagelsesbestemmelse. Endvidere lægger Østre Landsret vægt på 
fortolkningsstilen i kendelsen af den 8. januar 2008, hvorfor det må findes at være gældende 
ret. 

4.6. Udenlandsk retspraksis og vejledninger
Det er ikke alle EU's medlemslande, der har valgt at benytte sig af muligheden for at 
anvende konkurrencepræget dialog. Endvidere er det ikke alle lande, der har ratificeret 
muligheden, som benytter denne. Derfor er det begrænset, hvad der findes af retspraksis og 
vejledninger i de øvrige EU- lande. Efter en forespørgsel154 hos medlemslandene er det 
fundet, at det forenede kongeriges vejledning155 er interessant at betragte, fordi man i det 
forenede kongerige er flittige brugere af konkurrencepræget dialog.156 Desværre er der 
endnu ingen domsafsigelse om konkurrencepræget dialog i det forenede kongerige.157

Endvidere er det franske syn på konkurrencepræget dialog interessant, eftersom Frankrig 
også anvender denne udbudsform.158 Endvidere er der afsagt to sager om konkurrence-
præget dialog.159 Desværre bliver anvendelsesområdet ikke udfordret i disse sager, hvor der 
blot foretages en gentagelse af vejledningen/lovgivningens ordlyd.

Ud over den engelske og den franske vejledning vil anvendelsesområdet diskuteres ud fra en 
norsk klagenævnssag fra den 12. februar 2009, herefter sag 2008/98. Ifølge EØS-aftalen 
artikel 65, vederlæg XV, har Norge implementeret Udbudsdirektivet ved ”forskrift om 
offentlige anskaffelser av 7 april 2006 (FOA)”.160

Det afgørende element i forhold til det franske syn, er at det skal være objektivt umuligt at 
definere de tekniske eller juridiske og økonomiske midler;161 ”Disse kriterier omfatter 
nødvendigvis de samlede omkostninger til levering, og de resultatmæssige mål må defineres 
                                                     
154 Jf. afsnit 1.4.2. Juridisk teori og metode
155 OGC(2008): Competitive dialogue in 2008: OGC/HMT joint guidance on using the procedure. 
Anvendelsesområdet for vejledningen er England, Wales og Nordirland, dvs. UK (det forenede kongerige)
156 Bilag 8.1.
157 OGC(2008), punkt 1.11.
158Bilag 8.1
159 Hospital-sagen og Lejeaftale-sagen, jf. bilag 8.4-8.5
160 Laake (2008)
161 Bilag 8.4-8.5 
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i overensstemmelse med formålet med kontrakten. De andre kriterier kan anvendes, 
herunder den tekniske værdi og den nyskabende karakter af tilbud, den tid, udførelsen af 
arbejder eller udstyr, deres æstetiske og funktionelle egenskab.”162 I Lejeaftale-sagen blev 
konkurrencepræget dialog godkendt på grundlag af de funktionelle egenskaber, hvor det 
også bemærkes, at der ses strengt på kravet om ligestilling.163 Vejledningen til den franske 
lovgivning og konkurrencepræget dialog angiver, at følgende elementer har betydning for 
vurderingen af anvendelsesområdet:164 usikkerhed om mål og midler, fremme teknologi, 
skabe øget sammenligningsgrundlag, skabe bredere muligheder for at interagere med 
kandidaterne til markedet, som vil forbedre kvaliteten og fremme innovationsevnen. Som 
eksempel på, hvornår konkurrencepræget dialog vil kunne anvendes, nævnes visse net og 
kommunikationsprojekter eller generelt projekter, hvor ordregiveren ikke har tilstrækkelig 
synlighed.

Af de engelske vejledninger til konkurrencepræget dialog bemærkes det, at vejledningen 
blot indeholder gode råd og forslag, og derfor ikke er nogen instruktion, der giver svar på, 
hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt.165 Eftersom der endnu ikke er så mange af 
udbuddene med konkurrencepræget dialog, som er gennemført, og eftersom der ikke findes 
retspraksis på området, er vejledningen ikke definitiv.166 Der skelnes i vejledningen mellem 
udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog, hvor det bemærkes, at udbud med 
forhandling kun kan anvendes i meget specifikke situationer, og ordregivere, der anvender 
denne udbudsform, skal være meget nøjeregnende med dokumentationen for anvendelse, 
da Kommissionen menes at ville granske sager med brug af udbud med forhandling.167 Dette 
giver en klar indikation af, at de engelske myndigheder forventer at anvendelsesområdet for 
konkurrencepræget dialog skal fortolkes bredere end for udbud med forhandling. Det kan 
endvidere udledes, at hvor der er mulighed for at anvende konkurrencepræget dialog i 
stedet for udbud med forhandling, skal den ordregivende myndighed gøre dette. Således 
anser de engelske myndigheder bestemt ikke konkurrencepræget dialog for at være en 
undtagelse. Der foreligger således heller ikke krav om absolut umulighed.168 Vejledningen 
rekommanderer dog, at ordregiveren klart beskriver, hvorfor denne anvender 
konkurrencepræget dialog.169

Den norske klagenævnssag 2008/98 vedrører, at indklagede, Den Norske Kirke, havde 
gennemført konkurrencepræget dialog ved anskaffelsen af et nyt elektronisk medlems-
register. Klager, Norske Systemarkitekter A/S, mente, at konkurrencepræget dialog skal 
betragtes som en undtagelse, som skal fortolkes strengt.170 Da anskaffelsen angik en 

                                                     
162 Bilag 8.5
163 Lejeaftale-sagen, article 13
164 Punkt 4.1. og 11.1.3.
165 Punkt 1.5 og 1.11.
166 OGC(2008), punkt 1.11
167 OGC(2008), punkt 3.3 og box 3.2.
168 OGC(2008), punkt 3.4
169 OGC(2008), punkt 5.1.5
170 Påstand 31
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almindelig internetbaseret dataløsning, som er almindelig for branchen og ikke indeholdt 
noget innovativt element, mente klager ikke, at der var belæg for at indklagede anvendte 
konkurrencepræget dialog.171 Indklagede fremlagde, at det bl.a. var de funktionelle krav, der 
gjorde kontrakten så kompleks, at de havde behov for indspark fra leverandørerne for at 
kunne klargøre og definere behovene og kravene.172 At kalde anskaffelsen for en ”almindelig 
internetbaseret dataløsning” var derfor en grov forenkling af sagen realitet.173 Klagenævnet 
betragter FOA § 14-2, tilsvarende artikel 1, stk. 11, litra c i Udbudsdirektivet, sammenholdt 
med Udbudsdirektivets præambel betragtning 31.174 Klagenævnet påpegede, at anskaffelsen 
angik et register med ca. 4 mio. medlemmer. Dette register indeholdt en række funktioner, 
som stillede store krav til bl.a. sikkerhed.175 Endvidere havde indklagede anført, at man var 
afhængig af en dialog for at finde frem til den eller de løsninger, der kunne opfylde 
behovet.176 Af indklagedes invitation til deltagelse var det synliggjort direkte over for 
tilbudsgiverne, at udbudsformen var valgt, og at det skulle understreges, at dokumenterne 
indklagede modtog på dette stadie af projektet kun angav behov og ikke løsninger, hvor 
leverandørerne skulle levere løsningerne.177 På baggrund heraf finder Klagenævnet, at 
indklagede havde anledning til at benytte konkurrencepræget dialog.178

Klagenævnet udtaler ikke noget i forhold til klagers påstand om, at konkurrencepræget 
dialog er en undtagelse og skal fortolkes herefter. Men eftersom det må vurderes af 
Klagenævnets kendelse, at Klagenævnet ikke antager en snæver fortolkning, vil det antages, 
at Klagenævnet ikke er enig heri. Klagenævnets lægger vægt på behovet for dialog, hvorfor 
dette behov for at kunne have et samarbejde med leverandørerne, ud over kompleksiteten 
ved de funktionelle krav, vurderes at være at afgørende betydning for sagen. En tilsvarende 
bred tilgang er ikke set hos det danske klagenævn.

Det vurderes at følge af ovenstående gennemgange af de forskellige landes tilgang til 
konkurrencepræget dialog, at de vil finde enighed i konklusionen for gældende dansk ret 
med hensyn til anvendelsesområdet. Dette begrundes i, at de kritikpunkter, der er fundet 
ved Klagenævnets kendelse af den 14. april 2008, herunder kravet om absolut umulighed, 
ikke er en korrekt fortolkning, hvilket findes i overensstemmelse med den engelske 
vejledning og den norske klagenævnssag. I den franske vejledning bliver net- og 
kommunikationsprojekter fremhævet, hvorfor det må antages også at kunne omfatte det 
net, som klagenævnskendelsen omhandler, samt det internetbaserede medlemsregister den 
norske sag angik. Den franske og den engelske vejledning anses at være mere åben i deres 
fortolkning af anvendelsesområdet, forstået på den måde, at det vurderes, at adgangen til at 
                                                     
171 Ibid.
172 Anførsel 50
173 Ibid. 
174 Vurdering 67 og 68
175 Vurdering 69
176 Ibid.
177 Ibid.
178 Vurdering 70.
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anvende konkurrencepræget dialog ikke er snæver, og der er ikke samme usikkerhed for 
anvendelse med baggrund i, at der er modstridende resultater fra retspraksis. Som tidligere 
anført er den norske vurdering af anvendelsen heller ikke snæver, hvorfor dette aspekt bør 
have betydning, således at delkonklusionen ovenfor skal fortolkes bredere, end hvad den 
allerede gør.
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Kapitel 5. Økonomisk analyse af anvendelsesområdet

I tidligere kapitel om forhandlingsforbuddet blev Bajari og Tadelis model opstillet for at finde 
frem til, i hvilke situationer det vil være fordelagtigt at forhandle. BT-modellen måtte dog 
modificeres, således at denne passer til Udbudsdirektivets bestemmelser. Af den 
modificerede BT-model følger det, at ”for udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig 
kompleks art, at ordregiveren ikke kan udfærdige designet uden hjælp af kvalificerede 
tilbudsgivere, bør det være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med prækvalificerede 
tilbudsgivere og forhandle forholdende for kontrakten”.

Den modificerede BT-model giver således svar på, i hvilke situationer der bør forhandles, 
heriblandt under konkurrencepræget dialog, hvilket følger direkte af, at opgaven, der 
udbydes, skal være af særlig kompleks art, jf. artikel 29, stk. 1. 

Af den juridiske analyse for anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog, blev det 
konkluderet, at konkurrencepræget dialog kun kan anvendes i de tilfælde, hvor kontrakten 
objektivt vurderes at være særlig kompleks, og hvor det ikke er muligt at anvende en af de 
øvrige udbudsformer.179 Graden af kompleksitet fra den juridiske vurdering afhang af de 
tekniske, juridiske og/ eller finansielle forhold.

Det er således kravet om, at kontrakten skal være særlig kompleks, der er enslydende for de 
to analysesynsvinkler. Dog vil graden af kompleksitet vurderes ud fra andre aspekter ved den 
økonomiske analyse end ved den juridiske. Således vurderes denne økonomiske analyse af 
afgrænsningen af anvendelsesområdet at kunne anvendes som supplement i konkrete 
vurderinger af, om konkurrencepræget dialog kan anvendes. Den modificerede BT-model 
skal derfor tilpasses Udbudsdirektivets bestemmelser yderligere ved at afspejle, i hvilke 
situationer konkurrencepræget dialog kan finde anvendelse.

5.1. KPD-modellen
I det efterfølgende fremlægges, at den modificerede BT-model kan afspejle graden af 
kompleksiteten, der har betydning for, hvornår konkurrencepræget dialog kan anvendes. 
Denne anskueliggørelse kræver dog, at modellen modificeres yderligere. Af hensyn til, at det 
ikke skal være for kompliceret at holde styr på de forskellige modeller, præsenteret i 
nærværende afhandling, betegnes den model, som udledes i det følgende for 
konkurrencepræget dialog-modellen, herefter KPD-modellen.

Der er to forhold, som gør sig gældende i forhold til at vurdere graden af kompleksitet fra 
den økonomiske synsvinkel. Det kan udledes af den oprindelige BT-model, at vurderingen af, 

                                                     
179 Der er dog ikke krav om absolut umulighed
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at en kontrakt er særlig kompleks, bl.a. afhænger af antallet af potentielle tilbudsgivere.180

Således må det kunne udledes, at antallet af potentielle tilbudsgivere har betydning for 
graden af kompleksitet. Yderligere må muligheden for rådgivning også spille en rolle. Dette 
begrundes i, at såfremt ordregiveren end ikke gennem rådgivning kan præcisere forholdende 
i kontrakten, må denne anses for særlig kompleks.

Således vil der foretages en økonomisk analyse af, i hvilke tilfælde konkurrencepræget dialog 
vurderes at kunne anvendes i forhold til det juridiske krav om, at kontrakten skal være særlig 
kompleks. 

5.1.1. Rådgivning

Det blev ovenfor udledt af den modificerede BT-model, at såfremt ordregiveren ikke 
vurderes at kunne udfærdige designet ved hjælp af rådgivning forud for udsendelse af 
udbudsbekendtgørelsen, vil kontrakten kunne anses for særlig kompleks. Denne 
argumentation kræver dog en del forbehold, eftersom det under kapitel 3 om 
forhandlingsforbuddet blev diskuteret, i hvilket omfang den ordregivende myndighed kunne 
få rådgivning. Dette forhold betinges af forhandlingsforbuddet på den ene side og på den 
anden side risikoen for, at rådgiveren bliver inhabil og derfor ikke kan afgive tilbud. 

Som det fremgår af den juridiske analyse af graden af rådgivning, vil det kun være i de 
situationer, ”hvor der er reel og nærliggende grund til at tro, at konkurrencen mærkbart er 
fordrejet til fordel for den rådgivende tilbudsgiver, at denne vil anses for inhabil.”181

KPD-modellen vil udtrykke graden af rådgivning i forhold til graden af kompleksitet på 
følgende måde:

For udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig kompleks art, at ordregiveren til trods 
for hjælp ved rådgivning, der ikke har haft til hensigt at påvirke konkurrencen mærkbart, 
ikke kan udfærdige designet, bør det være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med 
prækvalificerede tilbudsgivere og forhandle forholdene for kontrakten.

5.1.2. Antallet af potentielle tilbudsgivere.

Det følger af konklusionen for den modificerede BT-model, at projektet er særlig komplekst, 
hvor det er umuligt for ordregiveren at udfærdige et design, uden hjælp fra kvalificerede 
tilbudsgivere. Det må derfor forventes kun at være få kvalificerede udbydere til en så særlig 
levering. Denne mangel på designudfærdigelse er årsagen til, at kontrakten anses for særlig 
kompleks frem for ”moderat kompleks” som beskrevet i konklusion 8 i den oprindelige BT-
model. Således må KPD-modellen begrænses til kun at behandle de tilfælde, som kan 

                                                     
180 Jf. kapitel 3 om konklusion 8, s. 29
181 Kapitel 3, s. 20
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antages ikke at være moderat komplekse. For at KPD-modellen kan udarbejdes, skal der 
altså foretages en adskillelse af moderat og særlig kompleksitet. 

Som det også argumenteredes i kapitel 3, følger det af konklusion 8 fra den oprindelige BT-
model, at graden af kompleksitet bl.a. afhænger af antallet af potentielle tilbudsgivere.182

Det vurderes derfor at have betydning for afgrænsningen af anvendelsesområdet, i hvilken 
grad ordregiveren har undersøgt markedet inden anvendelse af konkurrencepræget dialog. 
Ordregiveren skal således afsøge markedet forud for udbuddet, for at afklare, om der findes 
mulige løsninger, der kan anses at være svarende til den ønskede anskaffelse. På denne 
måde vil ordregiveren samtidigt få en indikation af, hvor mange potentielle leverandører der 
er til den ønskede anskaffelse. Det juridiske krav om, at det ikke bør være muligt at anvende 
de øvrige udbudsformer, har betydning, da ordregiveren i sine forundersøgelser, indirekte 
såvel som direkte, bør undersøge markedet for den efterspurgte anskaffelse og dermed også 
afdække, om de øvrige udbudsformer kan finde anvendelse. Antallet af potentielle 
tilbudsgivere og muligheden for at anvende en af de øvrige udbudsformer, som er
fremkommet ved den juridiske og økonomiske analyse, er således begge med til at afgrænse 
anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog. 

For at der skabes tilstrækkelig konkurrence, skal der være minimum 3 prækvalificerede 
tilbudsgivere under konkurrencepræget dialog, jf. artikel 44, stk. 3 i Udbudsdirektivet. 
Således må et antal på 3 potentielle tilbudsgivere anses som den nedre grænse for 
afdækningen af hvor mange tilbudsgivere der skal være for at kontrakten kan betragtes som 
særlig kompleks. Den øvre grænse er derimod ikke afklaret i Udbudsdirektivet. Af hensyn til 
konkurrencen vil det, ifølge både et juridisk såvel som et økonomisk rationale, være bedre jo 
flere, der er med i udbuddet. Dette skyldes, at der herved skabes konkurrence, der sikrer, at 
tilbuddene indeholder markedsvilkår og markedspriser. Men som det følger af kapitel 3, bør 
forhandling ikke tillades, hvor der er mange tilbudsgivere om buddet.183

Derfor vil det nu undersøges, hvor mange tilbudsgivere, der maksimalt kan indgå i dialogen 
med den ordregivende myndighed, for at kontrakten fortsat kan betragtes som særlig 
kompleks. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke vurderes at være muligt at angive et præcist 
antal af tilbudsgivere, eftersom dette vurderes at være branchebestemt. Det afgørende for 
disse tilbudsgivere er dog, at de er tilstrækkeligt erfarne til at kunne hjælpe den 
ordregivende myndighed med at udfærdige designet.184 Således vil den denne øvre grænse 
for afdækningen af kompleksitet vurderes ud fra andre kriterier end et bestemt antal 
tilbudsgivere.

                                                     
182 Kapitel 3, s. 29
183 Jf. kapitel 3 s. 29, konklusion 8
184 Jf. kapitel 3, konklusion 7, s. 29
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Økonomi og ressourceforbrug
Økonomi og ressourceforbrug vurderes at være faktorer, som menes at have betydning for, 
om tilbudsgiverne vælger at afgive tilbud. Økonomien vurderes at have betydning i det 
omfang, at omkostningerne ved at være med i konkurrencepræget dialog vurderes at være 
meget høje for tilbudsgiverne. Dette følger ligeledes af kapitel 3: ”Bajari og Tadelis finder 
endvidere, at forberedelserne for tilbudsgiverne i at aflægge bud vil være mere udfordrende 
og omkostningsfulde, jo mere komplekst og jo større projektet er.”185 Ligeledes vurderes 
graden af konkurrence mellem tilbudsgiverne at have betydning. Dette skyldes, at en 
tilbudsgiver, der er på et koncentreret marked med en høj grad af konkurrence, vil forvente 
en større konkurrence om den offentlige opgave, end hvis koncentrationen var lavere. Det 
antages, at der altid vil være stor interesse for at vinde en offentlig kontrakt, da løbetiden for 
sådanne kontrakter ofte er over flere år, samt at det vurderes, at der ved kontraktindgåelse 
med en offentlig myndighed er en større garanti for kontraktopfyldelse, dvs. at den 
ordregivende myndighed betaler sine leverandører, end ved kontraktindgåelse med en 
privat virksomhed. 

Ressourceforbruget, dvs. de interne og eksterne ressourcer, som f.eks. personale, der skal 
stilles til rådighed under dialogen, har betydning, eftersom det må antages at være relativt 
store projekter, for at disse kan være så komplekse, at ordregiveren ikke kan udfærdige 
designet/kravspecifikationen herfor. Derfor skal tilbudsgiveren have tilstrækkelige 
ressourcer for at kunne udføre kontrakten. Ordregiveren sikrer sig dette forhold ved at 
prækvalificere tilbudsgiverne ud fra kriterier som teknisk og/eller faglig formåen, jf. artikel 
48 i Udbudsdirektivet. 

Potentiel konkurrence
Til trods for, at tilbudsgiverne ikke har viden om hinandens identitet under udbuddet, 
antages tilbudsgiverne at have et godt kendskab til det marked, hvorpå de opererer, og 
dermed et godt kendskab til den potentielle konkurrence, der vil være om den offentlige 
kontrakt. Det følger af kapitel 3, at ”hvis kvalificerede tilbudsgivere forventer, at mindre 
kvalificerede tilbudsgivere vil konkurrere og afgive lavere bud, kan dette afholde kvalificerede 
tilbudsgivere fra at bruge tid og penge på at udforme et tilbud.”186 Et stort antal af 
potentielle tilbudsgivere giver derfor anledning til at tro, at projektet ikke er tilstrækkeligt 
komplekst, hvilket også blev diskuteret i kapitel 3. 

Det vil altså sige, at hvis der er mange tilbudsgivere, der selv mener, at de kan levere species 
varen, og at der er mange tilbudsgivere, som har råd til at investere i at afgive tilbud, taler 
det for, at kontrakten ikke er tilstrækkelig kompleks til, at man bør have adgang til at 
forhandle. 

                                                     
185 Kapitel 3, s. 29
186 Kapitel 3, s. 29



51

Den øvre grænse for antallet af tilbudsgivere, vurderes at være i det tilfælde, hvor 
tilbudsgiverne forventes at have tilstrækkelige omkostninger til at udfærdige tilbud, således 
at det kun er de kvalificerede potentielle tilbudsgivere, der vil komme på tale. Dette beror på 
en konkret vurdering af branchen samt karakteren af den efterspurgte anskaffelse.

KPD-modellen vil udtrykke antallet af potentielle tilbudsgivere i forhold til graden af 
kompleksitet på følgende måde:

For udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig kompleks art, at der kun er få, men 
minimum 3, tilbudsgivere, der kan hjælpe ordregiveren med at udfærdige designet, bør det 
være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med prækvalificerede tilbudsgivere og forhandle 
forholdene for kontrakten.

Ved at sammenskrive disse to konklusioner for KPD-modellen fremlægges en vurdering af 
afgrænsningen af anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog ud fra en økonomisk 
analyse. Det følger således at,

For udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig kompleks art, at der kun er få, men 
minimum 3, tilbudsgivere, der kan hjælpe ordregiveren, som til trods for hjælp ved 
rådgivning, der ikke har haft til hensigt at påvirke konkurrencen mærkbart, ikke har kunnet 
udfærdige designet, bør det være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med 
prækvalificerede tilbudsgivere og forhandle forholdene for kontrakten.

Således er netop ovenstående konklusionen for, hvor afgrænsningen for anvendelsen af 
konkurrencepræget dialog vurderes at ligge ud fra en økonomisk analyse.
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Kapitel 6. Dialog med potentielle tilbudsgivere

Til trods for at der ved konkurrencepræget dialog er regler for dialogen mellem deltagerne 
og den ordregivende myndighed, jf. artikel 29, kan der opstå problemer i den praktiske 
udførelse af forhandlingerne. Disse problemstillinger kan navnlig opstå i forhold til, hvilke 
oplysninger ordregiveren kan videregive, og om der er mulighed for at udskille deltagere 
med løsningsforslag under dialogfasen. 

Dette kapitel angår således dialogfasen, hvilket ligger umiddelbart efter prækvalificeringen 
af ansøgere og inden tilbudsfasen, jf. figur 3 i afsnit 2.1. Ved prækvalificering af potentielle 
tilbudsgivere sikrer den ordregivende myndighed, at de udvalgte ansøgere er i stand til at 
levere et projekt af den kompleksitet, der må følge af, at ordregiveren har valgt at anvende 
konkurrencepræget dialog. Der skal i det efterfølgende sondres mellem begreberne 
”ansøger”187 og ”deltager”188, som begge går under begrebet ”potentiel tilbudsgiver”. En 
ansøger er den økonomiske aktør, som er blevet prækvalificeret og kan afgive et tilbud. En 
deltager er for det meste sammenfaldende med en ansøger, men det vil i det efterfølgende 
diskuteres, hvorvidt der kan forekomme tilfælde, hvor ikke alle ansøgere er deltagere, dvs. 
hvor deltagere udskilles i dialogfasen, således at disse blot er ansøgere.  Der foretages ikke 
en tilsvarende begrebsafklaring i Udbudsdirektivet, og hvor der foretages definitioner for 
begreber, anvendes disse ikke konsekvent igennem direktivets bestemmelser. F.eks. bliver 
begreberne anvendt i flæng i artikel 29, stk. 3, hvor de økonomiske aktører i første afsnit 
betegnes ansøgere, i andet afsnit betegnes tilbudsgivere, og i tredje afsnit betegnes 
deltagere.189 Under dialogen er der ikke tale om en faktisk tilbudsgiver, men blot en 
potentiel tilbudsgiver, betegnet deltager.190

Formålet med dialogen er, at ”indkredse og fastslå, hvorledes deres(ordregivernes) behov 
bedst kan opfyldes”(mine markeringer), jf. artikel 29, stk. 3. Den ordregivende myndighed 
kan bestemme, at udbuddet skal forløbe i flere faser, således at antallet af løsninger, der skal 
drøftes i dialogen, begrænses, jf. artikel 29, stk. 4. Der er dog ikke fuldkommen enighed om, 
hvorvidt der faktisk kan ske en udskilning af deltagere ved fravælgelse af løsningsforslag, og 
om dette bevirker, at de prækvalificerede potentielle tilbudsgivere, hvis løsningsforslag er 
fravalgt, ikke opfordres til at afgive tilbud. Disse problemstillinger vil diskuteres nærmere 
netop nedenfor.

                                                     
187 På engelsk: ”candidate”
188 På engelsk: ”participant” eller ”candidate participating”
189 Tilsvarende i den engelske version
190 Tilsvarende i den engelske version af udbudsdirektivet, dog anvendes ”participant” og ”candidate” begge i 
det sidste afsnit af stk. 3. Således er der heller ikke foretaget en konsekvent anvendelse af begreberne i 
originalsproget.
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Det er endvidere væsentligt at bemærke, at forhandlingsforbuddet ikke gælder i denne fase. 
Som det fremgår af Kommissionens forslag (KOM(2000)275), er det ifølge Domstolens 
retspraksis ikke tilladt at føre en sådan dialog, og udbud med forhandling er en 
undtagelsesbestemmelse, hvorfor reglerne tidligere ikke gjorde det muligt at forhandle.191

Derfor er der ved konkurrencepræget dialog lavet en hjemmel til forhandling. Af det første 
afsnit i artikel 29, stk. 3 fremgår det, at det er tilladt at drøfte alle aspekter ved kontrakten 
med de udvalgte ansøgere192. Bestemmelsen anvender således betegnelsen ansøger, men 
det vurderes faktisk at være tale om deltager. Således bør bestemmelsen omformuleres til 
”Under denne dialog kan de drøfte alle aspekter ved kontrakten med deltagerne”. Ved 
betegnelsen alle aspekter i artikel 29, stk. 3, vurderes der ikke at være et forhandlingsforbud 
i dialogfasen. 

Alle tilbudsgivere193 skal ifølge artikel 29, stk. 3, det andet afsnit, behandles ens under 
dialogfasen. Ved at anvende begrebet tilbudsgivere angår denne bestemmelse ikke længere 
dialogfasen, men tilbudsfasen i stedet, eftersom der kun er potentielle tilbudsgivere i 
dialogfasen. Sikringen af ligebehandling med hensyn til videregivelse af oplysninger må 
endvidere anses kun at gælde for deltagerne. Dette skyldes, at de ansøgere, der ikke 
længere agerer som deltagere, ikke er med i dialogen længere, og derfor heller ikke skal 
modtage yderligere oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag. Således 
bør bestemmelsen omformuleres til: ”Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder, 
at alle deltagere behandles ens. De udøver især ikke forskelsbehandling ved at give 
oplysninger, som kan stille nogle deltagere bedre end andre.” Bestemmelsen sikrer 
ligebehandling og ikke-forskelsbehandling, hvilket den ordregivende myndighed endvidere 
er forpligtet til at overholde. Dette har betydning for diskussionen om videregivelse af 
oplysninger, senere i nærværende kapitel.  

6.1. Udskillelse af deltagere i dialogfasen
I dette afsnit vil det diskuteres, hvorvidt det er muligt at frasortere økonomiske aktører 
under dialogfasen, hvorfor det er vigtigt at sondre mellem ansøger og deltager. Ligeledes er 
det vigtigt, at denne frasortering beskrives som en udskillelse og ikke en udvælgelse. Dette 
skyldes, at der ved prækvalifikationen udvælges ansøgerne, men under dialogfasen er der 
mulighed for at udskille løsningsforslag.194 Begreberne ”udvælgelse” og ”udskillelse” 
anvendes, for at der foretages en klar sondring mellem disse, eftersom begge bestemmelser 
angår en begrænsning. Udvælgelsen er således en begrænsning af de økonomiske aktører, 
som opfordres til at afgive tilbud, hvilket foregår gennem en prækvalifikation ud fra visse 
fastsatte saglige kriterier. Udskillelsen er derimod en begrænsning af løsningsforslag.

                                                     
191 KOM(2000) 275, punkt 3.2, s. 5
192 Tilsvarende i originalsprog, hvor betegnelsen ”candidate” anvendes.
193 Tilsvarende i originalsprog, hvor betegnelsen ”tenderers” anvendes.
194 artikel 44, stk. 3, artikel 29, stk. 4
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Det står heraf ganske klart, at der under dialogfasen er tale om en begrænsning af 
løsningsforslag, og der tages ikke stilling til, om dette også angår de deltagere, hvis 
løsningsforslag er blevet frasorteret. 

Artikel 29, stk. 4 bestemmer, at den ordregivende myndighed har mulighed for at opdele 
dialogen i flere faser. Baggrunden for denne bestemmelse må findes i dialogens formål, jf. 
artikel 29, stk. 3, som findes at være af hensyn til at indkredse og fastslå, hvordan 
ordregiverens behov bedst opfyldes. Af betragtning 41 i præamblen fremgår det, som 
supplement til artikel 29, stk. 4, at en gradvis begrænsning i forskellige faser kan være 
nødvendig for at sikre en smidig proces og af hensyn til de store omkostninger, der er 
forbundet med et komplekst udbud. Udskillelsen skal ske på en saglig baggrund, hvorfor der 
tages udgangspunkt i de tildelingskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i det 
beskrivende dokument.195 For at ansøgerne er opmærksomme på, at deres løsninger kan 
fravælges under dialogen, og at dialogen opdeles i flere faser, skal dette være angivet i det 
beskrivende dokument eller i udbudsbekendtgørelsen, jf. artikel 29, stk. 4, sidste punktum.

Udbudsdirektivet giver ikke klart svar på, om en udskillelse af en deltager også medfører, at 
denne ikke opfordres til at afgive tilbud. Af artikel 29, stk. 6 fremgår det, at den 
ordregivende myndighed skal opfordre deltagerne196 til at afgive deres endelige tilbud på 
grundlag af de løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen. Udbudsdirektivet er 
tidligere kritiseret for ikke at være klart i brugen af begreber, hvorfor det kan være svært at 
vurdere, om deltagerne angivet i artikel 29, stk. 6, også omfatter de deltagere, hvis 
løsningsforslag er udskilt, dvs. ansøgere.

Et vigtigt element at have med i overvejelserne om, hvorvidt det kan lade sig gøre at udskille 
deltagere under dialogen, er, at det følger af Klagenævnets kendelse af den 8. januar 2008, 
at en ordregivende myndighed kan ændre sine underkriterier undervejs i processen. På 
denne måde kan underkriterierne tilpasses den retning, som projektet tager, under 
dialogfasen. Det skyldes, at den ordregivende myndighed ikke ved udfærdigelsen af 
udbudsbekendtgørelsen vidste, hvilken retning projektet ville tage. Dette betyder således, at 
de kriterier, som den ordregivende myndighed udskiller deltagere på, kan ændres, så 
ordregiveren sikrer sig, at de deltagere, der er med i dialogen, også er de deltagere, der har 
de ”rigtige” løsningsforslag.

6.1.1. Fortolkningsbidrag

I Kommissionens forslag KOM(2000)275 fremgår det i artikel 30, at ordregiveren, efter 
forhandlingerne, skal udarbejde udbudsbetingelserne svarende til den valgte tekniske 
løsning og opfordre alle ansøgere eller et begrænset udsnit af disse til at afgive tilbud. 
Forslaget må fortolkes således, at den ordregivende myndighed i tilbudsfasen kan begrænse 

                                                     
195 Artikel 29, stk. 4.
196 Tilsvarende i den engelske udgave ”participants”.
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antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Forslaget kritiseres af ØSU for bl.a. at 
have effekter som cherry-picking, hvilket ikke er ønskværdigt. ØSU mener, at den 
ordregivende myndighed vil være i stand til at fastsætte de endelige tekniske specifikationer, 
enten ved at vælge en af de løsninger, som en af deltagerne har foreslået, eller ved at vælge 
en kombination af flere af de forelagte løsninger.197 Derfor foreslår ØSU, at processen 
opstilles ved en fase, hvor specifikationerne fastsættes på grundlag af en forhandling med 
udvalgte deltagere og derefter tildeling af kontrakten til det bedste tilbud. ØSU mener, at 
dette er den eneste måde, hvorpå man kan sikre de deltagende virksomheders interesser. På 
denne måde vil den ordregivende myndighed få mulighed for at tilegne sig resultaterne af 
deltagernes opfindsomhed og innovationsindsats samt skabe konkurrence i stedet for, at 
potentielle tilbudsgivere ikke vil indgive seriøse forslag af frygt for, at disse kan bringes i 
konkurrence med deres konkurrenter.198

I Europa-Parlamentets 1. betænkning199 fremgår det, at antallet af ansøgere, der opfordres 
til at afgive tilbud, ændres til ”der opfordres til at forhandle”. Europa-Parlamentet følger 
derfor Kommissionens forslag, idet der herved er mulighed for, at der ved dialogfasens start 
er minimum 3 deltager, men at der ved afgivelse af tilbud kan være færre, dvs. at der er sket 
en udskillelse af deltagere.

For at tilgodese ØSUs bemærkninger blev bestemmelsen udformet ved Rådets fælles 
holdning, med den ordlyd, den i dag har i Udbudsdirektivet. På denne måde er de interesser, 
som netop beskrevet ovenfor, indført i det endelige udkast. Dvs. at der er taget hensyn til 
Kommissionens forslag om, at løsningsforslag skal kunne frasorteres, hvilket også anses at 
være Europa-Parlamentets ønske, jf. artikel 29, stk. 4 og 5. ØSUs bemærkninger er der 
endvidere også taget højde for, idet denne udskillelse skal ske i faser, jf. artikel 29, stk. 4.200

Det er bemærkelsesværdigt, at udskillelsen i nogle af de ovenstående kilders tilfælde ikke 
kun omfattes af dialogfasen, men også af tilbudsfasen.  I KOM(2000)275 angives dette at 
være tilfældet, således at ordregiveren kan vælge kun at opfordre visse ansøgere til at afgive 
tilbud. Denne formulering er dog ikke medtaget i Udbudsdirektivets ordlyd, jf. artikel 29, stk. 
4 og 5. Det kan heller ikke konkluderes, at det er dette forslag, som præamblens betragtning 
40 henviser til, men at betragtningen blot angår prækvalifikationen. Derfor må det antages, 
at Kommissionens ønske om også at kunne udskille potentielle tilbudsgivere i tilbudsfasen, 
således at der faktisk sker en udvælgelse af ansøgere, ikke er imødekommet. Derfor bør 
Kommissionens forslag hertil ikke have betydning for fortolkningen af bestemmelsen. 

Ud fra forarbejderne til Udbudsdirektivet fremgår et ønske om ikke kun at begrænse antallet 
af løsninger, men også antallet af deltagere. Derfor må dette hensyn antages at have 
betydning i vurderingen af, om en sådan udskillelse af deltagere er mulig. 

                                                     
197 C 193/ 2001, punkt 4.4.1.
198 Ibid. punkt 4.4.2.
199 A5-0378/2001, s. 50
200 Jf. C 193/ 2001, punkt 4.4.1. hvor ØSU fastlægger at der bør være en fase, hvor forhandlingerne foreligger 
med ”udvalgte” deltagere.
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Kommissionen er ikke lige så stærk i sin holdning i sin vejledning til konkurrencepræget 
dialog som i sit oprindelige forslag fra 2000. Modsætningsvist beskriver Kommissionen, at 
det skal bemærkes, at det er antallet af løsninger, som ønskes diskuteret, der henvises 
direkte til ved den gradvise reduktion.201 Dog beskriver Kommissionen i en fodnote hertil, at 
deltagerne ofte kun vil indgive et løsningsforslag, og en fravælgelse af et løsningsforslag vil 
derfor medføre en eliminering/ fravælgelse af den økonomiske aktør, hvis forslag det var. 
Dog fortsætter Kommissionen med at bemærke, at der i direktivet ikke findes 
begrænsninger for, hvor mange løsningsforslag deltagerne kan indgive. Således mener 
Kommissionen altså, at en udskillelse af deltagere kun kan ske i det omfang, at samtlige af 
deltagerens forslag forkastes.

Det vurderes, at der kan ske en udskillelse af løsningsforslag og dermed en udskillelse af en 
deltager fra dialogfasen, såfremt denne ikke har yderligere løsningsforslag, som ikke er 
blevet frasorteret. Men denne udskillelse vurderes ikke at være ensbetydende med en 
udvælgelse. Derfor skal en udskilt deltager stadig opfordres til at afgive tilbud i tilbudsfasen, 
da denne har opfyldt udvælgelseskravene, eftersom denne blev prækvalificeret. På denne 
måde sikres den reelle konkurrence også, da antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive 
tilbud, er det samme antal, som blev prækvalificeret. Da virksomhederne, der er blevet 
prækvalificerede, anses at være professionelle og kvalificerede til at udføre projektet, qua at 
de er prækvalificerede, vil der være sandsynlighed for, at de kan afgive kvalificerede tilbud 
på løsningsforslagene, til trods for, at deres løsningsforlag ikke klarede sig gennem 
dialogfasen. Såfremt den eller de løsningsforslag, der udvælges til tilbudsfasen, ligger 
tilstrækkeligt langt fra ansøgerens profession, vil denne blot vælge ikke at udarbejde 
tilbudsmateriale, da denne ikke antages at ville bruge flere omkostninger på et projekt, som 
denne ikke kan udføre. På denne måde er det derfor muligt, at det ikke er alle ansøgere, som 
kan afgive tilbud, da disse er blevet udskilt som deltagere, fordi deres løsningsforslag ikke 
kunne leve op til kravene opstillet af den ordregivende myndighed. Dette understøttes 
endvidere af, at der i bestemmelsen står, at deltagerne skal afgive tilbud på grundlag af de 
løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen. Det er således ikke præciseret i 
bestemmelsen, at deltagerne kun kan afgive tilbud på sit eget løsningsforslag. Det må derfor 
konstateres, at begrebet deltagerne, beskrevet i artikel 29, stk. 6 bør ændres til samtlige 
ansøgere.

Såfremt de ansøgere, som således blev udskilt i dialogfasen, ikke opfordres til at afgive 
tilbud, vurderes det som brud på ligebehandlingsprincippet. En tilbageholdelse af 
oplysninger om, hvad der skal afgives tilbud på, vil ligeledes anses for et brud på 
ligebehandlingsprincippet og princippet om, at der skal være transparens i proceduren. 

                                                     
201 Kommission (2005), s. 8
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Det følger af artikel 29, stk. 5, at antallet af løsninger i tilbudsfasen kan begrænses til kun én. 
Såfremt dette ville medføre, at der derfor kun var én deltager, som kunne afgive tilbud, ville 
hensynet til den reelle konkurrence, jf. præamblens betragtning 41, ikke sikres. Dette 
skyldes, at hvis der kun er én tilbudsgiver, kan det være en tilstrækkelig grund til at annullere 
et udbud, da der vil være manglende konkurrence. Derfor vil ordregiveren også i dette 
tilfælde skulle opfordre samtlige ansøgere til at afgive tilbud.

6.1.2. Delkonklusion

Det kan således konkluderes, at en udskillelse af deltagerne i dialogfasen kan forekomme i 
det omfang, at deltageren der skal udskilles ikke har yderligere løsningsforslag, som ikke er 
udskilt i dialogens faser. Det antages dermed ikke at være muligt at begrænse antallet af 
ansøgere, som skal opfordres til at afgive tilbud, i forhold til det antal, som blev 
prækvalificeret.

6.2. Videregivelse af informationer
Som nævnt tidligere er det ikke kun en eventuel udskillelse af deltagere, der kan skabe 
problemer i forbindelse med dialogfasen, men der kan også opstå en del problemstillinger i 
forhold til vidensdeling mellem deltagerne. 

I forhold til artikel 29, stk. 3, 2. og 3. afsnit må det udledes, at alle deltagerne skal være i 
besiddelse af de samme informationer om den udbudte kontrakt. Spørgsmålet er herefter, 
om det også gælder for de informationer, som fremkommer eller tilvejebringes under 
dialogen. Ved at dele disse informationer vil de innovative aspekter fremmes da nye ideer 
fra en deltager, kan skabe andre nye og bedre ideer hos en anden deltager. Kommissionen 
bemærker, at under dialogen skal den fortrolige behandling af oplysninger især sikres, når 
ansøgerne fremlægger løsningsskitser.202 For at sikre dette indførte kommissionen i 
KOM(2000)275, et forbud mod at videregive løsninger eller andre fortrolige oplysninger.203

USØ bekendtgjorde dog i sine kommentarer til KOM(2000)275, at formuleringen ikke var 
tilstrækkelig, da fortrolighedsprincippet kun skulle gælde for samtlige forslag modtaget af 
den ordregivende myndighed.204 Dette kunne f.eks. være i form af løsningsskitser eller 
forslag, fremsat under forhandlingerne. I Rådets fælles holdning er der tilført en ikke 
udtømmende liste over, hvilke type oplysninger der skal behandles fortroligt.205 Endvidere er 
der givet adgang til, at de fortrolige oplysninger og løsninger kan videregives ved samtykke 
med den deltagende virksomhed.206 Således skal videregivelse af fortrolige oplysninger og 
forslag fra deltagere godkendes af deltagerne, hvilket også er medtaget i 
Udbudsdirektivet.207 Baggrunden for, at man ikke har fulgt ØSUs forslag om, at 

                                                     
202 KOM(2000)275, s. 15
203 Artikel 30, stk. 6
204 C 193/ 2001, punkt. 4.1.
205 C147/ 2003, artikel 6
206 Artikel 29, stk. 3
207 Artikel 29, stk. 3
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bestemmelsen skulle være snævrere, må antages at findes i, at innovation kan fremmes ved
udveksling af oplysninger, som ofte vil skabe synergi og øget værdi. Således bør den 
ordregivende myndighed kunne skabe incitamenter over for deltagerne til at lade 
oplysningerne videregives. Et godt incitament er, at alle deltagerne skal lade deres 
oplysninger bevæge sig frit imellem hinanden. På denne måde vil deltagerne, der afgiver 
oplysninger, modtage oplysninger, som ikke kun vil være til gavn for projektet, men også for 
deltagerne, der får nye input til deres produktion. Oplysningerne, der videregives, må 
selvfølgelig ikke være forretningshemmeligheder, der kan skade konkurrencen på markedet, 
hvis de bliver videregivet. 

Dog føler praktikerne, at der stadig er problemer med, hvilke og hvor mange oplysninger, 
der må viderebringes.208  For at sikre, at der ikke forskelsbehandles, dvs. at deltagerne alle 
har de samme oplysninger, er den ordregivende myndighed på den ene side forpligtet til at 
videregive oplysninger fra de øvrige deltagere. På den anden side er den ordregivende 
myndighed afskåret fra at afsløre indholdet af løsningsforslag eller andre fortrolige 
oplysninger, foreslået af en deltager, medmindre denne giver samtykke til videregivelse af 
oplysningerne. 

Det er svært at undgå, at der opstår praktiske problemer efter udarbejdelsen af et regelsæt, 
da det ikke altid er til at forudse disse problemer. I dette tilfælde skal der dog lægges vægt 
på, at ØSU i sin udtalelse gjorde opmærksom på, at der ikke var tilstrækkelige 
begrænsninger for videregivelse af oplysninger. På baggrund af, at lovgiverne har taget dette 
problem med i deres betragtning, jf. den ikke udtømmende liste over eksempler på 
fortrolige oplysninger i Udbudsdirektivets artikel 6209, må artikel 29, stk. 3, skulle fortolkes 
således, at enhver form for oplysning, der er fremkommet under dialogen, ikke kan 
videregives til de øvrige deltagere, uden samtykke. Dette vil givetvis give ordregiveren 
problemer i forhold til at få dialogen med deltagerne til at fungere og få det optimale ud af 
dialogen, såfremt dette samtykke ikke indhentes. På den anden side vil der være rigelig af 
argumenter for, at deltagerne samtykker, eftersom de ud over at give oplysninger også vil 
modtage oplysninger. Der kan eventuelt sættes en begrænsning for, hvilke oplysninger der 
kan videregives, samt at materialet til videregivelsen udarbejdes i et samarbejde mellem 
ordregiveren og deltageren. Dog er det endvidere også vigtigt, at de oplysninger, der 
videregives, ikke afslører deltagernes identitet, da dette ville være et brud på 
ligebehandlingsprincippet. Dette har også betydning for at undgå, at deltagerne slår sig 
sammen om at afgive tilbud, således at der ikke bliver skabt konkurrence om projektet. 
Yderligere skal den ordregivende myndighed tage med i sine overvejelser, at 
informationsstrømme har betydning i forbindelse med forhandling, således er det vigtigt at, 

                                                     
208 Kammeradvokaten (2008), OGC (2008) s. 5
209 Bestemmelsen henviser til artikel 35, stk. 4 og artikel 41, men vurderes at kunne anvendes analogt på 
konkurrencepræget dialog.
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hvis den ordregivende myndighed vælger at udveksle oplysninger, så skal alle de deltagende 
virksomheder have disse oplysninger, for at der ikke forekommer forskelsbehandling.

6.2.1. Delkonklusion

Informationsstrømmen under forhandlingerne har stor betydning for dialogfasen, og derfor 
må det antages, at de oplysninger, der videregives, er af en sådan karakter, at de har 
betydning for de enkelte deltageres udarbejdelse af løsningsforslag, dog uden at der sker 
forskelsbehandling eller overtrædelse af fortrolighedsforpligtelsen. Derfor bør den 
ordregivende myndighed i samarbejde med deltageren udarbejde de oplysninger, som kan 
videregives, således at den ordregivende myndighed får de bedst mulige forslag.
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Kapitel 7. Aflønningsstruktur under dialogfasen

I kapitel 6 blev det for dialogfasen bemærket, at ordregiveren kan vælge at aflønne de 
deltagere, der medvirker i dialogen. Bevæggrunden for, at ordregiveren vurderes at ville 
betale deltagerne for at være med i dialogen, må findes i, at det vurderes at være meget 
omkostningskrævende for deltagerne at udfærdige løsningsforslag. Derfor vil en 
kompensation kunne skabe incitamenter for tilbudsgiverne til at deltage i dialogen. For at
sikre, at disse incitamenter er efficiente, vil der i dette afsnit diskuteres, hvordan aflønningen 
bør udformes.

Der findes flere metoder at opstille en aflønningsstruktur ud fra, herunder fast aflønning og 
resultatbaseret aflønning. Netop disse aflønningsformer findes relevante for deltagerne, 
eftersom de begge kan karakteriseres som incitamentsaflønning. Incitamenterne, der 
skabes, vurderes dog at være forskellige, alt efter hvilken form, der vælges.

Teorien om incitamentsskabelse, som vil udledes i nærværende afhandling, finder baggrund 
i den økonomiske principal-agent teori210. Det overordnede ønske for principalen, dvs. 
ordregiveren, i denne situation er, at agenten, dvs. tilbudsgiveren, handler effecient frem for 
opportunistisk.

I de følgende afsnit vil principal-agent teoriens principper således anvendes til at vurdere, 
om ordregiveren bør aflønne deltagerne under dialogfasen efter en fast aflønningsmodel 
eller efter en aflønningsmodel, hvor deltagernes resultater under dialogen er afgørende.

7.1. Fast aflønning
Princippet bag den faste aflønning er, at agenten får den samme aflønning, uanset dennes 
indsats. Således bærer principalen risikoen for, at agenten handler opportunistisk. Det vil 
sige, at der opstår moral hazard, hvilket skyldes, at der er asymmetrisk information mellem 
parterne, hvor principalen ikke har mulighed for at monitorere agenten.

I tilfældet under konkurrencepræget dialog vil der være et forhold, der gør sig gældende, 
som har indflydelse på moral hazard. Det er i foregående kapitel 6 diskuteret, at dialogen 
bør opdeles i flere faser, hvorefter det er muligt at udskille deltagere. Dette element kan 
opfattes som en kontrolfunktion, som gør det muligt at monitorere deltagerne. Det vil i 
dette kapitel ikke diskuteres, i hvilke tilfælde det er muligt at udskille delstagerne, da dette 
beror på en konkret juridisk afvejning. Udskillelsen vil således blot anvendes som et 
overvågningsredskab, for at undgå moral hazard,hvor de deltagere, som ikke lever op til 
kravene, der stilles af ordregiveren, udskilles. Ved udskillelsen er tilbudsgiveren således ikke 

                                                     
210 Se afsnit 1.4.3. Økonomisk teori og metode
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længere en deltager i dialogen, hvorfor denne ikke skal kompenseres for sit 
ressourceforbrug. 

7.2. Resultatbaseret aflønning
Ved denne aflønningsmodel gælder forholdet om udskillelse som monitorering også. 
Forskellen mellem denne type aflønning og den faste aflønning er, at deltagerne, der er 
tilbage efter udskillelsen, får en bonus for deres løsningsforslag. Bonussen kan gives på flere 
måder, herunder i form af et fast eller et differentieret beløb. Valget af bonusstruktur vil i 
dette tilfælde afhænge af konkurrencen, eftersom der er tale om konkurrenceudsættelse. 
For at sikre, at der skabes konkurrence om kontrakten, vil det være en god idé for 
ordregiveren at skabe konkurrence under dialogen. Derfor vil det være fordelagtigt, at 
bonussen uddeles ved et differentieret beløb, hvor deltagerne deler det overskud, der bliver 
tilovers fra lønningerne efter udskillelsen af deltagere.

7.3. Den korrekte aflønningsstruktur
Nedenfor fremstilles den faste aflønning samt den resultatbaserede aflønning, hvorefter de 
incitamenter, aflønningsformerne fremhæver, vil diskuteres i forhold til de omkostninger, 
ordregiveren har ved aflønningen. For at denne afvejning kan foretages, må situationen 
under konkurrencepræget dialog eksemplificeres. 

7.3.1. Eksempel 1

For lettere at kunne sammenligne de to aflønningsstrukturer, eksemplificeres disse. Det 
forudsættes derfor, at ordregiveren har prækvalificeret 5 tilbudsgivere, der alle indvilliger i 
at være med i dialogen og dermed skal opfattes som deltagere. Dialogen opdeles i 3 faser, 
hvor løsningsforslagene diskuteres. Såfremt der er enkelte deltagere, hvis løsningsforslag 
ikke lever op til ordregiverens krav, udskilles disse i de forskellige faser. Som diskuteret i 
foregående kapitel vil en udskillelse af en deltager ikke medføre, at denne ikke kan afgive 
tilbud på den endelige kontrakt, men sandsynligheden for at vinde kontrakten mindskes ved 
udskillelse, fordi tilbudsgiveren ikke vurderes at have samme viden som de deltagere der er 
med i alle dialogens faser, hvorfor deres tilbud bliver bedre end den udskilte tilbudsgivers. 
Derfor er det vigtigt for deltagerne at være med i alle dialogens tre faser. Derfor forudsættes 
det, at deltagerne vil have incitament til at yde en høj indsats under dialogens faser.

Det antages for dette eksempel, at deltager 1 udskilles fra dialogen efter den første fase, og 
deltager 2 og 3 udskilles efter den anden fase. Ved den faste aflønning får hver deltager 100 i 
hver fase, hvor deltagerne i den første fase under resultatbaseret aflønning alle får 100. Det 
forudsættes endvidere, at denne aflønning afspejler deltagernes omkostninger og 
ressourceforbrug tilfredsstillende, således at deltagerne ikke lider noget tab. Endvidere 
antages det, at deltagerne alle har de samme omkostninger ved at deltage i dialogen.211

                                                     
211 Omkostningerne for at være med i dialogen er ikke ensbetydende med de omkostninger, der er ved at 
udføre projektet. Således formodes disse omkostninger fra dialogen ikke at have indflydelse på prisen på 
tilbuddene, fordi ordregiveren kompenserer deltagerne herfor ved aflønningen.
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Såfremt en deltager udskilles i den anden fase, vil dennes aflønning deles mellem de 
resterende deltagere. Således vil disse deltagere få et overskud, da de får en større 
aflønning, end hvad deres omkostninger formodes at være. Dette overskud forventes 
samtlige deltagere dog at anvende på deres løsningsforslag, således at deltagerne yder en 
ekstra indsats. Dette skyldes, at hvis deltagerne ikke yder ekstra for den aflønning de 
modtager, er der en risiko for, at en deltager bliver udskilt, fordi de øvrige deltagere har ydet 
en større indsats. Til trods for, at alle deltagere derfor antages at yde den samme høje 
indsats i alle faser, antages den ordregivende myndighed at ville udskille deltager 1,2 og 3, 
fordi deres løsningsforslag, på trods af en god indsats, ikke lever op til ordregiverens krav. 
Dette kan f.eks. skyldes, at de øvrige deltageres løsningsforslag viser sig at være mere 
brugervenlige eller blot opfylder behovene for ordregiveren i højere grad.

Tabellerne netop nedenfor fremstiller de to aflønningsstrukturer:

Tabel 1a: Fast aflønning (kilde: egen tilvirkning)

FASE 1 FASE 2 FASE 3 Samlede omk.

Deltager 1 100 Løsningsforslaget er fravalgt 100

Deltager 2 100 100 Løsningsforslaget er fravalgt 200

Deltager 3 100 100 Løsningsforslaget er fravalgt 200

Deltager 4 100 100 100 300

Deltager 5 100 100 100 300

1100

Tabel 1b: Resultatbaseret aflønning (kilde: egen tilvirkning)

FASE 1 FASE 2 FASE 3 Samlede omk.

Deltager 1 100 Løsningsforslaget er fravalgt 100

Deltager 2 100 125 Løsningsforslaget er fravalgt 225

Deltager 3 100 125 Løsningsforslaget er fravalgt 225

Deltager 4 100 125 250 475

Deltager 5 100 125 250 475

Fast pulje for aflønning = 500 1500

Af tabellerne må det udledes, at den resultatbaserede aflønningsstruktur er forbundet med 
større omkostninger for ordregiveren end den faste aflønning. Det skal bemærkes, at den 
samlede aflønning, deltagerne modtager, er væsentligt højere under den resultatbaserede 
aflønning end under den faste aflønning. For at vurdere, hvilken af aflønningsstrukturerne 
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der er efficient, introduceres begrebet ”Kaldor-Hicks efficiens” fra spilteorien.212 For at 
aflønningsstrukturen skal være Kaldor-Hicks efficient, skal vinderne vinde mere, end hvad 
taberne taber. Deltagerne anslås at være vinderne i kraft af, at de får en større aflønning ved 
den resultatbaserede model end ved den faste aflønning. Taberen af spillet betragtes at 
være ordregiveren, fordi det er dyrere for denne at vælge den resultatbaserede 
aflønningsstruktur. Deltagerne skal derfor have en større indtjening end den omkostning, 
der er for ordregiveren ved at vælge den resultatbaserede aflønningsform. Ifølge Kaldor-
Hicks vil det være efficient for ordregiveren at vælge den resultatbaserede aflønning, fordi 
ordregiverens ekstra omkostninger herved kompenseres af den øgede indtjening deltagerne 
har i form af, at der skabes stærke incitamenter for deltagerne til at yde en ekstra indsats, 
således at de fortsat er med i dialogen.

7.3.2. Eksempel 2

Det er dog ikke helt klart ud fra modellen, at incitamenterne for deltagerne til at udøve en 
ekstra indsats, er langt stærkere under den resultatbaserede aflønning end under den faste 
aflønning. For at give et klarere billede herpå, fremstilles aflønningsformerne i forhold til et 
spilteoretisk eksempel vist nedenfor. Det er i denne situation vigtigt at indregne muligheden 
for at vinde kontrakten, da det er et meget stort incitament for deltagerne til at være med i 
dialogen.

Tabel 2a. (kilde: egen tilvirkning)

Den faste aflønning kan vises spilteoretisk, hvor deltager A og B hver får 1, hvis de begge går 
videre, fordi de yder en ekstra indsats i dialogen, tilsvarende deres omkostninger på 1, og 
derefter kan vinde kontrakten, med værdi af 3, med sandsynligheden 0,5. Således bliver 
outputtet for A: (1-1)+(3x0,5)=1,5, tilsvarende for B. Endvidere får A (1-1)+3=3, hvis B ikke 
går videre og omvendt. Hvis de begge yder en lav indsats, og derfor ikke bliver valgt videre i 
dialogen, vil de ikke modtage nogen aflønning. Resultatet i tabellen skal betragtes som (A,B):

                                                     
212 Eide & Stavang (2003), s. 23

Høj indsats

Høj 
indsats

Lav indsats

Lav 
indsats

Tilbudsgiver A

Tilbudsgiver B

(1½ , 1½) (0 , 3)

(3 , 0) (0 , 0)
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Tabel 2b. (kilde: egen tilvirkning)

Den resultatbaserede aflønning vil spilteoretisk se anderledes ud, fordi aflønningen 
afhænger af, hvor mange deltagere der er med i dialogen. Således vil A få (2-1)+3=4 for at 
være med, hvis B ikke er med:

Det må følge af ovenstående tabel 2a og b, at A vil have store incitamenter til at fortsætte i 
dialogen under den resultatbaserede aflønning i håb om, at B bliver skilt fra, og tilsvarende 
må gælde for B. 

Det konkluderes derfor, at den aflønningsstruktur, som den ordregivende myndighed bør 
vælge under dialogfasen, skal indeholde en resultatbaseret aflønning, hvor antallet af 
deltagere er den variable faktor i forhold til en fast pulje for aflønning.

Det følger heraf, at KPD-modellen fra kapitel 5 må således omformuleres til følgende:

For udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig kompleks art, at der kun er få, men 
minimum 3, tilbudsgivere, der kan hjælpe ordregiveren, som til trods for hjælp ved 
rådgivning, der ikke har haft til hensigt at påvirke konkurrencen mærkbart, ikke har kunnet 
udfærdige designet, bør det være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med 
prækvalificerede tilbudsgivere, som bør resultataflønnes, og forhandle forholdene for 
kontrakten

Høj indsats

Høj 
indsats

Lav indsats

Lav 
indsats

Tilbudsgiver A

Tilbudsgiver B

(2½ , 2½) (0 , 4)

(4 , 0) (0 , 0)
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Kapitel 8. Forhandling efter dialogfasen

8.1. Forhandling i tilbudsfasen
Efter at have diskuteret, i hvilket omfang og i hvilke tilfælde det er muligt at forhandle før og 
under udbud, vil det nu diskuteres, i hvilket omfang det findes tilladt at forhandle efter 
kontraktindgåelse. Eftersom det er tilladt at forhandle i dialogfasen under 
konkurrencepræget dialog, vil forhandlingen efter dialogfasen diskuteres. Dette begrundes i, 
at bestemmelserne i Udbudsdirektivet, der vedrører konkurrencepræget dialog, indeholder 
regler for forhandling efter dialogfasen. Således vil forhandling efter kontraktens indgåelse 
ikke diskuteres i forhold til de øvrige udbudsformer, eftersom det er konkurrencepræget 
dialog, der er af interesse for nærværende afhandling. Det skal bemærkes, at idet 
dialogfasen er overstået under konkurrencepræget dialog, gælder forhandlingsforbuddet.213

Det følger dog af artikel 29, stk. 6, andet afsnit, at i tilbudsfasen, dvs. hvor tilbudsgiverne 
afgiver deres endelige tilbud, er der mulighed for, at tilbudsgiverne, på ordregiverens 
anmodning, afklarer, præciserer og tilpasser deres tilbud, dog i ikke et sådant omfang, at der 
ændres ved grundlæggende elementer i tilbuddene eller i indkaldelsen af tilbud. Dette 
skyldes, at en sådan ændring vil kunne medføre, at der sker konkurrencefordrejning eller 
forskelsbehandling.214 Det følger af Kommissionens vejledning til konkurrencepræget dialog, 
at adgangen til at forhandle i kraft af bestemmelsens ordlyd, Rådets holdning215 og den 
sidste sætning i præamblens betragtning 31, er begrænset216.217 Det følger af Rådets 
holdning, at der ikke kan være tale om prisforhandlinger, hvilket også understøttes af KOFA i 
sag 2008/98, da det følger af præmis 88, at der ikke kan foretages ordinære 
prisforhandlinger i tilbudsfasen.

8.2. Forhandling efter tilbudsfasen
Det vil i det efterfølgende undersøges, om forhandling er tilladt i processen efter 
tilbudsfasen, dvs. efter at kontrakten er tildelt og indgået med den tilbudsgiver, hvis tilbud er 
det mest fordelagtige.

I udbudsretten skelnes der mellem ”efter kontrakttildeling” og ”efter kontraktindgåelse”.218

Dette skyldes, at der i udbudsprocessen er en stand-still periode på 10 dage, jf. § 6b i 
bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004. (indsæt tegning)

                                                     
213 Af artikel 29, stk. 3 fremgår det, at alle aspekter ved kontrakten kan drøftes i dialogfasen. Betragtes dette i 
forhold til stk. 6, der vedrører tilbudsfasen, hvor det er klart specificeret, at det ikke er alle elementer der kan 
diskuteres, må det udledes, at forhandling kun er tilladt under dialogfasen.
214 Artikel 29, stk. 6.
215 EFT L 210, s. 22
216 Kommissionen (2005), s. 9: ”Fairly limited”
217 Kommissionen(2005), s. 9
218 Steinicke & Groesmeyer (2008), s. 388
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Således skal det diskuteres, om der gælder et forhandlingsforbud efter tildeling, men før 
kontraktindgåelse, om forhandlingsforbuddet også strækker sig til efter kontraktindgåelse, 
og i hvor lang tid forhandlingsforbuddet eventuelt er gældende efter indgåelse af 
kontrakten. I den sidste situation er det væsentligt at bemærke, at der sker et skift i 
fortolkningen, da problemer indtil kontraktindgåelse skal betragtes ud fra en udbudsretlig 
fortolkning, men efter indgåelsen vil det være en kontraktretlig fortolkning der spiller den 
væsentligste rolle. På denne måde er en fortolkning på baggrund af udbudsreglerne ikke 
uden betydning, men må anses blot at indgå som et led i fortolkningen.219

8.2.1. Efter kontrakttildeling

Af Udbudsdirektivets artikel 29, stk. 7 andet afsnit, fremgår det, at det, på ordregiverens 
anmodning, er muligt for den tilbudsgiver, hvis tilbud er det økonomisk mest fordelagtige, at 
præcisere visse aspekter af sit tilbud og bekræfte forpligtelser, forudsat at dette ikke 
bevirker, at der foretages væsentlige ændringer ved tilbuddet eller udbuddet, som fører til 
en konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Eftersom at tildelingskriteriet for 
konkurrencepræget dialog er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, må situationen 
beskrevet i artikel 29, stk. 7 angå kontrakttildelingen inden kontraktindgåelse. 

Det følger af Kommissionens vejledning til konkurrencepræget dialog, at adgangen til at 
præcisere visse aspekter ikke skal anses som en mulighed for forhandling.220 Således 
relaterer denne bestemmelse til en meget strengere adgang end artikel 29, stk.6. Det følger 
af Kommissionens vejledning, at adgangen er begrænset til kun at omfatte afklaring221 og 
bekræftelse222 af aspekter, der fremgår af det endelige tilbud.223 Afgrænsningen skal 
endvidere fortolkes i lyset af præamblens betragtning 31 sidste sætning. Således kan der 
ikke ændres ved fundamentale elementer efter afklaringen, og der kan ikke vedlægges 
yderligere materiale til tilbuddet. 

I kapitel 3 blev det præsenteret, at Fabricius og Offersen mente, at der efter tildeling af 
kontrakten ville være en udvidelse af rammerne af forhandlingsforbuddet over for den 
tilbudsgiver, der havde vundet kontrakten. Denne fortolkning anses ikke at være helt i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 7, hvorfor det således må konkluderes, at 
forhandlingsforbuddet efter tildeling finder anvendelse. 

8.2.2. Efter kontraktindgåelse

Det følger dog ingen steder i Udbudsdirektivet, hvilke regler for forhandling der gælder, efter 
at kontrakten er indgået. På baggrund af denne manglende hjemmel til 
forhandlingsforbuddet efter kontraktindgåelse må det antages, at principperne, der ligger til 
grund for forhandlingsforbuddet før og under udbuddet, som blev diskuteret i kapitel 3, også 

                                                     
219 Steinicke & Groesmeyer (2008), s. 393
220 Kommissionen (2005), s. 10
221 ”clarifications”
222 ”confirmation”
223 Kommissionen (2005), s. 10
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har betydning efter kontraktindgåelse. Således er det af stor betydning for vurderingen, at 
principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling samt transparens overholdes.

Det fremgik af kapitel 7 at, ved at anvende en fixed-price kontrakt vil det være leverandøren, 
dvs. den tilbudsgiver, der har vundet kontrakten, der bærer risikoen for, at der skal foretages 
designændringer. Disse ændringer, der må betragtes som værende en del af kontrakten, må 
således ikke foretages i et omfang, der ændrer kontrakten væsentligt. Væsentlige ændringer 
i dette tilfælde vurderes at omfatte sådanne ændringer, der vil ændre kontrakten i et sådant 
omfang, at tildelingen af udbudskontrakten ændres. Hvis kontrakten således ændres 
væsentligt, vil denne skulle genudbydes, eftersom det vil være en ændring af det 
udbudsgrundlag, den er tildelt på.

8.3. Udbudskontraktens betalingsstruktur
Eftersom det netop er konstateret, at det ikke er muligt at forhandle kontrakten efter 
dialogfasens afslutning, er det interessant at analysere, hvordan den ordregivende 
mydnighed opnår den efficiente kontrakt gennem valg af betalingsstruktur.

For at sikre, at udbudskontrakten er efficient, skal det vindende tilbud være efficient. 
Tilbudsgiverne skal derfor have de korrekte incitamenter til, at indlevere efficiente tilbud, 
således at ordregiveren undgår, at der forekommer ”adverse selection”224, dvs. at den 
forkerte løsning vælges. I foregående kapitel beskrives, at aflønningsstrukturen under 
dialogfasen sammenholdt med muligheden for at udskille deltagerne skaber incitamenter for 
deltagerne til at yde ekstra i forhold til at udarbejde det eller de løsningsforslag, som vil 
anvendes til udarbejdelsen af kravspecifikationen til tilbudsfasen. På denne måde blev det 
vist, at ordregiveren kan sikre sig, at den eller de løsningsforslag, som er tilbage i dialogen, 
afspejler den efficiente løsning på ordregiverens behov og afhjælper den moral hazard, der 
kan opstå i dialogfasen, på grund af asymmetrisk information. Ordregiveren kan dog ikke ved 
aflønningsstrukturen under dialogfasen sikre sig, at der ikke er asymmetrisk information i de 
efterfølgende processer, der kan føre til adverse selection. Derfor vurderes 
aflønningsstrukturen for den endelige kontrakt også at have betydning. KPD-modellen fra 
kapitel 5 anvendes som hjælpemiddel hertil.

KPD-modellen vil i dette afsnit udledes med henblik på, at der skal tages højde for, at det 
kun er i en begrænset periode, det er muligt at forhandle under konkurrencepræget dialog, 
samt at der er begrænsninger for, hvordan forhandlingen kan foregå, herunder med hensyn 
til kravet om transparens. 

KPD-modellen skal endvidere tage højde for, at det under dialogfasen er fundet muligt at 
udskille deltagere, således at det kun er de deltagere, hvis løsningsforslag anses for 
relevante af ordregiveren, der er medtaget. Baggrunden for, at dette har betydning for KPD-

                                                     
224 Knudsen(1997), s. 165
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modellen, er, at incitamenterne for deltagerne vurderes at skærpes bl.a. med hensyn til at 
afhjælpe ordregiveren med de problemer, tilbudsgiveren opdager under forhandlingerne.

Yderligere vil der i KPD-modellen diskuteres cost-plus price kontra fixed price, hvilket ikke 
blev behandlet i den modificerede BT-model i kapitel 3. Baggrunden for, at disse 
prisfunktioner diskuteres under KPD-modellen, er, at prisfunktionerne har betydning for 
risikofordelingen. Dette skyldes, at det i kapitel 3 blev diskuteret, at risikofordelingen af 
usikkerheden for designændringer vil have stor betydning for, hvem der vinder kontrakten.
Til trods for, at parterne forud for tilbudsafgivelse har haft mulighed for at forhandle, menes 
usikkerheden for efterfølgende designændringer at være sandsynlig, da kontrakten trods alt 
er tilstrækkelig kompleks, til at konkurrencepræget dialog har kunnet finde anvendelse. Det 
vil sige, at uagtet at kontrakten er så kompleks, at ordregiveren ikke kan udfærdige sin 
kravspecifikation uden hjælp fra kvalificerede tilbudsgivere, anslås der altid at være 
usikkerhed om, hvorvidt det forhandlede resultat kan opføres i praksis.

8.3.1. Cost-plus price kontrakten

Af den oprindelige BT-model kan det udledes, at i de tilfælde, hvor kontrakten er kompleks, 
bør ordregiveren forhandle en cost-plus price kontrakt med tilbudsgiverne.225 Baggrunden 
for dette er, at en cost-plus price kontrakt ifølge modellen vil skabe de rigtige incitamenter 
for tilbudsgiverne. Eftersom tilbudsgiveren ved cost-plus price kontrakten vil blive 
kompenseret for sine afholdte omkostninger samt få et vederlag oveni, vil dette kunne 
medføre, at tilbudsgiveren vil underbyde i sit tilbud for at sikre, at denne vinder. Ved denne 
kontrakttype vil det derfor være ordregiveren, der bærer risikoen for uforudsete 
omkostninger, og tilbudsgiveren vil øge sandsynligheden for at vinde, da prisen på dennes 
tilbud forventes at være lavere end for de tilbud, der tager højde for sådanne omkostninger. 
Som beskrevet i kapitel 3 vil ekstra omkostninger ved cost-plus price kontrakten kunne 
medføre, at kontraktsummen stiger, således at det vil anses som en væsentlig ændring ved 
kontrakten. På denne måde ville de øvrige tilbudsgivere, der har taget højde for 
omkostningerne i deres tilbud, have mulighed for at vinde kontrakten i stedet. En sådan 
fordeling af usikkerheden for designmæssige ændringer findes ikke at kunne anvendes inden 
for EU udbudsretten. Således anses en løsning som cost-plus price kontrakten ikke at være i 
overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. 

Det følger heraf, at det derfor ikke bør være muligt at forhandle indtil og efter 
kontrakttildeling. Således kan BT-modellen, revideret i forhold til ovenstående, herefter KPD-
modellen, anvendes som argument for, at der under konkurrencepræget dialog bør ske en 
klar adskillelse mellem processen for dialog og processen for kontrakttildeling. 

8.3.2. Fixed-price kontrakten

Det vurderes at kunne udledes af ovenstående afsnit, at cost-plus price er årsagen til, at 
konkurrencepræget dialog skal opdeles i flere processer, hvoraf det kun bør være tilladt at 

                                                     
225 Bajari & Tadelis (2006), s. 130: Practical conclusion 4: ”…. for complex projects favour a low investment in 
design followed by a cost-plus contract.”
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forhandle i en af disse processer. Antallet af processer er ikke afgørende i dette forhold, men 
det må anslås, at det er vigtigt, at der efter dialogfasen er en fase med forhandlingsforbud. 
Hvis dette ikke var tilfældet, ville der være for store incitamenter for tilbudsgiverne til at 
underbyde kontrakten. Det kan udledes af den oprindelige BT-model, at hvor det ikke bør 
være tilladt at forhandle, skal kontrakten tildeles som en fixed-price kontrakt.226 Fixed-price 
kontrakten indebærer, at tilbudssummen bliver til kontraktsummen, og tilbudsgiveren 
derved ikke bliver kompenseret for sine afholdte omkostninger. Tilbudsgiverne vurderes ikke 
at have incitament til at overbyde kontrakten ved denne prisfunktion for at skjule 
overnormal profit under produktions-omkostninger, da dette kan medføre, at en anden 
tilbudsgiver vinder kontrakten. Tilsvarende vurderes tilbudsgiveren ikke at ville underbyde 
kontrakten, eftersom der ikke er tale om kompensation for uforudsete omkostninger. 
Således er det tilbudsgiveren, der bærer risikoen for designændringer. Det må derfor kunne 
konkluderes, at en fixed-price kontrakt vil være efficient ved tildelingen af kontrakten.

Den modificerede BT-model fra kapitel 3 må derfor omformuleres, for at tage højde for disse 
forhold:

For udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig kompleks art, at ordregiveren ikke kan 
udfærdige designet uden hjælp af kvalificerede tilbudsgivere, bør det være tilladt for 
ordregiveren at indgå dialog med prækvalificerede tilbudsgivere, som bør resultataflønnes, 
og forhandle forholdene for kontrakten, hvorefter denne bør tildeles ved en 
konkurrenceudsættelse af en fixed-price kontrakt.

Det må således følge af den samlede KPD-model at:

For udbudte kontrakter, hvor projektet er af så særlig kompleks art, at der kun er få, men 
minimum 3, tilbudsgivere, der kan hjælpe ordregiveren, som til trods for hjælp ved 
rådgivning, der ikke har haft til hensigt at påvirke konkurrencen mærkbart, ikke har kunnet 
udfærdige designet, bør det være tilladt for ordregiveren at indgå dialog med 
prækvalificerede tilbudsgivere, som bør resultataflønnes, og forhandle forholdene for 
kontrakten, hvorefter denne bør tildeles ved en konkurrenceudsættelse af en fixed-price 
kontrakt.

                                                     
226 Bajari & Tadelis (2006), s. 131
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Kapitel 9. Konklusion

Det er igennem nærværende afhandling redegjort, analyseret og fundet forskrifter for 
problemstillingerne ved konkurrencepræget dialog, herunder med henblik på hvorfor 
konkurrencepræget dialog er indført ud fra en økonomisk synsvinkel samt hvornår og 
hvordan udbudsformen kan anvendes.

Nærværende afhandling konkluderede, at der inden for udbudsretten foreligger et 
forhandlingsforbud før under og efter udbud, begrundet med, at den ordregivende 
myndighed skal sikre ligebehandling af potentielle tilbudsgivere. Det følger dog af 
Udbudsdirektivet, at i visse situationer er afgrænsningen af forbuddet forskudt, således at 
det er muligt at føre dialog. Ved Udbudsdirektivets præambel betragtning 8 er der således 
mulighed for at rådspørge en potentiel tilbudsgiver inden selve udbudsproceduren, så længe 
dette ikke kan forvride konkurrencen. 

Det er ud fra en økonomisk betragtning ikke altid fordelagtigt, at en opgave ikke kan 
diskuteres, således at ordregiveren kan få hjælp til at udarbejde designet på opgaven. Bajari 
& Tadelis opstiller en model for, hvornår parterne bør forhandle, under bl.a. forudsætninger 
om, hvilken type betalingsstruktur, der vælges og hvor kompleks opgaven er. Denne model 
modificeredes, således det kunne analyseres, i hvilke tilfælde det bør være muligt at 
forhandle under EU-udbud. Af denne analyse blev det bl.a. konkluderet, at hvor opgaven er 
af så kompleks art, at ordregiveren ikke kan udfærdige designet uden hjælp fra kvalificerede 
tilbudsgivere, bør det være tilladt at forhandle. På denne måde blev det påvist, at 
forhandlingsforbuddet i visse situationer ikke bør finde anvendelse. 

I Udbudsdirektivet er der ved konkurrencepræget dialog åbnet mulighed for forhandling, 
uden at dette skal henvises til undtagelsestilfælde. Ved anvendelsen af konkurrencepræget 
dialog er der dog skabt nogle praktiske problemer, hvilket bl.a. har ledt til to 
klagenævnskendelser, hvoraf den ene er anket til Østre Landsret. Anvendelsesområdet for 
konkurrencepræget dialog afgrænses af, at kontrakten skal være særlig kompleks, hvilket 
vurderedes, gennem en analyse af kendelserne og forarbejderne til Udbudsdirektivet, at 
skulle fortolkes bredt. Dette skyldes, at der bl.a. skal tages højde for faktorer som innovation 
og teknologisk udvikling i vurderingen af, hvornår konkurrencepræget dialog kan anvendes. 
Af den økonomiske analyse for, hvornår det bør være muligt at forhandle, var kriteriet, at 
opgaven var så kompleks, at ordregiveren ikke kunne udfærdige designet. Det er således 
kravet om, at kontrakten skal være særlig kompleks, der er enslydende for de to 
analysevinkler. Derfor analyseredes det, hvor afgrænsningen for anvendelsen skulle findes 
ud fra en økonomisk synsvinkel. Gennem denne analyse udvikledes den såkaldte KPD-model, 
hvoraf det fremgår, at kontrakten anses for kompleks, når der er få tilbudsgivere, der kan 
hjælpe ordregiveren. Endvidere er det et krav, at designet ikke kan udfærdiges, til trods for, 
at den ordregivende myndighed har modtaget rådgivning.
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Ud over, hvornår konkurrencepræget dialog kan anvendes, blev andre praktiske og 
interessante problemstillinger ved udbudsformen analyseret. Dialogfasen undersøgtes 
derfor med henblik på, hvilke oplysninger der kan videregives under dialogen, jf. artikel 29, 
stk. 3 og i hvilket omfang det er muligt at udskille deltagerne under dialogen, jf. stk. 4. 
Endvidere er det ifølge artikel 29, stk. 8 mulighed for at aflønne deltagerne hvorfor det 
findes interessant at finde den efficiente aflønningsstruktur for deltagelse i dialogfasen. Det 
konkluderes, at der kan finde en udskillelse af løsningsforslag sted under dialogen, hvilket 
medvirker at der kan ske en udskillelse af deltagere i det omfang, at udskillelsen sker i 
overensstemmelse med de kriterier ordregiveren opstiller. Dog kan en deltager ikke 
udskilles, såfremt denne har andre løsningsforslag med i dialogen, som ikke er blevet 
udelukket fra dialogen. Endeligt er det et krav, at den ordregivende myndighed opfordrer 
samtlige ansøgere, dvs. også de ansøgere, der er udskilt, til at afgive tilbud, således at der 
ikke sker forskelsbehandling. 

Under dialogen kan det være fordelagtigt, at der sker en vidensdeling, hvorfor videregivelse 
af oplysninger er af betydning. Det vurderedes at den ordregivende myndighed vil kunne få 
deltagerne til at samtykke til videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med artikel 29, 
stk. 3, såfremt ordregiveren i samarbejde med deltageren udarbejder de oplysninger, der 
kan videregives. På denne måde vil deltageren have kontrol med, hvilke oplysninger der 
videregives, og samtidigt også modtage oplysninger som ordregiveren har udarbejdet i 
samarbejde med de øvrige deltagere. 

Det analyseredes, hvorvidt den ordregivende myndighed skal aflønne deltagerne ved en fast 
aflønning i hver fase af dialogen, eller ved at deltagerne får en ”bonus” i hver fase, dvs. at 
aflønningen afhænger af de resultater de leverer under dialogen. Til trods for at den fast 
aflønning viste sig at være mindre omkostningstung for ordregiveren, vurderedes det at 
være mere fordelagtigt for ordregiveren at vælge den resultatbaserede aflønning, eftersom 
at denne aflønningsstruktur gav deltagerne et større incitament til at yde en ekstra indsats. 
Den efficiente aflønningsstruktur bliver således fundet i forholdet mellem en fast pulje, som 
fordeles mellem deltagerne i hver fase, og antallet af deltagere, der ikke udskilles.

Igennem afhandlingen blev det således undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at 
forhandle før og under konkurrencepræget dialog. Derfor fandtes det også interessant at 
diskutere, om der er mulighed for at forhandle efter dialogfasens afslutning. Da der i 
udbudsprocessen er indført en stand-still periode bevirker dette, at der skal skelnes mellem 
situationen efter kontrakttildeling og –indgåelse. Det vurderes at forhandlingsforbuddet 
finder sted i begge tilfælde, således at der ikke kan ændres på fundamentale eller væsentlige 
elementer i kontrakten.

For at sikre de rette incitamenter hos tilbudsgiverne, således at disse udarbejder efficiente 
tilbud, skal den efficiente udbudskontrakt tilbydes. Ved hjælp af KPD-modellen blev den 
efficiente betalingsstruktur vurderet at være en ”fixed-price kontrakt”, eftersom der ikke er 
mulighed for at forhandle efter dialogfasens afslutning. På denne måde vurderes 
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tilbudsgiverne ikke at have incitament til at underbyde kontrakten, da de ikke vil blive 
kompenseret for uforudsete udgifter ved denne betalingsstruktur.

Det konkluderes, at konkurrencepræget dialog således kan anvendes i vidt omfang, når 
kontrakten er særlig kompleks, dvs. hvor ordregiveren ikke kan fastsætte de tekniske eller 
økonomiske og/eller juridiske forhold til trods for at denne har modtaget rådgivning. 
Endvidere anses kontrakten for særlig kompleks, hvor der er få potentielle tilbudsgivere på 
markedet.

Endeligt konkluderes det, at den ordregivende myndighed under og efter udførelsen af 
konkurrencepræget dialog skal være opmærksom på, at principperne bag 
forhandlingsforbuddet fortsat gælder. Således giver nærværende afhandling svar på,
hvordan en overtrædelse af principperne undgås i disse situationer.
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Kapitel 10. Perspektivering

I denne afhandling er det søgt besvaret, hvornår konkurrencepræget dialog kan anvendes. 
Ved besvarelsen heraf er det begrænset, hvad der har kunnet fremfindes af retspraksis på 
området. Derfor er det i afhandlingen også forsøgt besvaret, hvilken tilgang EF-domstolen 
menes at ville tage i fortolkningen af anvendelsesområdet. Derfor vil det for fremtidig 
reference være interessant at se, om EF-domstolen får mulighed for at tage stilling til 
anvendelsesområdet. 

Endvidere er det interessant at se om Østre Landsret dømmer i henhold til deres 
tilkendegivelse af sagen. Sagen forventes afsluttet i landsretten den 29. juni 2009. 

Det er endvidere interessant for fremtidig reference, om der i de øvrige EØS medlemslande 
vil træffes flere afgørelser, og om disse vil træffes i overensstemmelse med, hvad der er 
fundet at være gældende ret i nærværende afhandling. 

Dette vil betyde, at Klagenævnet må tage sin kendelse om. Således vil Klagenævnet skulle 
vurdere sagen igen og det må forventes, at Klagenævnet finder et andet resultat herved. 
Dette skyldes, at det forventes, at Klagenævnet ved en genbehandling af sagen, vil tage 
udgangspunkt i de samme kriterier som Klagenævnet tidligere benyttede i kendelsen fra den 
8. januar 2008. På denne måde har Klagenævnet mulighed for at give en klarere indikation 
af, hvornår konkurrencepræget dialog kan anvendes, end hvad de nuværende to kendelser 
giver. Dette skaber endvidere en større retssikkerhed for de ordregivende myndigheder, 
eftersom de vil få klarere retningslinjer for brugen af konkurrencepræget dialog. 

Såfremt Klagenævnet ikke vælger at tage højde for den metode der anvendtes i kendelsen 
fra januar 2008, og bedømmer sagen på de vilkår, Klagenævnet valgte i kendelsen fra april 
2008, vurderes dette at skabe større utryghed for ordregivernes retsstilling ved anvendelse 
af konkurrencepræget dialog. Dette kan medføre, at udbudsformen vil anvendes meget 
forsigtigt, og at ordregivende myndigheder i nogle tilfælde vil fravælge at anvende 
udbudsformen. På denne måder er der risiko for, at de kontrakter der indgås ikke er 
efiiciente, fordi de burde være forhandlet med tilbudsgiverne, for at skabe det bedste 
resultat.

Slutteligt vil det være interessant, hvis der ved domstolene vil blive taget stilling til de øvrige 
aspekter nærværende afhandling diskuterer i forhold til, hvordan konkurrencepræget dialog 
kan anvendes, eftersom der ikke foreligger retspraksis på dette område endnu. 

I forhold til den økonomiske analyse af, hvornår det bør være muligt at forhandle, vurderes 
konkurrencepræget dialog at være tilstrækkelig, såfremt gældende ret, udledt i nærværende 
afhandling, overholdes. Således forventes det ikke, at der vil udstedes flere muligheder for 
forhandling under udbud, men det kan tænkes at Udbudsdirektivet på et tidspunkt vil blive 
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revideret, således at punkterne om bl.a. anvendelsesområdet og udskillelse af deltagere 
bliver præciseret yderligere. 

På denne måde ønskes det, at der kommer en præcisering i Udbudsdirektivet, der imødegår 
at der stilles spørgsmålstegn til fortolkningen af konkurrencepræget dialog. Tilsvarende vil 
det være fordelagtigt, hvis EF-domstolen bliver stillet et spørgsmål om, hvornår 
konkurrencepræget dialog kan anvendes, således at EF-domstolen kan udlede gældende ret 
herfor. Således vil det være ønskeligt, at der kommer afklaring af, hvornår og hvordan 
konkurrencepræget dialog kan anvendes.
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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

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), på grundlag af
Forligsudvalgets fælles udkast af 9. december 2003, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I forbindelse med de nye ændringer af Rådets direktiv
92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af frem-
gangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelses-
aftaler (5), 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning
af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (6) og
93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af frem-
gangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige
bygge- og anlægskontrakter (7), som er nødvendige for
at imødekomme de krav om forenkling og modernise-
ring, der er fremsat af både de ordregivende myndighe-
der og de økonomiske aktører i forbindelse med deres
reaktion på den grønbog, der blev vedtaget af Kommis-
sionen den 27. november 1996, bør direktiverne for
klarhedens skyld omarbejdes til én samlet tekst. Det

foreliggende direktiv er baseret på Domstolens retsprak-
sis, navnlig retspraksis vedrørende tildelingskriterier, som
klarlægger de ordregivende myndigheders muligheder
for at opfylde den relevante offentligheds behov, herun-
der på det miljømæssige og sociale område, forudsat at
sådanne kriterier er knyttet til kontraktens genstand,
ikke giver den ordregivende myndighed ubegrænset
valgfrihed, udtrykkeligt er omtalt og opfylder de grund-
læggende principper i betragtning 2.

(2) Indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af
staten, regionale eller lokale myndigheder og andre
offentligretlige organer er underlagt traktatens principper
og navnlig principperne om fri bevægelighed for varer,
fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser
og de principper, der er afledt heraf, såsom principperne
om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig an-
erkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. For of-
fentlige kontrakter over en vis værdi er det dog til-
rådeligt at udarbejde bestemmelser om fællesskabssam-
ordning af nationale procedurer for indgåelse af sådanne
kontrakter, der bygger på disse principper, for at sikre
deres virkninger og garantere en effektiv konkurrence
ved tildeling af offentlige kontrakter. Disse samordnings-
bestemmelser bør derfor fortolkes i overensstemmelse
med såvel ovennævnte regler og principper — som
traktatens øvrige bestemmelser.

(3) Disse samordningsbestemmelser bør, så vidt det er mu-
ligt, tilpasses til de fremgangsmåder og sædvaner, der er
gældende i de enkelte medlemsstater.

(4) Medlemsstaterne bør sørge for, at det forhold, at et
offentligretligt organ afgiver tilbud i forbindelse med en
udbudsprocedure, ikke forårsager konkurrenceforvrid-
ning i forhold til private tilbudsgivere.

(5) I henhold til artikel 6 i traktaten skal miljøbeskyttelses-
krav integreres i udformningen og gennemførelsen af
Fællesskabets politikker og aktioner som nævnt i trak-
tatens artikel 3, især med henblik på at fremme en
bæredygtig udvikling. Derfor præciseres det i dette direk-
tiv, hvordan de ordregivende myndigheder kan bidrage
til miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig udvikling,
samtidig med at de sikres mulighed for at opnå det
bedste forhold mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

(1) EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 11, og EFT C 203 E af 27.8.2002, s.
210.

(2) EFT C 193 af 10.7.2001, s. 7.
(3) EFT C 144 af 16.5.2001, s. 23.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 17.1.2002 (EFT C 271 E af

7.11.2002, s. 176), Rådets fælles holdning af 20.3.2003 (EUT C
147 E af 24.6.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning
af 2.7.2003 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning af 29.1.2004 og Rådets afgørelse af
2.2.2004.

(5) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2001/78/EF (EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1).

(6) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/78/EF.
(7) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54. Senest ændret ved direktiv

2001/78/EF.
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(6) Dette direktiv er ikke til hinder for, at der indføres eller
anvendes foranstaltninger, som er nødvendige for at
beskytte den offentlige orden, den offentlige sædelighed
og den offentlige sikkerhed, sundheden, menneskers og
dyrs liv og plantesundheden, navnlig med henblik på en
bæredygtig udvikling, forudsat at disse foranstaltninger
er i overensstemmelse med traktaten.

(7) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om
indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de
aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger
i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår
de områder, der hører under Fællesskabets kompeten-
ce (1), godkendte bl.a. aftalen om offentlige indkøb, i det
følgende benævnt »WTO-aftalen«, der har til formål at
opstille et internationalt sæt af regler om afbalancerede
rettigheder og forpligtelser i forbindelse med offentlige
kontrakter med henblik på at liberalisere og skabe vækst
i verdenshandelen.

Under hensyn til Fællesskabets internationale rettigheder
og forpligtelser som følge af godkendelsen af WTO-
aftalen, er det den ordning, der er fastsat i WTO-aftalen,
der skal anvendes over for tilbudsgivere og på varer fra
tredjelande, der har undertegnet aftalen. WTO-aftalen
har ingen direkte virkning. De ordregivende myndighe-
der, der er omfattet af WTO-aftalen, og som efterkom-
mer nærværende direktiv og anvender dette over for
økonomiske aktører fra tredjelande, der har undertegnet
WTO-aftalen, overholder således denne. Disse sam-
ordningsbestemmelser bør tillige sikre økonomiske ak-
tører fra Fællesskabet betingelser for deltagelse i offent-
lige indkøb, der er lige så gunstige som de betingelser,
der gives økonomiske aktører fra de tredjelande, der har
tiltrådt WTO-aftalen.

(8) Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbuds-
procedure, kan de ved hjælp af en »teknisk dialog« søge
eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at ud-
arbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan
rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres.

(9) I betragtning af offentlige bygge- og anlægskontrakters
forskelligartethed, bør de ordregivende myndigheder
kunne anvende såvel separat som fælles udbud for
arbejdets udførelse og projektering. Dette direktiv fore-
skriver hverken separat eller fælles udbud. Beslutningen

om enten separat eller fælles tildeling af en kontrakt
skal træffes ud fra kvalitative og økonomiske kriterier,
der kan fastsættes i den nationale lovgivning.

(10) En kontrakt kan kun betragtes som en offentlig bygge-
og anlægskontrakt, hvis dens genstand specifikt omfatter
udførelse af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag I,
selv om kontrakten kan omfatte andre tjenesteydelser,
der er nødvendige for udførelsen af sådanne aktiviteter.
Offentlige tjenesteydelseskontrakter, herunder vedrørende
forvaltning af ejendomme, kan under visse omstændig-
heder omfatte bygge- og anlægsarbejde. Hvis et sådant
bygge- og anlægsarbejde imidlertid er accessorisk i for-
hold til kontraktens hovedformål og derfor udgør en
mulig følge heraf eller et supplement hertil, berettiger
det forhold, at kontrakten omfatter sådant bygge- og
anlægsarbejde, ikke til at betragte den som en offentlig
bygge- og anlægskontrakt.

(11) Der bør fastlægges en fællesskabsdefinition af ramme-
aftaler samt specifikke regler for rammeaftaler vedrø-
rende kontrakter, der falder inden for dette direktivs
anvendelsesområde. Når en ordregivende myndighed i
henhold til dette direktivs bestemmelser indgår en ram-
meaftale, kan den ifølge disse regler inden for ramme-
aftalens gyldighedsperiode indgå kontrakter, der er base-
ret på rammeaftalen, enten ved at anvende vilkårene i
rammeaftalen eller, hvis ikke alle vilkårene allerede er
fastsat heri, ved at iværksætte en fornyet konkurrence
mellem rammeaftalens parter om de ikke fastsatte vilkår.
Den fornyede konkurrence bør overholde visse regler,
der har til formål at sikre den nødvendige fleksibilitet
og overholdelsen af de generelle principper, herunder
især princippet om ligebehandling. Af denne grund bør
rammeaftalers gyldighed være begrænset, og de bør ikke
kunne gælde for perioder på over fire år undtagen i
tilfælde, hvor de ordregivende myndigheder behørigt
begrunder, at det er nødvendigt med en længere peri-
ode.

(12) En række nye elektroniske indkøbsteknikker er under
stadig udvikling. Disse teknikker gør det muligt at øge
konkurrencen og forbedre effektiviteten af de offentlige
indkøb, navnlig fordi deres anvendelse sparer både tid
og penge. De ordregivende myndigheder kan anvende
elektroniske indkøbsteknikker, forudsat at det sker i
overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv
og principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehand-
ling og gennemsigtighed. I den forbindelse kan en til-
budsgivers afgivelse af tilbud, især i forbindelse med en
fornyet konkurrence med henblik på anvendelse af en
rammeaftale eller ved indførelsen af et dynamisk ind-
købssystem, antage form af tilbudsgiverens elektroniske
katalog, hvis denne anvender de kommunikationsmidler,
som den ordregivende myndighed har valgt i overens-
stemmelse med artikel 42.(1) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

Bilag 2.0



Den Europæiske Unions TidendeDA 30.4.2004L 134/118

navnlig transaktioner med henblik på den ordregivende
myndigheds penge- eller kapitalanskaffelse. Derfor er
kontrakter vedrørende udstedelse, køb, salg eller over-
førsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter
ikke omfattet. Centralbankernes tjenesteydelser er lige-
ledes udelukket.

(28) Beskæftigelse og erhverv er nøgleelementer for sikringen
af lige muligheder for alle og bidrager til integration i
samfundet. I så henseende bidrager beskyttede værk-
steder og programmer for beskyttet beskæftigelse effek-
tivt til integration eller reintegration på arbejdsmarkedet
af handicappede. Men sådanne værksteder er måske ikke
i stand til at få kontrakter på normale konkurrencevil-
kår. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at med-
lemsstaterne kan forbeholde retten til at deltage i proce-
durerne om tildeling af offentlige kontrakter for sådanne
værksteder eller forbeholde udførelsen af sådanne kon-
trakter for programmer for beskyttet beskæftigelse.

(29) Der er behov for, at de tekniske specifikationer, der
udarbejdes af det offentlige som indkøber, sikrer, at der
skabes muligheder for en konkurrencesituation ved til-
deling af offentlige kontrakter. Derfor skal det være
muligt at afgive tilbud, så de afspejler mange forskellige
tekniske løsningsmuligheder. For at dette skal kunne
lade sig gøre, skal det dels være muligt at fastsætte de
tekniske specifikationer i form af funktionsdygtighed og
funktionelle krav, dels skal de ordregivende myndighe-
der, hvis der refereres til en europæisk standard — eller,
hvor en sådan ikke findes, til en national standard —

tage tilbud i betragtning, der er baseret på tilsvarende
løsningsmuligheder. Tilbudsgiverne bør kunne benytte
ethvert bevismiddel for at godtgøre, at der er tale om
en tilsvarende løsning. De ordregivende myndigheder
skal kunne begrunde enhver beslutning om, at der i et
givet tilfælde ikke er tale om en tilsvarende løsning.
Ordregivende myndigheder, der ønsker at fastlægge mil-
jøkrav i forbindelse med de tekniske specifikationer i en
given kontrakt, kan fastsætte de specifikke miljømæssige
karakteristika, som f.eks. en given produktionsmetode,
og/eller virkninger af varegrupper eller tjenesteydelser.
De kan, men er ikke forpligtet til at anvende de rele-
vante specifikationer, der er fastlagt i forbindelse med
miljømærkning, som f.eks. EF-miljømærket, (multi)natio-
nale miljømærker eller eventuelle andre miljømærker,
hvis kravene til mærket udvikles og vedtages på grund-
lag af videnskabeligt baseret information gennem en
proces, i hvilken interessenter, såsom regeringsorganer,
forbrugere, fabrikanter, forhandlere og miljøorganisatio-
ner, kan deltage, og hvis mærket er tilgængeligt og til
rådighed for alle interesserede parter. Ordregivende myn-
digheder bør, hvor det er muligt, fastlægge tekniske
specifikationer, således at der tages hensyn til kriterier

vedrørende adgangsmuligheder for handicappede eller
design for samtlige brugere. De tekniske specifikationer
bør være klart angivet, således at alle tilbudsgivere er
klar over, hvad de krav, som de ordregivende myndighe-
der har stillet, omfatter.

(30) De supplerende oplysninger vedrørende kontrakterne
skal, således som det er almindeligt i medlemsstaterne,
indgå i udbudsbetingelserne for hver enkelt kontrakt
eller i et tilsvarende dokument.

(31) Ordregivende myndigheder, som udfører særligt kom-
plekse projekter, kan uden egen skyld befinde sig i en
situation, hvor det er umuligt objektivt at fastlægge de
vilkår, der kan opfylde deres behov, eller at vurdere,
hvad markedet kan tilbyde af tekniske og/eller finansielle
og juridiske løsninger. Denne situation kan navnlig op-
stå i forbindelse med udførelsen af vigtige integrerede
transportinfrastrukturprojekter, store edb-net og projek-
ter, der indebærer en kompleks, struktureret finansiering,
hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i
forvejen. I det omfang offentligt eller begrænset udbud
ikke måtte muliggøre indgåelse af sådanne kontrakter,
bør der derfor indføres en fleksibel procedure, som både
tilgodeser konkurrencen mellem økonomiske aktører og
de ordregivende myndigheders behov for at drøfte alle
kontraktens aspekter med hver ansøger. Denne proce-
dure må dog ikke anvendes på en sådan måde, at
konkurrencen begrænses eller fordrejes, navnlig ikke
ved at ændre grundlæggende elementer i tilbuddene,
ved at pålægge den valgte tilbudsgiver væsentlige nye
elementer eller ved at inddrage en anden tilbudsgiver
end den, der har afgivet det økonomisk mest fordel-
agtige tilbud.

(32) For at gøre det lettere for små og mellemstore virk-
somheder at deltage i offentlige udbud bør der fastsættes
bestemmelser om underentreprise.

(33) Vilkårene for udførelse af en kontrakt er i overensstem-
melse med dette direktiv, hvis de hverken direkte eller
indirekte er diskriminerende, og hvis de er anført i
udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne. Vil-
kårene kan bl.a. have til formål at fremme efteruddan-
nelse på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til personer
med særlige integrationsproblemer, bekæmpe arbejdsløs-
hed eller beskytte miljøet. Som eksempler kan bl.a.
nævnes krav om — ved udførelsen af kontrakten — at
ansætte langtidsledige eller iværksætte uddannelsesinitia-
tiver for ledige eller for unge, at overholde substansen i
de grundlæggende ILO-konventioner, hvis de ikke er
gennemført i national ret, og at ansætte flere handicap-
pede, end den nationale lovgivning kræver.
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(34) De love, administrative bestemmelser og kollektive over-
enskomster, der gælder i de enkelte medlemsstater eller i
Fællesskabet for så vidt angår arbejdsforhold og sikker-
hed på arbejdspladsen, finder anvendelse ved udførelsen
af en offentlig kontrakt, hvis sådanne bestemmelser og
deres anvendelse er i overensstemmelse med fællesskabs-
retten. I tilfælde af grænseoverskridende aktiviteter, hvor
en medlemsstats arbejdstagere leverer tjenesteydelser i en
anden medlemsstat for at udføre en offentlig kontrakt,
indeholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (1)
de mindstekrav, der skal opfyldes i modtagerlandet over
for de udstationerede arbejdstagere. Hvis den nationale
lovgivning indeholder bestemmelser herom, kan tilside-
sættelse af sådanne forpligtelser betragtes som en alvor-
lig fejl eller som en strafbar handling, der rejser tvivl om
den pågældende økonomiske aktørs faglige hæderlighed,
og som kan medføre, at denne udelukkes fra udbuds-
proceduren.

(35) I betragtning af, hvordan de nye informations- og kom-
munikationsteknologier kan lette offentliggørelsen af ud-
bud, rationalisere udbudsprocedurerne og gøre dem
mere gennemsigtige, bør elektroniske midler ligestilles
med traditionelle kommunikations- og informationsud-
vekslingsmidler. Der skal i størst muligt omfang vælges
midler og teknologi, som er forenelig med de teknolo-
gier, der anvendes i de øvrige medlemsstater.

(36) Udviklingen af effektive konkurrenceforhold inden for
offentlige indkøb nødvendiggør offentliggørelse på fæl-
lesskabsplan af de udbudsbekendtgørelser, som med-
lemsstaternes ordregivende myndigheder udsteder. De
oplysninger, som indeholdes i disse bekendtgørelser,
skal gøre det muligt for Fællesskabets økonomiske ak-
tører at vurdere, om de udbudte indkøb er af interesse
for dem. Der bør med henblik herpå gives dem til-
strækkeligt kendskab til kontraktens genstand og til de
betingelser, der er knyttet til den. Det er derfor vigtigt at
gøre udbudsbekendtgørelserne mere synlige ved at bruge
de dertil egnede instrumenter, som f.eks. standard-
formularerne for udbudsbekendtgørelser og det fælles
glossar for offentlige indkøbskontrakter (CPV-glossaret
»Common Procurement Vocabulary«), der er fastlagt i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 2195/2002 (2), som referencenomenklatur for offent-
lige kontrakter. Ved begrænset udbud skal offentliggørel-
sen især have til formål at give medlemsstaternes øko-
nomiske aktører mulighed for at vise deres interesse for
kontrakterne ved at anmode de ordregivende myndighe-
der om en opfordring til at afgive bud på de foreskrevne
betingelser.

(37) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af
13. december 1999 om en fællesskabsramme for elek-
troniske signaturer (3) og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige
aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elek-
tronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elek-
tronisk handel«) (4) bør finde anvendelse på fremsendelse
af oplysninger ad elektronisk vej i forbindelse med
nærværende direktiv. Procedurerne for offentlige indkøb
og de regler, der gælder for projektkonkurrencer om
tjenesteydelser, kræver et højere sikkerhedsniveau og
strengere fortrolighed end det niveau, der er fastsat i
disse direktiver. Derfor bør systemerne til elektronisk
modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse samt
planer og projekter opfylde yderligere specifikke krav.
Med henblik herpå bør anvendelsen af elektroniske
signaturer, navnlig avancerede elektroniske signaturer, så
vidt som muligt tilskyndes. Desuden kan eksistensen af
frivillige akkrediteringsordninger udgøre en gunstig ram-
me for at øge niveauet for certificeringstjenesteydelser
for disse anordninger.

(38) Anvendelsen af elektroniske midler er tidsbesparende.
Der bør derfor indføres bestemmelser om reduktion af
minimumsfristerne, når der bruges elektroniske midler,
dog under forudsætning af at disse er forenelige med de
særlige bestemmelser for fremsendelsesmetoder, der er
fastsat på fællesskabsplan.

(39) Undersøgelsen af tilbudsgivernes egnethed ved offentligt
udbud og ansøgernes egnethed ved begrænset udbud,
udbud med forhandling efter forudgående udbudsbe-
kendtgørelse og konkurrencepræget dialog samt udvæl-
gelsen skal foretages under iagttagelse af gennemsigtig-
hed. Der skal derfor anføres ikke-diskriminerende krite-
rier, som de ordregivende myndigheder kan anvende til
at udvælge konkurrenterne og de midler, som de øko-
nomiske aktører kan anvende til at bevise, at de op-
fylder kriterierne. Af hensyn til gennemsigtigheden skal
den ordregivende myndighed, så snart en kontrakt ud-
bydes, meddele, hvilke udvælgelseskriterier der vil blive
anvendt, og hvilke specifikke kvalifikationer der eventu-
elt kræves af de økonomiske aktører, for at de kan
deltage i udbuddet.

(40) En ordregivende myndighed kan begrænse antallet af
ansøgere ved begrænset udbud, udbud med forhandling
med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og
konkurrencepræget dialog. En sådan begrænsning af
antallet af ansøgere skal foretages på basis af objektive

(1) EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
(2) EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1.
(3) EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.
(4) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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kriterier, der angives i udbudsbekendtgørelsen. Disse
objektive kriterier indebærer ikke nødvendigvis nogen
vægtning. Hvad angår kriterierne vedrørende de økono-
miske aktørers personlige forhold kan en generel hen-
visning i udbudsbekendtgørelsen til tilfældene i artikel 45
være tilstrækkelig.

(41) I den konkurrenceprægede dialog og i udbud med
forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse bør
de ordregivende myndigheder under hensyntagen til den
smidighed, som kan være nødvendig, og til de store
omkostninger, der er forbundet med sådanne former for
udbud, kunne tilrettelægge udbudsproceduren i flere på
hinanden følgende faser, så antallet af tilbud, som stadig
drøftes eller forhandles, gradvis begrænses på grundlag
af forud meddelte tildelingskriterier. En sådan begræns-
ning skal, hvor antallet af egnede løsninger eller kandi-
dater tillader det, sikre en reel konkurrence.

(42) I forbindelse med krav om dokumentation af særlige
kvalifikationer for at kunne deltage i en udbudsproce-
dure eller i en projektkonkurrence om tjenesteydelser
anvendes de relevante fællesskabsbestemmelser om gen-
sidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater eller
anden dokumentation for formelle kvalifikationer.

(43) Det skal undgås, at offentlige kontrakter tildeles økono-
miske aktører, der har deltaget i en kriminel organisa-
tion, eller som er blevet fundet skyldige i bestikkelse
eller svig til skade for De Europæiske Fællesskabers
økonomiske interesser eller i hvidvaskning af penge. De
ordregivende myndigheder kan eventuelt anmode ansøg-
erne/tilbudsgiverne om passende dokumentation og kan,
når de er i tvivl om disse ansøgeres/tilbudsgiveres per-
sonlige forhold, anmode de kompetente myndigheder i
den pågældende medlemsstat om samarbejde. Sådanne
økonomiske aktører bør udelukkes, når den ordregi-
vende myndighed har fået kendskab til en dom vedrø-
rende sådanne strafbare handlinger, der er afsagt i over-
ensstemmelse med gældende national lovgivning og er
endelig og dermed retskraftig. Hvis den nationale lov-
givning indeholder bestemmelser herom, kan tilsidesæt-
telse af miljølovgivningen eller af lovgivningen om of-
fentlige kontrakter i forbindelse med ulovlige aftaler, for

hvilken der er afsagt en endelig dom eller truffet en
afgørelse med tilsvarende virkning, betragtes som en
strafbar handling, der rejser tvivl om den økonomiske
aktørs faglige hæderlighed, eller som en alvorlig fejl.

Tilsidesættelse af nationale bestemmelser om gennem-
førelse af Rådets direktiv 2000/78/EF (1) og
76/207/EØF (2) vedrørende ligebehandling af arbejdstage-
re, som har været genstand for en endelig dom eller
afgørelse med tilsvarende virkning, kan betragtes som en
strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældende
økonomiske aktørs faglige hæderlighed, eller som en
alvorlig fejl.

(44) I relevante tilfælde, hvor bygge- og anlægsarbejdernes
eller tjenesteydelsernes art gør det berettiget at anvende
miljøstyringsforanstaltninger eller -systemer i forbindelse
med udførelsen af en offentlig kontrakt, kan det kræves,
at der anvendes sådanne foranstaltninger eller systemer.
Miljøstyringssystemerne kan, uanset om de er registreret
i overensstemmelse med fællesskabsinstrumenterne,
f.eks. forordning (EF) nr. 761/2001 (EMAS) (3), vise, om
den økonomiske aktør har teknisk formåen til at udføre
kontrakten. Desuden bør en beskrivelse af de foranstalt-
ninger, som den økonomiske aktør anvender for at sikre
det samme miljøbeskyttelsesniveau, accepteres som alter-
nativ dokumentation i stedet for de registrerede miljø-
styringssystemer.

(45) Dette direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at
indføre enten officielle lister over entreprenører, leve-
randører eller tjenesteydere eller attestering, der foretages
af offentligretlige eller privatretlige organer, og sådanne
lister og sådan attestering har virkninger i forbindelse
med tilbudsgivning i en anden medlemsstat. Der skal i
forbindelse med de officielle lister over godkendte øko-
nomiske aktører tages hensyn til Domstolens praksis,
hvis en økonomisk aktør, der indgår i en koncern,
påberåber sig økonomisk, finansiel eller teknisk for-
måen, der er til stede hos andre virksomheder i koncer-
nen, til støtte for sin anmodning om optagelse på en
liste. Det påhviler i så fald den økonomiske aktør at

(1) Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse
og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).

(2) Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår
adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt
arbejdsvilkår (EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40). Ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF (EFT L 269 af
5.10.2002, s. 15).

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19.
marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabs-
ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EFT L 114 af
24.4.2001, s. 1).
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Bilag III — Fortegnelse over over offentligretlige organer og kategorier af organer, jf. artikel 1, stk. 9, andet afsnit

Bilag IV — Centrale regeringsmyndigheder

Bilag V — Liste over de i artikel 7 omhandlede varer vedrørende indkøb, der foretages af de ordregivende
myndigheder inden for forsvarsområdet

Bilag VI — Definition af visse tekniske specifikationer

Bilag VII — Oplysninger, der skal angives i udbudsbekendtgørelser

Bilag VII A — Oplysninger, der skal angives i udbudsbekendtgørelser

Bilag VII B — Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelsen om koncession på offentlige bygge- og anlægsarbejder

Bilag VII C — Oplysninger, der skal angives i koncessionshaverens bekendtgørelser om bygge- og anlægskontrakter,
hvor denne ikke er ordregivende myndighed

Bilag VII D — Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om projektkonkurrencer om tjenesteydelser

Bilag VIII — Karakteristika vedrørende offentliggørelse

Bilag IX — Registre

Bilag IX A — Offentlige bygge- og anlægskontrakter

Bilag IX B — Offentlige vareindkøbskontrakter

Bilag IX C — Offentlige tjenesteydelseskontrakter

Bilag X — Krav til anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud/ansøgninger om deltagelse eller af planer og
projekter i forbindelse med konkurrencer

Bilag XI — Gennemførelses- og anvendelsesfrister (artikel 80)

Bilag XII — Sammenligningstabel

AFSNIT I

DEFINITIONER OG ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

Definitioner

1. I dette direktiv gælder definitionerne i stk. 2-15.

2. a) Ved »offentlige kontrakter« forstås gensidigt bebyrdende
aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere øko-
nomiske aktører og en eller flere ordregivende myndig-
heder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering af
varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette direk-
tiv.

b) Ved »offentlige bygge- og anlægskontrakter« forstås of-
fentlige kontrakter om enten udførelse eller både projek-
tering og udførelse af arbejder vedrørende en af de i
bilag I omhandlede aktiviteter eller af bygge- og anlægs-
arbejde eller om udførelsen ved et hvilket som helst
middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer til
behov præciseret af den ordregivende myndighed. Ved
»bygge- og anlægsarbejde« forstås resultatet af et sæt
bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at
udfylde en økonomisk eller teknisk funktion.

c) Ved »offentlige vareindkøbskontrakter« forstås andre of-
fentlige kontrakter end dem, der er omhandlet i litra b),
og som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden
forkøbsret af varer.

En offentlig kontrakt, der vedrører levering af varer, og
som også accessorisk omfatter monterings- og installa-
tionsarbejde, betragtes som en »offentlig vareindkøbskon-
trakt«.

d) Ved »offentlige tjenesteydelseskontrakter« forstås offentlige
kontrakter, bortset fra offentlige bygge- og anlægskon-
trakter og vareindkøbskontrakter, der vedrører tjeneste-
ydelser nævnt i bilag II.

En offentlig kontrakt, der vedrører både varer og tjene-
steydelser som defineret i bilag II, betragtes som en
»offentlig tjenesteydelseskontrakt«, hvis værdien af de
pågældende tjenesteydelser overstiger værdien af de varer,
kontrakten omfatter.
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En offentlig kontrakt, der vedrører tjenesteydelser som
defineret i bilag II og kun som accessoriske aktiviteter i
forhold til kontraktens hovedgenstand omfatter de aktivi-
teter, der er defineret i bilag I, betragtes som en offentlig
tjenesteydelseskontrakt.

3. Ved »koncessionskontrakt om offentlige bygge- og an-
lægsarbejder« forstås en kontrakt med samme karakteristika
som offentlige bygge- og anlægskontrakter bortset fra, at
vederlaget for det arbejde, der skal præsteres, enten udeluk-
kende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet
eller i denne ret sammen med betaling af en pris.

4. Ved »koncessionskontrakt om tjenesteydelser« forstås en
kontrakt med samme karakteristika som offentlige tjenesteydel-
seskontrakter bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse,
der skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at
udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling
af en pris.

5. Ved »rammeaftale« forstås en aftale indgået mellem en
eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere økono-
miske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de
kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især
med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder.

6. Ved »dynamisk indkøbssystem« forstås en fuldt elektro-
nisk indkøbsproces for almindelige indkøb, der er generelt
tilgængelige på markedet og opfylder den ordregivende myn-
digheds krav; processen er endvidere tidsbegrænset og under
hele sin varighed åben for enhver økonomisk aktør, der
opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende
tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

7. Ved »elektronisk auktion« forstås en gentagen proces,
hvor nye og lavere priser og/eller nye værdier for visse
elementer i tilbuddene præsenteres ad elektronisk vej efter den
første fuldstændige vurdering af tilbuddene, således at disse kan
klassificeres på grundlag af automatisk behandling.Visse bygge-
og anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter, der involverer en
intellektuel indsats som f.eks. projektering af arbejder, kan
derfor ikke gøres til genstand for elektroniske auktioner.

8. Begreberne »entreprenør«, »leverandør« og »tjenesteyder«
dækker enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig
enhed samt enhver sammenslutning af sådanne personer
og/eller organer, som på markedet tilbyder henholdsvis udfø-
relse af arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder, varer eller
tjenesteydelser.

Begrebet »økonomisk aktør«, dækker både en entreprenør, en
leverandør og en tjenesteyder. Det anvendes udelukkende for at
forenkle teksten.

En økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud, betegnes »til-
budsgiver«. Enhver, der har anmodet om en opfordring til at

deltage i et begrænset udbud eller et udbud med forhandling
eller en konkurrencepræget dialog, betegnes »ansøger«.

9. Som »ordregivende myndigheder« betragtes staten, regio-
nale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sam-
menslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et
eller flere af disse offentligretlige organer.

Ved »offentligretligt organ« forstås ethvert organ:

a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme
almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kom-
merciel karakter,

b) som er en juridisk person og

c) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres
af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre
offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses
kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndighe-
der eller andre offentligretlige organer udpeger mere end
halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller
tilsynsorganet.

Ikke-udtømmende fortegnelser over de offentligretlige organer
eller kategorier af organer, der opfylder kriterierne i andet
afsnit, litra a), b) og c), findes i bilag III. Medlemsstaterne
underretter jævnligt Kommissionen om ændringer, der er fore-
taget i deres fortegnelser over organer og sammenslutninger af
organer.

10. Ved »indkøbscentral« forstås en ordregivende myndig-
hed, der:

— indkøber varer og/eller tjenesteydelser for andre ordregi-
vende myndigheder, eller

— indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om bygge-
og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre or-
dregivende myndigheder.

11. a) Ved »offentligt udbud« forstås procedurer, hvor alle
interesserede økonomiske aktører kan afgive tilbud.

b) Ved »begrænset udbud« forstås procedurer, som enhver
økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i, men hvor
kun de økonomiske aktører, der af de ordregivende
myndigheder modtager opfordring dertil, kan afgive
tilbud.

c) Ved »konkurrencepræget dialog« forstås en procedure,
som enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage
i, men hvor den ordregivende myndighed fører en
dialog med de ansøgere, der har fået adgang til at
deltage i proceduren, med henblik på at udvikle en eller
flere løsninger, der kan opfylde dens behov, og som
skal være grundlag for de tilbud, de valgte ansøgere
dernæst opfordres til at afgive.
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Med henblik på anvendelsen af proceduren i første
afsnit anses en offentlig kontrakt for at være »særligt
kompleks«, når den ordregivende myndighed

— ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel
23, stk. 3, litra b), c) eller d) objektivt at præcisere
de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og
formål, og/eller

— ikke er i stand til objektivt at præcisere de retlige
og/eller finansielle forhold i forbindelse med et
projekt.

d) Ved »udbud med forhandling« forstås procedurer, hvor
de ordregivende myndigheder henvender sig til økono-
miske aktører, som de selv udvælger, og forhandler
kontraktens vilkår med en eller flere af disse.

e) Ved »projektkonkurrencer« forstås procedurer, hvorved
den ordregivende myndighed, navnlig inden for fysisk
planlægning, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbej-
de eller databehandling, kan forskaffe sig et planlæg-
nings- eller projekteringsarbejde, der udvælges af en
bedømmelseskomité efter udskrivning af en konkurren-
ce med eller uden præmieuddeling.

12. Ved »skriftlig(t)« forstås ethvert udtryk bestående af en
helhed af ord eller tal, som kan læses, reproduceres og derefter
videresendes. Denne helhed kan omfatte informationer overført
og lagret ved hjælp af elektroniske midler.

13. Ved »elektronisk middel« forstås et middel, der anvender
elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital kompres-
sion) og datalagringsudstyr, og hvor data sendes, rutes og
modtages via tråd, radio, optiske midler eller andre elektro-
magnetiske midler.

14. Ved »Det fælles glossar for offentlige kontrakter«, i det
følgende benævnt »CPV« (Common Procurement Vocabulary),
forstås den referencenomenklatur, der er gældende for offent-
lige kontrakter, og som er fastlagt ved forordning (EF) nr.
2195/2002, idet der sikres overensstemmelse med andre gæl-
dende nomenklaturer.

I tilfælde af forskellige fortolkninger af direktivets anvendelses-
område som følge af eventuelle uoverensstemmelser mellem
CPV-nomenklaturen og NACE-nomenklaturen, der er omhand-
let i bilag I, eller mellem CPV-nomenklaturen og CPC-nomen-
klaturen (den foreløbige udgave), der er omhandlet i bilag II,

gælder henholdsvis NACE-nomenklaturen og CPC-nomenklatu-
ren.

15. For så vidt angår artikel 13, artikel 57, litra a), og
artikel 68, litra b), forstås ved:

a) »offentligt telenet«: den offentlige telekommunikationsinfra-
struktur, der giver mulighed for at overføre signaler mellem
bestemte nettermineringspunkter ved hjælp af trådforbin-
delse, radiobølger, optiske midler eller andre elektromagne-
tiske midler

b) »nettermineringspunkter«: hele det kompleks af fysiske for-
bindelser og tekniske adgangsspecifikationer, der hører til
det offentlige telenet, og som er nødvendige for tilslutning
til det offentlige net og effektiv kommunikation gennem
dette

c) »offentlige teletjenester«: teletjenester, som medlemsstaterne
udtrykkeligt har overdraget til især et eller flere teleselskaber
at udbyde

d) »teletjenester«: de tjenesteydelser, der helt eller delvis består i
transmission og rutning af signaler gennem et offentligt
telenet ved hjælp af telekommunikationsteknik, med undta-
gelse af radio- og tv-spredning.

Artikel 2

Principper for indgåelse af kontrakter

De ordregivende myndigheder overholder principperne om
ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af økonomiske aktø-
rer og handler på en gennemsigtig måde.

Artikel 3

Tildeling af særlige eller eksklusive rettigheder — Ikke-
forskelsbehandlingsklausul

Hvis en ordregivende myndighed tildeler en enhed, der ikke er
en ordregivende myndighed, særlige eller eksklusive rettigheder
til at udføre en offentlig servicefunktion, skal det ved den
retsakt, hvorved denne rettighed tildeles, fastsættes, at den
pågældende enhed ved indgåelse af vareindkøbskontrakter med
tredjemand i forbindelse med denne servicefunktion skal over-
holde princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund
af nationalitet.
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De ordregivende myndigheder kan angive, at de varer eller
tjenesteydelser, der er forsynet med et miljømærke, anses for
at opfylde de tekniske specifikationer, der er fastlagt i udbuds-
betingelserne; de skal acceptere enhver anden passende doku-
mentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten eller
en prøvningsrapport fra et anerkendt organ.

7. Ved »anerkendte organer« som omhandlet i denne artikel
forstås prøvningslaboratorier, kalibreringslaboratorier og in-
spektions- og certificeringsorganer, som opfylder gældende
europæiske standarder.

De ordregivende myndigheder accepterer attester fra anerkendte
organer i andre medlemsstater.

8. Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må
de tekniske specifikationer ikke angive et bestemt fabrikat, en
bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de
må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller
en bestemt type, til en bestemt oprindelse eller til en bestemt
produktion med det resultat, at visse virksomheder eller pro-
dukter favoriseres eller elimineres. En sådan angivelse eller
henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig nøj-
agtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand ikke kan
lade sig gøre ved anvendelse af stk. 3 og 4; en sådan angivelse
eller henvisning skal efterfølges af udtrykket »eller tilsvarende«.

Artikel 24

Alternative tilbud

1. Når kriteriet for tildeling er det økonomisk mest fordel-
agtige tilbud, kan de ordregivende myndigheder give tilbudsgi-
verne tilladelse til at præsentere alternative tilbud.

2. De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørel-
sen angive, om de tillader alternative tilbud eller ej; hvis dette
ikke er angivet, vil alternative tilbud ikke være tilladt.

3. De ordregivende myndigheder, der tillader alternative til-
bud, angiver i udbudsbetingelserne, hvilke mindstekrav alterna-
tive tilbud skal opfylde, og hvilke specifikke krav der eventuelt
stilles til deres udformning.

4. De tager kun de alternative tilbud i betragtning, som
opfylder de krævede minimumskrav.

I udbudsprocedurerne for offentlige vareindkøbs- eller tjeneste-
ydelseskontrakter kan ordregivende myndigheder, der har givet
tilladelse til alternative tilbud, ikke afvise et alternativt tilbud
alene med den begrundelse, at der, såfremt det antages, enten
vil blive tale om en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en
offentlig vareindkøbskontrakt eller omvendt.

Artikel 25

Underentreprise

I udbudsbetingelserne kan den ordregivende myndighed an-
mode eller kan af en medlemsstat forpligtes til at anmode

tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en
kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredje-
mand, samt hvilke underentreprenører han foreslår.

Denne angivelse berører ikke den økonomiske aktørs ansvar
som hovedmand.

Artikel 26

Betingelser vedrørende kontraktens udførelse

De ordregivende myndigheder kan fastsætte særlige betingelser
vedrørende kontraktens udførelse, hvis disse er forenelige med
fællesskabsretten og de er nævnt i udbudsbekendtgørelsen eller
i udbudsbetingelserne. Betingelserne vedrørende kontraktens
udførelse kan navnlig handle om sociale hensyn eller miljø-
hensyn.

Artikel 27

Forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyt-
telse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og

arbejdsforhold i øvrigt

1. Den ordregivende myndighed kan i udbudsbetingelserne
oplyse eller af en medlemsstat forpligtes til at oplyse, hos
hvilket eller hvilke organer ansøgerne eller tilbudsgiverne kan
få relevante oplysninger om forpligtelser vedrørende skatter og
afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende
bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og
arbejdsforhold i øvrigt i den medlemsstat eller region eller på
det sted, hvor ydelserne skal præsteres, og som finder anven-
delse på arbejdets udførelse på byggepladsen eller på de leve-
rede tjenesteydelser under kontraktens opfyldelse.

2. Den ordregivende myndighed, der giver de i stk. 1
nævnte oplysninger, anmoder tilbudsgiverne eller de ansøgere,
der deltager i en udbudsprocedure, om at angive, at de ved
udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtel-
ser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor
ydelsen skal præsteres.

Første afsnit er ikke til hinder for anvendelse af bestemmel-
serne i artikel 55 om undersøgelse af unormalt lave tilbud.

KAPITEL V

Udbudsprocedurer

Artikel 28

Anvendelse af offentligt udbud, begrænset udbud og ud-
bud med forhandling samt konkurrencepræget dialog

For at indgå offentlige kontrakter anvender de ordregivende
myndigheder de nationale procedurer, der er tilpasset til brug i
forbindelse med dette direktiv.
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De indgår disse offentlige kontrakter ved anvendelse af offent-
lige eller begrænsede udbud. På de særlige betingelser, der
udtrykkeligt er nævnt i artikel 29, kan de ordregivende myn-
digheder indgå offentlige kontrakter ved hjælp af konkurrence-
præget dialog. I de tilfælde og under de omstændigheder, der
udtrykkeligt er nævnt i artikel 30 og 31, kan de anvende
udbud med forhandling, med eller uden offentliggørelse af en
udbudsbekendtgørelse.

Artikel 29

Konkurrencepræget dialog

1. I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlems-
staterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder, i den
udstrækning de mener, at anvendelse af et offentligt eller af et
begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt, kan
gøre brug af konkurrencepræget dialog i overensstemmelse
med denne artikel.

Tildelingen af en offentlig kontrakt sker udelukkende på grund-
lag af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

2. De ordregivende myndigheder offentliggør en udbudsbe-
kendtgørelse, hvori de meddeler deres behov og krav, som de
definerer i denne bekendtgørelse og/eller i et beskrivende
dokument.

3. De ordregivende myndigheder indleder med de ansøgere,
som er udvalgt i henhold til relevante bestemmelser i artikel
44-52, en dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå,
hvorledes deres behov bedst kan opfyldes. Under denne dialog
kan de drøfte alle aspekter ved kontrakten med de udvalgte
ansøgere.

Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder, at alle
tilbudsgivere behandles ens. De udøver især ikke forskelsbe-
handling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbuds-
givere bedre end andre.

De ordregivende myndigheder må ikke over for de andre
deltagere afsløre de løsninger, som en anden deltager har
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, som en deltager i
dialogen har meddelt, uden dennes samtykke.

4. De ordregivende myndigheder kan bestemme, at udbud-
det skal forløbe i flere faser for at begrænse antallet af
løsninger, der skal diskuteres under dialogen, på grundlag af
de tildelingskriterier, der er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen
eller i det beskrivende dokument. Muligheden for at gøre brug
af denne fremgangsmåde skal være anført i udbudsbekendtgø-
relsen eller i det beskrivende dokument.

5. Den ordregivende myndighed fortsætter denne dialog,
indtil den har indkredset den eller de løsninger, der kan
opfylde dens behov, efter om nødvendigt at have sammenlignet
dem.

6. Efter at have erklæret dialogen for afsluttet og efter at
have underrettet deltagerne herom opfordrer de ordregivende

myndigheder deltagerne til at afgive deres endelige tilbud på
grundlag af de løsninger, der er forelagt og præciseret under
dialogen. Disse tilbud skal indeholde alle de elementer, der er
nødvendige for projektets udførelse.

På den ordregivende myndigheds anmodning kan disse tilbud
afklares, præciseres og tilpasses. Imidlertid kan disse præcise-
ringer, afklaringer og tilpasninger eller supplerende oplysninger
ikke medføre, at der ændres ved grundlæggende elementer i
tilbuddet eller i indkaldelsen af tilbud, som ikke vil kunne
ændres uden fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbe-
handling.

7. De ordregivende myndigheder vurderer tilbuddene som
afgivet på grundlag af de i udbudsbekendtgørelsen eller det
beskrivende dokument fastsatte tildelingskriterier og vælger det
økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med
artikel 53.

Efter anmodning fra den ordregivende myndighed kan den
tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt som det økonomisk mest
fordelagtige, blive bedt om at præcisere visse aspekter af til-
buddet eller bekræfte forpligtelser, som er indeholdt i tilbuddet,
forudsat at dette ikke bevirker, at væsentlige aspekter af til-
buddet eller udbuddet ændres, og at det ikke fører til kon-
kurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

8. De ordregivende myndigheder kan træffe bestemmelse
om priser eller betalinger til deltagerne i dialogen.

Artikel 30

Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med
forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse

1. De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kon-
trakter ved udbud med forhandling efter forudgående offentlig-
gørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

a) når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset
udbud eller en konkurrencepræget dialog er afgivet tilbud,
som ikke er forskriftsmæssige, eller er afgivet tilbud, som er
uantagelige efter nationale bestemmelser, der er i overens-
stemmelse med artikel 4, 24, 25 og 27 samt bestemmel-
serne i kapitel VII, forudsat at de oprindelige udbudsbetin-
gelser ikke ændres væsentligt.

De ordregivende myndigheder behøver ikke at offentliggøre
en udbudsbekendtgørelse, hvis udbuddet med forhandling
omfatter alle tilbudsgivere, og kun de tilbudsgivere, der
opfylder de i artikel 45-52 omhandlede kriterier, og som
under de forudgående offentlige eller begrænsede udbud
eller den konkurrenceprægede dialog har afgivet tilbud, der
er i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle
krav

b) i undtagelsestilfælde, når bygge- og anlægsarbejdernes, vare-
indkøbenes eller tjenesteydelsernes art eller de hermed for-
bundne risici ikke muliggør en forudgående samlet pris-
fastsættelse
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Baggrunden for Udbudsdirektivet

De markerede dokumenter anvendes i afhandlingen og uddybes kort i det efterfølgende afsnit med 
henblik på de dele af dokumenterne som anvendes i afhandlingen.

27. november 1996: Kommissionens grønbog: ”Offentlige indkøb i EU – Overvejelser for fremtiden”
KOM(96)583

11. marts 1998: Kommissionens meddelelse: Offentlige indkøb i Den Europæiske Union”
KOM(98)143

10. maj 2000: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-
og anlægskontrakter KOM(2000)275

12. juli 2000: Forslaget fremsendes til Rådet
Forslaget fremsendes til Europa-Parlamentet

13. december 2000: Regionsudvalget fremlægger sin udtalelse (enstemmigt besluttet) Udtalelse fra 
regionsudvalget/2000/312

26. april 2001: Det Økonomiske og Sociale udvalg fremlægger sin udtalelse (besluttet ved 
flertal) ØSU/2001/515

30. maj 2001: Rådet drøfter (PRES/2001/205)
17. januar 2002: 1. Behandling af godkendelse af ændringer, udtalelse fra Europa-Parlamentet

(A5/2001/205) Kommissionen fremlægger endvidere sin holdning til Europa-
Parlamentets ændringsforslag (1.behandling), hvor beslutningen er truffet med 
delvist tilsagn (tilsagnet er overholdt).

6. maj 2002: Kommissionen vedtager ændringer af forslaget (KOM(2002) 236/FINAL)
Det ændrede forslag fremsendes til Rådet og Europa-Parlamentet

21. maj 2002: Der opnås politisk enighed om Rådets fælles holdning (Punkt ”B”)
20. marts 2003: Rådet vedtager den fælles holdning (EFT/EUT EF/2003/147/ 1)
25. marts 2003: Erklæring af fælles holdning vedtages (SEK/2003/366/FINAL)

Erklæring af fælles holdning fremsendes til Rådet og Europa-Parlamentet
27. marts 2003: Europa-Parlamentet modtager den fælles holdning
2. juli 2003: 2. Behandling af godkendelse af ændringer, udtalelser fra Europa-Parlamentet

A5/2003/242. Kommissionen fremlægger sin holdning til Europa-Parlamentets 
ændringsforslag (2.behandling), hvor beslutningen er truffet med delvist 
tilsagn

14. august 2003: Kommissionens udtalelse med ændringer til Europa-Parlamentets 
ændringsforslag i 2. Behandling vedtages. (KOM(2003) 503/FINAL)
Kommissionens udtalelse fremsendes til Rådet og Europa-Parlamentet

14. november 2003: Forligsudvalget indkaldes (Bulletinen/2003/12/ 1.3.62)
2. december 2004: Forligsudvalgets når til enighed om fælles udkast (PRES/2003/352)
29. januar 2004: 3. Behandling af godkendelse af Forligsudvalgets udkast, afgørelse træffes af 

Europa-Parlamentet (A5/2004/7)
3. februar 2004: 3. Behandling af godkendelse af Forligsudvalgets udkast, beslutning træffes af 

Rådet (CS/2004/7008)
31. marts 2004: Europa-Parlamentet og Rådet undertegner det nye direktiv EFT/EUT 
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A. Problemerne i forbindelse med forkert anvendelse af direldiveme

a) De erundlæggende definitioner i direktiveme

3.ll En første tlpe af problemer vedrører en korrekt fortolkning af rækkevidden af de

forskellige begreber, der forekommer i direktiverne. F.eks. har Domstolen grebet ind for at
præcisere definitionen af begrebet "ordregivende myndighed" i direktiverne (Beentjes
dommene) og den bekræftede i denne forbindelse, at der skulle anlægges en funktionel
fortolkning af begrebet. Derudover har det i praksis vist sig vanskeligt at afgrænse begrebet
"ordregiver" inden for rammerne af direktivet om forqyningssektoren, fordi det på 6n og
samme tid henviser til organemes subjektive karakter og den aktivitet, der udøves inden for en

af de enkelte grene af forsyningssektoren. Dette direktiv omfatter nenrlig en hel række
særtilfælde, hvor indkøbeme ikke omfattes af dette direktivs regler, uagtet at de omfattes af
begrebet ordregiver.

3.12 Tilsvarende har det i adskillige tilfælde ikke vist sig let at afgrænse begrebet "ofentlig
aftale". I direktiveme er begrebet defineret i forholdsvis brede termer, hvorved enhver form for
skriftfu og gensidigt bebyrdende kontrakt mellem en ordregivende myndighed og en

virksomhed er underlagt EU-reglerne. På trods af denne brede definition har visse

ordregivende myndigheder alligevel forsøgt at omgå udbudsprocedurerne i direktiverne.

3.13 Tilsvarende overvejelser kan ligeledes gøres om andre begreber i direktiveme, bl.a.
begrebet "bygge- og anlægsarbejde", som der findes visse fortolkende oplysninger om i
retsakterne, men som der alligevel i visse tilfælde kan anlægges forskellige fortolkninger af.

Hvad angår andre begreber som feks. begreberne "v^rekøb" og "tjenesteydelser", kan
Kommissionen konstatere, at indkøberne med baggrund i deres noget flydende fortolkning
søger at undgå anvendelsen af regleme i direktiverne ved kunstigt at opdele kontrakter, som
udgør et hele.

3.14 Disse forskellige begrebers noget generiske karakter følger nødvendigvis af det
forhold, at de gælder for nationale situationer og retsordener, der er meget forskelligartede.
Lovgiveme på EU-plan har måttet gøre en indsats for at tage højde for denne

forskelligartethed. De forskellige begreber må derfor fortolkes på en sådan måde, at
fortolkningen loyalt afrpejler lovgivernes hensigt og opfylder de målsætninger, de har ftstsat.

b) Overdreven brug afudbud efter forhandling

3.15 En anden type problemer angår valget af udbudsprocedure, specieh brugen af udbud
efter forhandling. For sa vidt angår direktiverne om de klassiske sektorer er udbud efter
forhandling, specieh uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, en

udbudsprocedure, der kun må benyttes i undtagelsestilfælde og kun i de tilfælde, der er
udtømmende opregnet i direktiveme. Domstolen har åstslået (dom i sagen Kommissionen
mod Italienl0;, at bestemmelserne vedrørende denne procedure skal fortolkes restriktivt, og at
det påhviler den, der agter at gøre brug af den, at bevise, at de ekstraordinære
omstændigheder, der begrunder fravigelse af de normale procedurer, rent faktisk foreligger.
Flere traktatkrænkelsesprocedurer, som Kommissionen har ført, og en række domme aftagt af
Domstolen vidner imidlertid om, at ordregiverne har giort brug af denne procedure langt ud

Dom af 20.9.1988 i sag 31/87, Sml. 1987, s. 4635.

Dom af10.3.1987 i sag 199/85, Srnl. 1987, s. 1039.

l0
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over de grænser, der følger af en restriktiv fortolkning, bl.a. ved at påberåbe sig tvingende
grunde, der ikke eksisterede eller som måUe tilskrives dem seh, eller ubegrundede argumenter
om, at der kun fandtes 6n entrepretwr, der ville være i sand til at udfure den pågældende

kontrakt.

3.16 I de tilfælde, hvor det er tilladt at benytte udbud efter forhandling, synes denne
procedure at give et økonomisk set mere tilfredsstillende resuhat end et traditioneh udbud og
den har vist sig at være et rationeh middel til at nedbringe den offentlige indkøbers

omkostninger, samtidig med at indkøberen når de tilsigtede målsætninger. Det er dog stadig
sådan, at denne procedure er mindre velegnet til at opfylde målsætningen om gennemsigtighed

i kontrakteme.

c) Bekendtgønelser af for dårlig kvalitet

3.17 En tredje type problemer vedrører offentliggørelsen af offentlige indkøb. I mange
udbudsbekendtgørelser, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, figurerer
visse oplysninger ikke, som skal opgives ifølge de bekendtgørelsesmodeller, der er indeholdt i
direktiveme. Desuden har en krydskontrol af de offentliggjorte bekendtgørelser aftløret, at
pligten til at offenthggøre forhåndsmeddelelser og bekendtgørelser om tildehe ordrer i vid
udstrækning ikke overholdes.

3.18 Kravet om gennemsigtighed, som er nødvendigt for at sikre, at der sker en

liberalisering af offentlige indkøb, forudsætter imidlertid, at der gives ffldestgørende
oplysninger i udbudsbekendtgørelserne. Hvis der ikke finder offentliggørelse sted, vil det være

umuligt at opnå en effektiv konkurrence og de fordele, der følger heraf Hver type
bekendtgørelse, der opereres med i direktiverne, opfylder en nøje defineret funktion.
ForMndsmeddelelserne (eller de vejledende periodiske bekendtgenelser i forsynings-
virksomhedsdirektivet) har til formål at give virksomhederne, specieh SMV, oplysning om
indkøbemes indkøbsbehov i tilstrækkelig god tid til, at de kan forberede srg på at afgive bud af
en højere kvalitet. Selve udbuddene har til formål at formidle samtlige de optysninger, der er
nødvendige for, at virksomhederne kan afgøre, om og hvorledes de kan dehage i en given
udbudsfonetning. Bekendtgørelseme om tildehe ordrer giver dels de virksomheder, der har

deltaget i en udbudsfonetning, mulighed for på en vis måde at kontrollere, om deres

rettigheder er blevet respekteret, og giver dels nyttlge oplysninger til analyse af
markedstendenserne inden for forskellige sektorer.

d) Overdreven brug afhasteproceduren og for korte frister for deltagelse

3.19 En ferde type problemer angar anvendelsen af de forkortede frister i forbindelse med
hasteproceduren. En undersøgelse af de bekendtgørelser, der er blevet offentliggjort i S-

udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende i henhold til direktiv 92150/EØF, viser, at en

stor del afde kontrakter, der annonceres i disse bekendtgørelser, indgås efter haseproceduren,
hvilket indebærer, at fristerne for modtagelse af anmodninger om dehagelse og modtagelse af
bud er væsentligt forkortede. Disse frister er på henholdsvis mindst 15 og l0 dage og bevirker,
at det er meget vanskeligt for virksomheder fra andre medlemsstater at deftage i sådanne

udbudsfonetninger. Direktiveme for de klassiske sektorer giver, i modsætning til
forsyningsvirksomhedsdirektivet, kun mulighed for at forkorte fristerne i et begrænset udbud
eller et udbud efter forhandling i hasende tilfælde, hvor det er praktisk umuligt at benytte de

normale frister. Dette betyder, at hasteproceduren kun må benyttes i undtagelsestilfælde. På

baggrund afovenstående synes ordregiveme ikke at behandle den som sådan.

ll
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for kontraktindgåelse. Når det kan fatsslås, at der i en sektor er effektiv konkurrence, bør 
de ved direktivet indførte forpligtelser ophæves. 

Kommissionen har taget initiativ til liberaliseringsprocessen i de af direktiv 93/38/EØF 
omfattede sektorer (se tredje rapport om gennemførelsen af lovpakken om 
telekommunikation - "Third Report on the implementation of the telecommunication 
regulation package "8). Den må tage højde for den udvikling, der har fundet sted på 
markederne og disses nye orientering, så virksomheder, der opererer under effektiv 
konkurrence på samme måde som private virksomheder, der kun handler ud fra 
økonomiske kriterier, ikke vil være omfattet af direktivets anvendelsesområde. 

Kommissionen overvejer inden udgangen af 1998 at fremsætte forslag med 
henblik på at undtage de sektorer og/eller tjenester, der i den enkelte 
medlemsstat opererer under effektiv konkurrence, fra anvendelsesområdet for 
direktiv 93/38/EØF (vand, energi, transport og telekommunikation). 

I lyset af Domstolens retspraksis er Kommissionen fast besluttet på i nær 
fremtid at anvende de i direktiv 93/38/EØF's artikel 8 fastlagte muligheder for 
at undtage de teletjenester, der udøves under effektiv konkurrence. 
Kommissionen opfordrer derfor ordregiverne til at informere den om de 
teletjenester, som de anser for undtagne fra anvendelsesområdet for direktiv 
93/38/EØF. 

Ved vurderingen af, om der er effektiv konkurrence, vil Kommissionen især 
lægge vægt på, i hvilket omfang det relevante EU-regelsæt er blevet 
gennemført og anvendt i national ret. 

2.1.2.2 Befordre mulighederne for dialog 

Især i forbindelse med særligt komplekse indkøb på områder, der er i konstant udvikling, 
såsom højteknologi, har adskillige indlæg bekræftet Kommissionen i den konstatering, at 
indkøberne kender deres behov, men ikke på forhånd kender den mest velegnede tekniske 
løsning, der kan tilfredsstille behovene. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt med 
en diskussion om kontrakten og en dialog mellem køber og leverandør. Imidlertid giver 
de almindelige udbudsprocedurer i de "klassiske" direktiver kun ringe spillerum for en 
diskussion om forløbet af kontrakttildelingen, og de betragtes derfor som utilstrækkeligt 
fleksible i sådanne situationer. 

Kommissionen vil derfor foreslå, at teksten til de gældende direktiver ændres, 
så udbudsprocedurerne tilføres mere smidighed og en dialog i løbet af en 
udbudsprocedure ikke længere hører til undtagelserne. Den vil foreslå en ny 
ordinær udbudsprocedure, "konkurrencepræget dialog", der vil blive tilføjet til 
de procedurerne "offentligt udbud" og "begrænset udbud" og erstatte den 
nuværende procedure "udbud efter forhandling med forudgående 
offentliggørelse". Især under hensyntagen til principperne om åbenhed og 
ligebehandling må det præciseres, under hvilke betingelser og på hvilken 
måde, de ordregivende myndigheder vil have adgang til denne procedure og 
hvorledes den afvikles. Der henstår herefter kun én særlig procedure, "under-
håndsproceduren", for hvilken betingelserne for anvendelse skal fortolkes 
restriktivt i overensstemmelse med Domstolens retspraksis. 

8 Kom(98)80 af 19.2.98. 
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Formålet med dette initiativ er ikke at indføre nye restriktive regler, men derimod at 
forenkle og smidiggøre procedurerne, som det er ønsket af alle de aktører, der har 
deltaget i grønbogsdebatten, såvel fra de offentlige institutioner som fra den private 
sektor. Initiativet vil give aktørerne større handlefrihed og dermed have en gavnlig 
indflydelse på de offentlige indkøbs kvalitet og effektivitet. 

2.1.2.3 Rammeindkøbenes rolle 

På markeder, der er i konstant udvikling, som det f.eks. gælder for informations
teknologiske produkter og tjenesteydelser, er det ikke økonomisk hensigtsmæssigt for 
offentlige indkøbere at lade sig forpligte til faste priser og vilkår. Offentlige indkøbere 
føler derfor i stigende omfang et behov for at kunne administrere deres indkøb på langt 
sigt. Denne type kontrakter bør derfor være indrettet fleksibelt, når det gælder de 
grundlæggende vilkår. Adskillige indlæg i debatten har drejet sig om, hvordan en sådan 
smidighed kan forenes med indholdet af direktiverne for de "klassiske" sektorer. 

For at forenkle procedurerne og afklare denne situation, overvejer 
Kommissionen at foreslå en tilpasning af de gældende retsregler med 
henblik på at muliggøre en mere udbredt anvendelse af fleksible 
kontrakter, der gør det muligt løbende at tage hensyn til produkt- og 
prisudviklingen. Lange kontrakter kan imidlertid indebære en risiko for 
den frie konkurrence, idet de kan fastfryse markedssituationer og således 
forårsage udelukkelse af visse virksomheder. Følgelig er det vigtigt at 
finde frem til præcise retlige rammer for anvendelsen af sådanne 
kontrakter. Uden at foregribe debatten om dette spørgsmål, er 
Kommissionen af den opfattelse, at rammeindkøb bør bekendtgøres i en 
form, der indeholder objektive og gennemsigtige oplysninger. Efter 
indsendelsen af ansøgninger vil der kunne udarbejdes lister over mulige 
kontrahenter. For at undgå at adgangen til sådanne kontrakter lukkes, bør 
disse lister kun have begrænset varighed eller til stadighed være åbne. 

2.1.2.4 Koncessioner og andre former for offentligt-privat partnerskab 

Begrebet "offentligt-privat partnerskab" omfatter de forskellige former for privat 
økonomisk deltagelse i eller forvaltning af infrastruktur og offentlige tjenester. Det 
offentliges rolle i sådanne partnerskaber er meget forskellig afhængigt af 
sammenhængen. Kommissionen agter på ingen måde at intervenere i de valg, 
medlemsstaterne foretager for så vidt angår offentlig eller privat finansiering og 
forvaltning af disse infrastrukturer og tjenester, idet denne beslutning henhører under 
medlemsstaternes eget ansvarsområde. For at være i fuld samklang med virkeligheden, 
bør Kommissionen derimod fastlægge de retslige rammer, der tillader udviklingen af 
disse partnerskaber og samtidig sikrer overholdelsen af konkurrencereglerne og traktatens 
grundprincipper. 
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BEGRUNDELSE

INDLEDNING

I 1996 offentliggjorde Kommissionen grønbogen "Offentlige indkøb i EU - Overvejelser for fremtiden"1, som har
fremkaldt næsten 300 reaktioner fra erhvervsliv, medlemsstater og institutioner.

Efter at have analyseret disse bidrag skitserede Kommissionen sine fremtidige handlingsmuligheder i
meddelelsen"Offentlige indkøb i Den Europæiske Union"2. Det vigtigste tema i den debat, der blev lanceret med
grønbogen, var nødvendigheden af at forenkle de juridiske rammer og tilpasse dem til den elektroniske tidsalder,
samtidig med at der ikke blev rokket ved den grundlæggende struktur. Kommissionen erkendte nødvendigheden
af at forenkle de eksisterende juridiske rammer gennem en klarere udformning af uklare og komplekse
bestemmelser og gennem lovgivningsmæssige ændringer, hvor problemerne ikke kunne løses gennem
fortolkning.3 Desuden annoncerede den en kodificering af de tre "klassiske" direktiver, der skulle samles i én
retsakt.

Nærværende forslag tjener denne målsætning.

Forslaget er bebudet i Kommissionens arbejdsprogram for 20004. Det hører ind under et område, hvor
Fællesskabet er enekompetent, idet det drejer sig om omskrivning af lovgivning til gennemførelse af det indre
marked med grundlag i artikel 95 i EF-traktaten. Desuden er det en opfølgning af konklusionerne fra
Det Europæiske Råds møde i Lissabon, hvor der blev efterlyst økonomiske reformer til forbedring af det indre
marked.

For at gøre præsentation af forslaget mere overskueligt er de foreslåede ændringer opstillet i to grupper:

– forenkling af direktivet

– ændring af de juridiske rammer

Begrundelsen efterfølges af en analyse af de enkelte artikler.

I. FORENKLING - OMSTRUKTURERE DIREKTIVET OG GØRE DET KLARERE

1.1. Som opfølgning af debatten omkring grønbogen "Offentlige indkøb i EU - Overvejelser for
fremtiden"5 og i sin rolle som "traktatens vogter" har Kommissionen konstateret en manglende
kohærens mellem de tre "klassiske" direktiver, dvs. direktiv 92/50/EØF om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler6, direktiv 93/36/EØF om
samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb7 og direktiv 93/37/EØF om samordning af
fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter8. Denne
manglende kohærens kan ikke begrundes ud fra de forskellige områders særlige karakter og bør derfor
afhjælpes. Disse bestræbelser indgår også i det ønske om klarere regler, som Kommissionen har givet
udtryk for i dens meddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen9, der ikke udelukker et eventuelt
særligt lovgivningsforslag vedrørende koncessioner.

1 KOM(96) 583 endelig udg. af 27. november 1996.
2 KOM(98) 143 endelig udg. af 11. marts 1998.
3 Punkt 2.1.1.
4 KOM(2000) 155 af 9.2.2000.
5 KOM(96) 583, endelig udg. af 27. november 1996.
6 EFT L 209 af 24.7.1992, som ændret ved direktiv 97/52/EF af 13. oktober 1997 (EFT L 328

af 28.11.1997).
7 EFT L 199 af 9.8.1993, som ændret ved direktiv 97/52/EF af 13. oktober 1997 (EFT L 328

af 28.11.1997).
8 EFT L 199 af 9.8.1993, som ændret ved direktiv 97/52/EF af 13. oktober 1997 (EFT L 328

af 28.11.1997).
9 Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen (2000/C 121/02, EFT C

af 29.4.2000, s. 2.
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For at skabe større kohærens bliver bestemmelser, der i øjeblikket kun er gældende for kontrakter
inden for visse områder, nu gjort gældende for alle offentlige kontrakter (se f.eks. artikel 3). Det bliver
lettere både at forstå direktiverne og at anvende dem, hvis de nuværende direktiver omarbejdes, uden
at de juridiske forpligtelser, som de indebærer, derved ændres.

Den foreslåede forenkling består derfor i at afhjælpe den manglende kohærens og i at omarbejde de
eksisterende retsakter10.

1.2. Nærværende forslag fremsættes i form af én retsakt, der dækker både indkøbskontrakter, bygge- og
anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Dette gør det muligt på samme tid at foreslå ændringer
og forenklinger af de "klassiske" direktiver og at samle dem i en enkelt retsakt. Denne fremgangsmåde
gør det dels lettere at skabe kohærens i lovgivningsprocessen, og dels indebærer den reelle fordele for
brugerne. Selv om direktiver skal integreres i national lovgivning, konsulterer de økonomiske aktører
og de ordregivende myndigheder ofte retsakter og direktiver, især med henblik på fortolkning af de
nationale bestemmelser. I stedet for at skulle konsultere forskellige retsakter, der i stort omfang
behandler de samme spørgsmål, og som omfatter henholdsvis 35 artikler (indkøb), 37 artikler
(offentlige arbejder) og 45 artikler (tjenesteydelser), vil der foreligge en bedre struktureret retsakt
omfattende 82 artikler. Det er muligt at reducere det samlede antal artikler, fordi der findes identiske
bestemmelser i de tre direktiver.

Regionsudvalget har i dets udtalelse om 1998-meddelelsen11 givet udtryk for dets fulde støtte til et
sådant forslag, idet det konstater, at de lokale og regionale offentlige enheders arbejde vil blive gjort
betydeligt lettere.

Desuden har flere medlemsstater på nationalt plan allerede fulgt en lignende fremgangsmåde ved at
omsætte direktiverne til en enkelt retsakt i national lovgivning.

Under alle omstændigheder indebærer samlingen af de tre direktiver i et direktiv ikke "i sig selv"
forpligtelser med hensyn til omsætning til national lov.

1.3. For så vidt angår strukturen er bestemmelserne i direktivforslaget opdelt i seks afsnit, nemlig
definitioner, særlige bestemmelser for offentlige kontrakter, tildeling af særlige eller eksklusive
rettigheder, særlige regler for projektkonkurrencer om tjenesteydelser, regler for koncessioner samt
afsluttende bestemmelser. I disse afsnit, især i andet afsnit om de særlige regler for offentlige
kontrakter, er bestemmelserne opstillet på en sådan måde, at de følger den logiske rækkefølge ved
indgåelsen af en offentlig kontrakt, idet de starter med principperne og anvendelsesområdet. For at
gøre det lettere at finde rundt i direktivet er der indført kapitler og afdelinger. Desuden er alle,
kapitler, afdelinger og artikler forsynet med titler, der gør det nemmere at finde hurtigt frem til de
bestemmelser, der søges efter.

1.4. Andre mere vidtgående ændringer bidrager også til forenklingen, især ændringerne vedrørende
tærskelværdier. Disse ændringer er nærmere beskrevet i anden del af disse begrundelser.

II. I NDHOLDSMÆSSIGE ÆNDRINGER

1. INDLEDNING

1.1. Udviklingen af informationssamfundet, medlemsstaternes gradvise liberalisering af visse økonomiske
aktiviteter samt en stadig strammere budgetdisciplin har fået Kommissionen til at foreslå nogle
ændringer af de nuværende juridiske rammer. Disse skal bidrage til opfyldelsen af tre mål, nemlig
modernisering, forenkling og fleksibilitet. Modernisering for at tage hensyn til udviklingen af ny
teknologi og ændringer i det økonomiske landskab, forenklinger for at gøre det lettere at forstå de
somme tider alt for detaljerede og komplicerede regler og fleksibilitet for at imødekomme den kritik,
der har været med hensyn til alt for stive procedurer, der ikke opfyldte de offentlige indkøberes behov.

10 Punkt 2.1.3. i meddelelsen (KOM(1998) 143, endelig. udg.).
11 CDR 108/98 endelig udg. af 16. og 17. september 1998.
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1.2. Kommissionen har identificeret syv områder, hvor der er behov for indholdsmæssige ændringer.

Det drejer sig om:

– indførelse af elektroniske indkøbsmekanismer og de konsekvenser, som dette vil medføre med
hensyn til reduktion af fristerne i en udbudsprocedure (punkt 2)

– indførelse af en ny hypotese med hensyn til udbud med forhandling, der giver mulighed for, at
der i forbindelse med særligt komplekse kontrakter finder en "dialog" sted mellem den
ordregivende myndighed og de forskellige ansøgere, samtidig med at det sikres, at der skabes
en konkurrencesituation, og at princippet om ligebehandling overholdes (punkt 3)

– de offentlige inkøberes mulighed for at indgå rammeaftaler, hvor alle betingelser ikke er
fastsat, og på grundlag af hvilke der kan indgås kontrakter uden først at skulle anvende alle
direktivets krav (punkt 4)

– en tydeliggørelse af bestemmelserne vedrørende tekniske specifikationer, der gør det muligt at
sikre en reel konkurrence gennem deltagelse af flest mulige tilbudsgivere og, ikke mindst,
innovative virksomheder (punkt 5)

– en styrkelse af bestemmelserne vedrørende tildelingskriterier og udvælgelseskriterier (punkt 6)

– en forenkling af tærskelværdierne (punkt 7)

– indførelse af et fælles glossar for offentlige kontrakter (punkt 8).

Desuden er der som følge af de ændringer, som Kommissionen har foreslået vedrørende
"forsyningsvirksomhedsdirektivet", nemlig direktiv 93/38/EØF om samordning af fremgangsmåderne
ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation12, især
ændringerne af dets anvendelsesområde som følge af den gradvise liberalisering af nogle sektorer,
grund til at ændre nogle af bestemmelserne i de "klassiske" direktiver (punkt 9).

Bestemmelserne i dette direktiv skal desuden fremme gennemførelsen af traktatens bestemmelser og
principper. En manglende overholdelse af direktiver vil derfor i nogle tilfælde kunne udgøre en
krænkelse af traktatens bestemmelser og principper.

2. INDFØRELSE AF ELEKTRONISKE INDKØBSMEKANISMER

2.1. Indførelsen af ny informations- og kommunikationsteknologi byder på lovende muligheder med
hensyn til effektivitet, gennemsigtighed og åbning af offentlige kontrakter. I sinmeddelelse om
offentlige indkøb i EUaf 11. marts 1998 har Kommissionen fastsat et særdeles ambitiøst mål: 25% af
alle kontrakter skal indgås elektronisk i år 2003. Med henblik herpå har den opfordret alle de berørte
parter til at udvikle et system til dette formål.

Dette synspunkt deles i en stor del af reaktionerne og bidragene, bl.a. fra Europa-Parlamentet og
Regionsudvalget.

Det optræder også i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og
24. marts 2000, hvor Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne opfordres til, "at tage de nødvendige
skridt for at sikre, at Fællesskabets og medlemsstaternes indkøb kan finde sted online senest i 2003"13.

Inden for rammerne af den nuværende lovgivning om offentlige kontrakter er det muligt under visse
betingelser at anvende elektroniske midler ved afgivelse af tilbud. Der findes dog procedurer, hvor
anvendelse af elektroniske midler ikke er nævnt (f.eks. fremsendelse af bekendtgørelser) eller ikke er
tilladt (f.eks. hasteprocedure).

12 EFT L 199 af 9.8.1993, som ændret ved direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 (EFT L 164 af 30.6.1994)
og direktiv 98/4/EF af 16. februar 1998 (EFT L 101 af 1.4.1998).

13 Se konklusionerne, punkt 17, fjerde indrykning.
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Anvendelsen af denne mulighed er desuden i øjeblikket overladt til medlemsstaterne, som har
mulighed for at tillade andre fremsendelsesmidler end direkte fremsendelse eller fremsendelse
pr. post. I henhold til forslaget kan enhver myndighed bestemme, at der skal anvendes elektroniske
midler, og at andre midler udelukkes.

2.2. Hvis der er nogle, der frygter, at nogle virksomheder derved afskæres fra offentlige kontrakter, der
indgås elektronisk, fordi de ikke råder over de nødvendige elektroniske midler, kan det anføres, at
dette er et område, hvor der sker en meget hurtig udvikling. Det forekommer derfor ikke at være
nødvendigt med en overgangsperiode med pligt til samtidigt at anvende traditionelle midler, især fordi
virksomhederne rent faktisk får en overgangsperiode som følge af den tid, der medgår til vedtagelse af
nærværende forslag og dets indførelse i national lovgivning.

At tillade anvendelsen af elektroniske midler inden for offentlige kontrakter kræver bl.a., at deres
anvendelse til kommunikation og udveksling af information placeres på lige fod med de mere
traditionelle midler for derved at fremme anvendelse af elektroniske midler i fremtiden.

2.3. Endelig skulle anvendelse af elektroniske midler ved indgåelse af kontrakter medføre, at en procedure
kan gennemføres betydeligt hurtigere. Elektronisk fremsendelse vil gøre det muligt at reducere den
frist på 12 dage, der i øjeblikket er nødvendig, bortset fra hasteproceduren, for fremsendelse til
Publikationskontoret og offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Fristen for offentliggørelse kunne således reduceres fra 12 til 5 dage.

2.4. Indførelsen af elektroniske midler har også været med til at fremhæve de vanskeligheder, som kan
fremkomme ved at lovgivningsbestemmelser fastsætter anvendelsen af bestemte tekniske midler som
f.eks. databasen TED.

Som følge af den hurtige udvikling af den teknologi, der anvendes, er det påkrævet, at udtrykkelige
henvisninger i lovgivningen ajourføres regelmæssigt. For at afbøde disse vanskeligheder med
tilpasning af lovgivningen henviser nærværende forslag ikke længere til bestemte
offentliggørelsesmidler i direktivets dispositive del. Bestemmelserne med mere detaljerede tekniske
specifikationer om offentliggørelse samles i et nyt bilag (bilag VIII).

For hurtigere at kunne tilpasse disse bestemmelser til den teknologiske udvikling foreslås det, at
kompetencen til at tilpasse dette bilag til den teknologiske udvikling gives til Kommissionen, der
bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 76.

3. INDFØRELSE AF NY FLEKSIBILITET , DER GIVER MULIGHED FOR " DIALOG " MELLEM UDBYDENDE
MYNDIGHED OG ANSØGERE

3.1. I ovennævnte meddelelse14 anfører Kommissionen, at "i forbindelse med særligt komplekse indkøb,
der er i konstant udvikling, såsom højteknologi, har adskillige indlæg bekræftet Kommissionen i den
konstatering, at indkøberne kender deres behov, men ikke på forhånd kender den mest velegnede
tekniske løsning, der kan tilfredsstille behovene. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt med en
diskussion om kontrakten og en dialog mellem køber og leverandør. Imidlertid giver de almindelige
udbudsprocedurer i de "klassiske" direktiver (direktiv 93/36/EØF - indkøb, direktiv 93/37/EØF -
bygge og anlægsarbejder, og direktiv 92/50/EØF - tjenesteydelser), kun ringe spillerum for en
diskussion i hele forløbet med kontrakttildelingen, og de betragtes derfor som utilstrækkeligt fleksible
i sådanne situationer."

3.2. Det bør bemærkes, at i henhold til Domstolens retspraksis er en sådan dialog ikke tilladt i forbindelse
med de nuværende offentlige og begrænsede udbudsprocedurer. Desuden er de eksisterende
bestemmelser vedrørende udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en
bekendtgørelse begrænset til undtagelsestilfælde og skal, i henhold til Domstolens etablerede praksis,
fortolkes restriktivt. De nuværende regler fremme derfor ikke denne mulighed.

3.3. Nogle indkøb kan imidlertid være meget komplekse. De ordregivende myndigheder er ikke i stand til
objektivt at definere de løsninger - tekniske, juridiske eller finansielle - som bedst kan opfylde deres

14 Se fodnote 2.
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behov. De ordregivende myndigheder kan også have et ønske om at give mulighed for innovative
løsninger, eller de kan objektivt være ude af stand til vurdere, hvad markedet kan tilbyde med hensyn
til tekniske eller finansielle løsninger. Dette er f.eks. tilfældet, når en ordregivende myndighed
objektivt set ikke er i stand til på forhånd at vurdere, om den økonomisk mest fordelagtige løsning bør
omfatte en finansiering gennem de offentlige myndigheder, en model med risikodeling eller en
løsning, der helt og holdent administreres af den private sektor.

Regionsudvalget har i sin udtalelse også som eksempler nævnt kontrakter inden for sundhedssektoren
(kirurgisk udstyr, billeddiagnostik).

3.4. De ordregivende myndigheder har selvfølgelig forskellige muligheder for at håndtere sådanne
situationer. De kan i henhold til de nuværende direktiver føre en "teknisk dialog" efterfulgt at en
"normal" udbudsprocedure, eller de kan tildele en tjenesteydelseskontrakt efterfulgt af en
indkøbskontrakt, eller de kan udskrive en projektkonkurrence efterfulgt af tildeling af en
tjenesteydelseskontrakt, en indkøbskontrakt eller en bygge- og anlægskontrakt. Som det fremgik af
debatten efter offentliggørelsen af grønbogen15, og som det blev understreget af Europa-Parlamentet
ved vedtagelsen af direktiv 97/52/EF16 og direktiv 98/4/EF17, er disse muligheder ikke altid
tilstrækkelige. I forbindelse med en teknisk dialog er det således, at den virksomhed, som bistår den
ordregivende myndighed med at fastsætte specifikationer gennem "en teknisk dialog" ikke kan deltage
i en efterfølgende udbudsprocedure, der er baseret på disse specifikationer, hvis dette er i modstrid
med sund konkurrence, som det er udtrykt i betragtning nr. 10 i direktiv 97/52/EF18. I tilfælde med
opdelte kontrakter (undersøgelseskontrakter eller projektkonkurrencer) kan samme virksomhed heller
ikke både projektere og udføre arbejdet.

3.5. Uden at sætte spørgsmålstegn ved de eksisterende muligheder forekommer det hensigtsmæssigt at
indføre bestemmelser, der muliggør en dialog inden for en enkelt udbudsprocedure, der udmunder i
indgåelse af kontrakt. Proceduren skal omfatte en fase, i hvilken specifikationerne fastsættes på
grundlag af en forhandling med udvalgte deltagere, efterfulgt af deltagernes afgivelse af tilbud og
derefter tildeling af kontrakten til det bedste tilbud.

3.6. For så vidt angår valg af metode afviger forslaget fra de konklusioner, der blev draget af
Kommissionen i dens meddelelse. I denne gik man ind får at ændre teksten i de nuværende direktiver
"så udbudsprocedurerne tilføres mere smidighed og en dialog i løbet af en udbudsprocedure ikke
længere hører til undtagelserne. Den vil foreslå en ny ordinær udbudsprocedure, "konkurrencepræget
dialog", der vil blive tilføjet til procedurerne "offentligt udbud" og "begrænset udbud" og erstatte den
nuværende procedure "udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse". Især under
hensyntagen til principperne om åbenhed og ligebehandling må det præciseres, under hvilke
betingelser og på hvilken måde, de ordregivende myndigheder vil have adgang til denne procedure og
hvorledes den afvikles".

Efter høringerne blev det dog besluttet ikke at indføre en helt ny procedure. Man valgte i stedet for at
udvide proceduren udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse til også at omfatte disse
tilfælde. På denne måde undgår man at få for mange procedurer.

3.7. På grund af risikoen for at en ansøger favoriseres kan de generelle principper om ligebehandling og
gennemsigtighed kun sikres gennem fastlæggelse af hensigtsmæssige rammer, lige fra dialogen til
tildeling af kontrakten.

15 Se fodnote 1.
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/52/EF af 13. oktober 1997 om ændring af

direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og 93/37/EØF om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til
indgåelse af henholdsvis offentlige tjenesteydelsesaftaler, aftaler om offentlige indkøb og offentlige
bygge- og anlægskontrakter, EFT L 328 af 28.11.1997.

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/4/EF af 16. februar 1998 om ændring af direktiv 93/38/EØF
om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt
transport og telekommunikation, EFT L 101 af 1.4.1998.

18 "Ordregivende myndigheder kan søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde
specifikationer til en bestemt udbudsforretning, forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at
konkurrence udelukkes".
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3.8. I den nye form foregår udbudsproceduren med forhandling som følger:

Den ordregivende myndighed offentliggør en bekendtgørelse, der opfordrer interesserede parter til at
deltage, og i bekendtgørelsen defineres de mål, som myndigheden ønsker at opnå. Ligeledes angives
kriterierne for kvalitativ udvælgelse samt tildelingskriterierne. Disse kriterier må ikke ændres i løbet
af udbudsproceduren.

Den ordregivende myndighed har to muligheder: den kan

a) enten beslutte, at den kun ønsker at modtage dokumentation vedrørende ansøgernes personlige
forhold, deres tekniske, økonomiske og finansielle formåen. Kriterierne for kvalitativ
udvælgelse skal være hensigtsmæssige og være relaterede til genstanden for den pågældende
kontrakt

b) eller beslutte, at dokumentationen skal vedlægges "en løsningsskitse", dvs. en første angivelse
af, hvilken løsning ansøgeren har til hensigt at foreslå for at opfylde den ordregivende
myndigheds behov og kriterier. Ansøgerne kan også anmodes om at give et skønsmæssigt
overslag over omkostningerne til udførelse af løsningsskitsen.

Den ordregivende myndighed skal i udbudsbekendtgørelsen angive, om den har valgt a) eller b.

Efter at have modtaget ansøgningerne vælger den ordregivende myndighed, hvem der skal deltage i
forhandlingerne. Udvælgelsen foretages på grundlag af forud fastsatte kvalitative udvælgelseskriterier
(økonomisk, finansiel og teknisk formåen efter sædvanlig kontrol af oplysninger om ansøgerens
personlige forhold).

En yderligere, frivillig etape er også mulig. Den ordregivende myndighed kan efter at have udvalgt
ansøgerne inden for rammerne af proceduren med kvalitativ udvælgelse på grundlag af oplysninger
som angivet ovenfor under a) bede ansøgerne indsende "en løsningsskitse", som skal danne grundlag
for senere forhandlinger.

I alle tilfælde konsulterer den ordregivende myndighed derefter de udvalgte ansøgere for at
undersøge, hvordan dens behov bedst kan opfyldes. For at tage hensyn til den bekymring, som
industrien har givet udtryk for, nemlig at man stjæler andres ideer, præciseres det ved disse
konsultationer, at den ordregivende virksomhed ikke over for nogen ansøger afslører de foreslåede
løsninger eller anden fortrolig information vedrørende en anden ansøger.

Efter afslutningen af forhandlingerne fastsætter den ordregivende myndighed de endelige tekniske
specifikationer, enten ved at vælge en af de foreslåede løsninger eller ved at vælge en kombination af
flere af løsningerne. Det står selvfølgeligt klart, at den ordregivende myndighed ud over dette skal
overholde lovgivningen om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Når denne etape er afsluttet, opfordrer den ordregivende myndighed deltagerne til at afgive et tilbud.
Når den ordregivende myndighed opfordrer deltagerne i forhandlingerne til at afgive tilbud, skal den -
forudsat at et tilstrækkeligt antal ansøgere opfylder kriterierene for kvalitativ udvælgelse - mindst
opfordre tre deltagere til at afgive tilbud. En eventuel begrænsning af antallet skal ske på grundlag af
kvalitative udvælgelseskriterier.

Tilbuddene gennemgås på grundlag af tildelingskriterierne, og kontrakten tildeles uden yderligere
mulighed for forhandling.

4. INDFØRELSE AF MERE FLEKSIBLE INDKØBSTEKNIKKER GENNEM ANVENDELSE AF RAMMEAFTALER

4.1. I ovennævnte meddelelse (punkt 2.1.2.3.) påpegede Kommissionen, at det var nødvendigt at tilpasse
direktiverne for at gøre det muligt at anvende indkøbsteknikker, der giver køberne mulighed for at
drage fordel af produkt- og prisudviklingen. Den påpegede også, at det på markeder, der hele tiden er i
udvikling, som f.eks. markederne for informationsteknologiske produkter og tjenesteydelser, er
vanskeligt ud fra et økonomisk synspunkt at begrunde, at de offentlige indkøbere skal være bundet af
faste priser og vilkår. Offentlige indkøbere føler derfor i stigende omfang et behov for at kunne
administrere deres indkøb på langt sigt. Denne type kontrakter bør derfor være indrettet fleksibelt, når
det gælder de grundlæggende vilkår. Rammeaftalerne opfylder dette behov.

Bilag 3.3



32

2000/0115 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, artikel 55
og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af
offentlige tjenesteydelsesaftaler5, Rådets direktiv 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af
fremgangsmåderne ved offentlige indkøb6 og Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om
samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter7 er
senest blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/52/EF8. Nye ændringer er
nødvendige for at opfylde anmodningerne om forenkling og modernisering, der er fremsat af både de
ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører i deres reaktioner på den grønbog, der blev
vedtaget af Kommissionen den 27. november 19969. For klarhedens skyld bør der derfor foretages en
omarbejdelse af disse direktiver til en enkelt retsakt.

(2) Gennemførelsen af den frie bevægelighed for varer for så vidt angår offentlige indkøbskontrakter og
gennemførelsen af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser for så vidt angår
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som i medlemsstaterne
indgås for statens, lokale myndigheders og andre offentligretlige organers regning, nødvendiggør
sammen med ophævelsen af begrænsningerne en samordning af de nationale fremgangsmåder ved
indgåelse af offentlige kontrakter, der skal baseres på de regler, der gælder for disse tre friheder, og på
de principper, der kan udledes deraf, som f.eks. principperne om ligebehandling, hvoraf princippet om
ikke-forskelsbehandling blot er ét element, om gensidig anerkendelse, om proportionalitet, om
gennemsigtighed samt om indførelse af reel konkurrence med hensyn til offentlige kontrakter.
Bestemmelserne vedrørende samordning skal derfor fortolkes i overensstemmelse med de ovennævnte
principper og i overensstemmelse med traktatens øvrige bestemmelser.

(3) Disse samordningsbestemmelser skal i videst mulige omfang respektere de fremgangsmåder og den
praksis, der anvendes i de enkelte medlemsstater.

1 EFT C
2 EFT C
3 EFT C
4 EFT C
5 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1.
6 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1
7 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54.
8 EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1
9 KOM(96) 583 endelig udg.
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(4) Ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af
de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994)10, for
så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, godkendte Rådet bl.a. aftalen om
offentlige indkøb, i det følgende benævnt "aftalen", der har til formål at opstille et internationalt sæt af
regler om afbalancerede rettigheder og forpligtelser i forbindelse med offentlige indkøb med henblik på
at liberalisere og skabe vækst i verdenshandelen. For så vidt angår de internationale rettigheder og
forpligtelser, der følger af Fællesskabets tiltrædelse af denne aftale, er den ordning, der er gældende for
tilbudsgivere og produkter fra de tredjelande, der har tiltrådt aftalen, den ordning, der er fastsat i aftalen.
Aftalen har ingen direkte virkning. De ordregivende myndigheder, som er omfattet af aftalen, og som
efterkommer dette direktiv og anvender de samme bestemmelser over for økonomiske aktører fra
tredjelande, der har tiltrådt aftalen, overholder således denne aftale. Det bør også være således, at dette
direktiv sikrer økonomiske aktører fra Det Europæiske Fællesskab betingelser for deltagelse i offentlige
kontrakter, der er lige så gunstige, som de betingelser, der er indrømmet økonomiske aktører fra de
tredjelande, der har tiltrådt aftalen.

(5) En lang række forskellige tærskelværdier for de nugældende samordningsbestemmelsers anvendelse er
med til at gøre sagerne komplicerede for de ordregivende myndigheder. Desuden vil det som følge af
Den Monetære Union være hensigtsmæssigt at fastsætte tærskelværdierne i euro. Tærskelværdierne bør
derfor fastsættes i euro på en sådan måde, at det bliver lettere at anvende disse bestemmelser, samtidig
med at tærskelværdierne i aftalen, som er udtrykt i særlige trækningsrettigheder (SDR), overholdes. Set
i denne sammenhæng vil det derfor også være hensigtsmæssigt at foretage en regelmæssig justering af
tærskelværdierne i euro for i nødvendigt omfang at tilpasse dem til eventuelle negative udsving i
euroens værdi i forhold til de særlige trækningsrettigheder (SDR).

(6) De offentlige kontrakter, som indgås af ordregivende myndigheder inden for områderne vandforsyning,
elforsyning og transport, og som falder inden for rammerne af disse aktiviteter, er underlagt
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/00/EF af … om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning samt transport11.
Kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder inden for rammerne af deres drift af søtransport,
kysttransport eller flodtransport, bør dog falde ind under nærværende direktivs anvendelsesområde.

(7) I betragtning af situationen med reel markedskonkurrence inden for telekommunikationssektoren efter
gennemførelsen af fællesskabsbestemmelser om liberalisering af sektoren, bør offentlige kontrakter
inden for dette område udelukkes fra samordningsbestemmelsernes anvendelsesområde, for så vidt de
indgås med det ene formål at gøre det muligt for de ordregivende myndigheder at udøve bestemte
aktiviteter inden for telekommunikationssektoren.

(8) Det er nødvendigt at tage højde for tilfælde, hvor bestemmelserne om samordning af fremgangsmåderne
ikke kan anvendes af grunde, der vedrører statens sikkerhedsinteresser eller statshemmeligheder, eller
fordi der gælder særlige regler om indgåelse af kontrakter i henhold til internationale aftaler vedrørende
stationering af tropper, eller særlige regler for internationale organisationer.

(9) I henhold til traktatens artikel 163 udgør fremme af forskning og udvikling et af midlerne til at styrke
det videnskabelige og teknologiske grundlag for den europæiske industri, og den frie adgang til
offentlige tjenesteydelseskontrakter bidrager til at nå dette mål. Samfinansiering af forsknings-
programmer skal ikke være omfattet af dette direktiv: derfor skal direktivet ikke gælde
tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte udelukkende tilhører
den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales
af den ordregivende myndighed.

(10) Offentlige tjenesteydelseskontrakter om erhvervelse eller leje af fast ejendom eller rettigheder
vedrørende fast ejendom er af en sådan karakter, at det er uhensigtsmæssigt at lade reglerne for
indgåelse af offentlige kontrakter finde anvendelse herpå.

(11) Ved indgåelse af offentlige kontrakter om visse audiovisuelle tjenesteydelser på radio- og tv-
spredningsområdet skal der tages særlige kulturelle og sociale hensyn, som gør det uhensigtsmæssigt at
lade regler for indgåelse af offentlige kontrakter finde anvendelse herpå.

10 EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.
11 EFT L
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(12) Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser udføres sædvanligvis af organer eller enkeltpersoner, der er
udpeget eller udvalgt på en måde, der ikke kan underlægges reglerne for indgåelse af offentlige
kontrakter.

(13) De finansielle tjenesteydelser, der er omhandlet i dette direktiv bør ikke omfatte instrumenter i
forbindelse med penge- og valutapolitik, statsgældspolitik, valutareservepolitik og andre politikker, som
indebærer handel med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Kontrakter om udstedelse, køb,
salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter er således ikke omfattet.
Centralbankers tjenesteydelser er ligeledes udelukkede.

(14) Med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv og af tilsynsmæssige hensyn beskrives
tjenesteydelsesområdet bedst ved at inddele tjenesteydelserne i kategorier, der svarer til bestemte
positioner i en fælles nomenklatur, og ved at samle dem i to bilag, bilag I A og Bilag I B, i henhold til,
hvilken ordning de falder ind under. For så vidt angår tjenesteydelserne i bilag I B bør bestemmelserne i
dette direktiv ikke berøre anvendelsen af specifikke fællesskabsregler på de pågældende tjenesteydelser.

(15) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter bør dette direktiv i en overgangsperiode kun finde
fuld anvendelse på kontrakter, for hvilke dets bestemmelser vil gøre det muligt at udnytte alle
muligheder for en øget samhandel ud over landegrænserne. Kontrakter om udførelse af andre
tjenesteydelser bør overvåges i en overgangsperiode, inden der træffes beslutning om, hvorvidt dette
direktiv skal finde fuld anvendelse på dem. Med henblik herpå bør denne overvågningsmekanisme
defineres. Overvågningsmekanismen skal samtidig give alle interesserede kredse mulighed for at få
adgang til alle relevante oplysninger.

(16) Ordregivende myndigheder kan søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde
specifikationer til en bestemt kontrakt, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at
konkurrence forhindres.

(17) De tekniske specifikationer, der udarbejdes af det offentlige som indkøber, skal sikre, at der skabes
muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af offentlige kontrakter. Derfor skal det være
muligt at opstille tilbuddene, så de giver udtryk for mange forskellige tekniske løsningsmuligheder. For
at dette skal kunne lade sig gøre, skal det dels være muligt at fastsætte de tekniske specifikationer i form
af funktionsdygtighed og funktionelle krav, og dels skal andre tilsvarende løsningsmuligheder, hvis der
refereres til en europæisk standard - eller, hvor en sådan ikke findes, til en national standard -
accepteres. Tilbudsgiverne bør kunne benytte alle former for dokumentation og beviser for at godtgøre,
at der er tale om en tilsvarende løsning. Henvisning til en bestemt oprindelse i specifikationerne bør kun
forekomme undtagelsesvis.

(18) De ordregivende myndigheder kan i forbindelse med særligt komplekse kontrakter befinde sig i en
situation, hvor det er umuligt objektivt at fastslå, hvorledes deres behov bedst vil kunne opfyldes, eller
hvor de ikke kan vurdere, hvad markedet kan tilbyde med hensyn til tekniske eller finansielle løsninger,
uden at de pågældende myndigheder derved kan beskyldes for ikke have informeret sig tilstrækkeligt
eller for at have udvist forsømmelighed. Der bør derfor være mulighed for at anvende en
fremgangsmåde med forhandling og indkaldelse af tilbud, der giver den fleksibilitet, der er nødvendig
for at afhjælpe ovennævnte situationer. I disse tilfælde bør det eneste formål med forhandlingen være at
sætte den ordregivende myndighed i stand til gennem drøftelser med de potentielle tilbudsgivere at
præcisere behovene og definere dem med den præcision, der er nødvendig for at tilbuddene kan
udarbejdes og vurderes objektivt på grundlag af kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Denne fremgangsmåde bør således være begrænset til den fase, der afsluttes med udarbejdelsen af de
endelige udbudsbetingelser; de tilbud, der udarbejdes på grundlag af disse udbudsbetingelser, kan derfor
ikke gøres til genstand for forhandling. Denne fleksibilitet gives under overholdelse af principperne om
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.

(19) I medlemsstaterne har der udviklet sig en ny indkøbsteknik, der opfylder de ordregivende myndigheders
behov. Der skal derfor fastlægges en fællesskabsdefinition for denne nye indkøbsteknik, der betegnes
rammeaftaler, samt specifikke regler, der gør det muligt at skabe en ny udbudssituation for
rammeaftalens parter, når der skal tildeles offentlige kontrakter baseret på rammeaftalen, således at de
ordregivende myndigheder sikres leverancer på de bedste betingelser med hensyn til forholdet mellem
kvalitet og pris. For at sikre overholdelsen af princippet om ligebehandling og undgå
markedsafskærmning skal den nye indkaldelse af tilbud finde sted under overholdelse af de særlige
regler om offentliggørelse, frister og betingelser for afgivelse af tilbud. Af samme grund bør
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rammeaftaler ikke gælde for perioder på over tre år undtagen i tilfælde, hvor den ordregivende
myndighed behørigt begrunder, at det som følge af aftalens særlige karakter er nødvendigt med en
længere periode.

(20) Udviklingen af en effektiv konkurrence med hensyn til offentlige kontrakter nødvendiggør, at de
udbudsbekendtgørelser, de ordregivende myndigheder i medlemsstaterne udarbejder, offentliggøres på
fællesskabsplan. De oplysninger, som indeholdes i disse udbudsbekendtgørelser, skal gøre det muligt
for økonomiske aktører i Fællesskabets at vurdere, om de påtænkte kontrakter er af interessere for dem.
Med henblik herpå bør der gives dem tilstrækkeligt kendskab til kontraktens genstand, og de vilkår, der
er knyttet til kontrakten. Det er derfor vigtigt, at gøre de offentliggjorte udbudsbekendtgørelser mere
gennemsigtige gennem egnede instrumenter som standardformularer for bekendtgørelserne og det
fælles glossar for kontrakterne (Common Procurement Vocabulary) (CPV), der ved Europa-
Parlementets og Rådets forordning …12 er fastlagt som referencenomenklatur for offentlige kontrakter. I
forbindelse med begrænsede udbud bør offentliggørelsen mere specielt have til formål at gøre det
muligt for økonomiske aktører fra medlemsstaterne at give udtryk for, at de er interesseret i en kontrakt
ved at anmode de ordregivende myndigheder om en opfordring til at afgive tilbud på de fastsatte vilkår.

(21) De supplerende oplysninger vedrørende kontrakterne skal, således som det er almindeligt i
medlemsstaterne, være indeholdt i udbudsbetingelserne for hver enkelt kontrakt eller i ethvert
tilsvarende dokument.

(22) Betingelserne for udførelse af en kontrakt er i overensstemmelse med direktivet, hvis de hverken direkte
eller indirekte er diskriminerende over for tilbudsgivere fra andre medlemsstater, og hvis de er anført i
udbudsbekendtgørelsen. Betingelserne kan bl.a. have til formål at skaffe beskæftigelse til dårligt stillede
eller udstødte eller bekæmpe arbejdsløshed.

(23) I betragtning af den nye informations- og kommunikationsteknologi og de forenklinger, som den giver
mulighed for med hensyn til offentliggørelse af kontrakterne og effektivitet og gennemsigtighed i
udbudsprocedurerne, skal de elektroniske kommunikationsmidler behandles på lige fod med de
traditionelle midler til kommunikation og udveksling af information. I det omfang, det er muligt, bør de
teknologiske midler, der vælges, være kompatible med den teknologi, der anvendes i de andre
medlemsstater.

(24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december1999 om en fællesskabsramme for
elektroniske signaturer13 og …/…/EF af … om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester,
navnlig elektronisk handel i det indre marked14 finder anvendelse på fremsendelse af oplysninger ad
elektronisk vej i forbindelse med nærværende direktiv.

(25) Anvendelsen af elektroniske midler er tidsbesparende. Der skal derfor indføres bestemmelser om
reduktion af minimumsfristerne, når der bruges elektroniske midler, dog under forudsætning af at disse
er kompatible med de særlige bestemmelser for fremsendelsesmåder, der er fastsat på fællesskabsplan.

(26) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister,
datoer og tidspunkter15 finder anvendelse på beregningen af de i nærværende direktiv nævnte frister.

(27) Rammerne for udvælgelsen af ansøgere skal være fuldstændig gennemsigtige. De objektive kriterier,
som de ordregivende myndigheder kan anvende ved udvælgelsen af konkurrerende ansøgere, skal
derfor angives, ligesom det skal angives, hvorledes de økonomiske aktører kan dokumentere, at de
opfylder disse kriterier. Med henblik på denne gennemsigtighed bør den ordregivende myndighed fra
det øjeblik, en kontrakt udbydes, være forpligtet til at angive de kriterier, som vil blive anvendt ved
udvælgelsen, samt de eventuelle specifikke mindstekrav, som de økonomiske aktører skal opfylde for at
få adgang til at deltage i udbudsproceduren.

(28) Fællesskabsreglerne for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater eller anden
dokumentation for formelle kvalifikationer finder anvendelse, når der kræves dokumentation for særlige

12 EFT L
13 EFT L 13, 19.1.2000, s. 12.
14 EFT
15 EFT L 124, 8.6.1971, s. 1.
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kvalifikationer for at deltage i en udbudsprocedure eller i en konkurrence om udførelse af
tjenesteydelser.

(29) Tildelingen af kontrakten skal ligeledes foretages på grundlag af objektive kriterier, som sikrer, at
principperne om ikke-forskelsbehandling og om ligebehandling overholdes, og at tilbuddene vurderes
på reelle konkurrencevilkår. Derfor er der kun to tildelingskriterier, der bør kunne anvendes, nemlig
kriteriet "den laveste pris" og kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

(30) For at sikre overholdelsen af princippet om ligebehandling ved tildeling af kontrakter skal den
nødvendige gennemsigtighed sikres og styrkes for så vidt angår de kriterier, der anvendes til at
bestemme, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige. Det bør derfor påhvile de
ordregivende myndigheder at sørge for straks fra indledningen af udbudsproceduren at angive den
relative vægt, de forskellige kriterier tillægges. Denne bør ikke kunne begrænses til blot at opstille
kriterierne i prioriteret rækkefølge. Hvis det rent undtagelsesvis ikke er muligt at fastsætte en relativ
vægtning straks fra indledningen af udbudsproceduren, hvilket skal være behørigt begrundet fra den
ordregivende myndigheds side, skal det være tilladt at angive denne vægtning i en senere fase.

(31) Hvor der er tale om offentlige tjenesteydelseskontrakter, må tildelingskriterierne ikke berøre
anvendelsen af nationale bestemmelser vedrørende betalingen for bestemte tjenesteydelser, som f.eks.
salærer til arkitekter og advokater.

(32) Det er nødvendigt, at nogle af de tekniske betingelser, navnlig med hensyn til bekendtgørelse, statistiske
rapporter og den anvendte nomenklatur samt henvisninger til denne justeres på grundlag af ændringerne
i de tekniske krav. Fortegnelserne over vedtagne ordregivende myndigheder i bilagene bør også
ajourføres. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om en fleksibel og hurtig procedure
med henblik på sådanne vedtagelser. I henhold til artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der
tillægges Kommissionen16, skal de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv
fastlægges i henhold til den rådgivningsprocedure, der er omhandlet i artikel 3 i nævnte afgørelse.

(33) For at fremme de små og mellemstore virksomheders adgang til at deltage i offentlige kontrakter bør
der fastsættes bestemmelser vedrørende underentrepriser.

(34) Nærværende direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag X angivne
frister for gennemførelse af direktiv 92/50/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

16 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 26

Underentreprise

I udbudsbetingelserne kan den ordregivende myndighed anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke
dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører
han har udvalgt. Denne angivelse berører ikke den økonomiske aktørs ansvar som hovedmand.

Artikel 27

Tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter: betingelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen
og arbejdsforhold i øvrigt

1. I udbudsprocedurerne for offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter kan
den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne oplyse eller kan af en medlemsstat forpligtes til at
oplyse, hos hvilken myndighed eller hvilke myndigheder tilbudsgiverne kan få oplysninger om, hvilke
forpligtelser der gælder i henhold til gældende bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om
arbejdsforhold i øvrigt i den medlemsstat, region eller på det sted, hvor tjenesteydelserne eller arbejderne
skal udføres, og som finder anvendelse på de tjenesteydelser eller de arbejder, der udføres på stedet under
kontraktens opfyldelse.

2. Den ordregivende myndighed, der giver de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder tilbudsgiverne eller
deltagerne i en udbudsprocedure om at angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de
forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om
arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor tjenesteydelsen skal præsteres eller arbejderne udføres.

Første afsnit er ikke til hinder for anvendelse af bestemmelserne i artikel 54 om undersøgelse af unormalt
lave tilbud.

KAPITEL V

Udbudsprocedurer

Artikel 28

Anvendelse af offentlige udbud, begrænsede udbud og udbud med forhandling

1. De ordregivende myndigheder anvender ved indgåelse af offentlige kontrakter de i artikel 1, stk. 6,
definerede procedurer, i overensstemmelse med dette direktiv.

2. De ordregivende myndigheder indgår deres offentlige kontrakter ved anvendelse af offentlige eller
begrænsede udbud.

3. I de særlige tilfælde og på de særlige betingelser, der udtrykkeligt er fastsat i artikel 29, 30 og 31, kan
der anvendes udbud med forhandling.

Artikel 29

Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse

De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling efter forudgående
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

1) For så vidt angår offentlige indkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og
anlægskontrakter:

a) når der i forbindelse med et offentlig eller et begrænset udbud er afgivet tilbud, som ikke er
forskriftsmæssige, eller er afgivet tilbud, som er uantagelige efter nationale bestemmelser, der
er i overensstemmelse med artikel 3, 25, 26 og 27 samt bestemmelserne i kapitel VII, forudsat
at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt.
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De ordregivende myndigheder behøver ikke at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, hvis
udbuddet med forhandling omfatter alle tilbudsgivere, og kun de tilbudsgivere, der opfylder de
i artikel 46-52 omhandlede kriterier, og som under det forudgående offentlige eller begrænsede
udbud har afgivet tilbud, der i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav

b) ved indgåelse af en særlig kompleks offentlig kontrakt, forudsat at kriteriet for tildeling af
kontrakten er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at udbudsreglerne i artikel 30
overholdes.

En kontrakt betragtes som særlig kompleks, når den udbydende myndighed:

– ikke objektivt er i stand til at definere, hvilke tekniske eller andre midler, der vil kunne
opfylde dens behov, eller

– ikke objektivt er i stand til at vurdere, hvad markedet kan tilbyde med hensyn til tekniske
eller finansielle løsninger.

2) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter eller bygge- og anlægskontrakter i
undtagelsestilfælde, når tjenesteydelsernes eller bygge- og anlægsarbejdernes art eller de hermed
forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse.

3) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter når den tjenesteydelse, der skal præsteres,
navnlig hvis det drejer sig om intellektuelle tjenesteydelser og tjenesteydelser i kategori 6 i bilag I A,
er af en sådan art, at aftalen ikke kan specificeres tilstrækkelig nøjagtigt til, at den kan indgås ved at
vælge det bedste tilbud i henhold til reglerne for offentligt eller begrænset udbud.

4) For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter når der er tale om arbejder, der udelukkende
udføres med henblik på forsøg, forskning eller videreudvikling, og som ikke skal sikre rentabiliteten
af forsknings- og udviklingsomkostningerne eller dækning af disse.

Artikel 30

Særlige regler for særligt komplekse offentlige kontrakter

1. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 29, nr. 1), offentliggør de ordregivende myndigheder en
udbudsbekendtgørelse, udvælger ansøgerne og forhandler med dem om, hvilke midler og løsninger,
der vil kunne opfylde deres behov. Derefter udarbejder de udbudsbetingelserne, kontrollerer, at
ansøgernes formåen svarer til den valgte tekniske løsning og opfordrer alle ansøgerne eller et
begrænset udsnit af disse til at afgive et tilbud, og de vurderer tilbuddene, uden at forhandle om dem,
på grundlag af kriterier, der er fastsat for at finde frem til det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

2. De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen angive alle de betingelser, som de
økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til at deltage i udbudsproceduren. Disse betingelser
består:

a) enten udelukkende af oplysninger i henhold til bestemmelserne i artikel 44 og bestemmelserne
om kvalitativ udvælgelse i artikel 46-52

b) eller af disse oplysninger samt en forpligtelse til at fremlægge en løsningsskitse og i
påkommende tilfælde et overslag over prisen for en gennemførelse af løsningen.

De kriterier for kvalitativ udvælgelse, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen, forbliver uændrede
under hele udbudsproceduren.

De ordregivende myndigheder kan i henhold til artikel 45, stk. 2, beslutte at indbyde et begrænset
antal af de ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne, til at forhandle. Dette skal i givet fald
angives i udbudsbekendtgørelsen, og begrænsningen af antallet af indbudte ansøgere skal foretages
objektivt og udelukkende på grundlag af de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsbekendt-
gørelsen.
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Når der anmodes om en løsningsskitse, kan de ordregivende myndigheder fastsætte deres krav med
hensyn til de økonomiske aktørers finansielle og økonomiske situation, som omhandlet i artikel 48,
som procent af den anslåede værdi af de løsningsskitser, der fremlægges af de forskellige ansøgere,
samt deres krav med hensyn til teknisk formåen og erfaring, som omhandlet i artikel 49, ud fra den
faglige kunnen og erfaring, der kræves for at kunne udføre løsningsskitsen.

3. De ordregivende myndigheder meddeler deres behov og krav i form af mål, der skal nås, og i
pågældende tilfælde i form af funktionsdygtighed og funktionelle krav. Disse behov meddeles så
nøjagtigt som muligt.

De således fastsatte behov tjener som grundlag for udarbejdelse af løsningsskitser og skønsmæssig
beregning af omkostninger, hvis der anmodes herom, samt som grundlag for forhandlingen.

4. Tildelingskriterierne fastsættes i overensstemmelse med artikel 29, nr. 1), litra b), og artikel 53 og kan
ikke ændres under udbudsproceduren, medmindre de ikke længere er egnede i forhold til kontraktens
genstand som defineret i udbudsbetingelserne eller forhandlingsfasen. Artikel 54 om unormalt lave
tilbud finder anvendelse.

Disse betingelser præciseres i udbudsbekendtgørelsen eller i det dokument, der beskriver den
ordregivende myndigheds behov; hvis der ikke kræves en løsningsskitse, kan de dog præciseres i
indbydelsen til at deltage i forhandlingsfasen.

5. Ordregivende myndigheder, som ikke har krævet, at ansøgningen om deltagelse vedlægges en
løsningsskitse, kan i indbydelsen til forhandling kræve, at der fremlægges en sådan skitse. Fristen for
fremlæggelse heraf skal svare til kompleksiteten af de behov, som løsningsskitsen skal opfylde, og
skal være på mindst 25 dage at regne fra fremsendelsen af indbydelsen.

6. Formålet med forhandlingen med de udvalgte ansøgere er udelukkende at drøfte og definere, hvilke
midler der bedst kan opfylde den ordregivende myndigheds behov.

Under forhandlingen må de ordregivende myndigheder ikke over for de andre deltagere afsløre de
løsninger, som en anden deltager har foreslået, eller andre fortrolige oplysninger meddelt af en
deltager.

7. Efter at have erklæret forhandlingen for afsluttet og underrettet alle deltagerne herom, kontrollerer de
ordregivende myndigheder på grundlag af de udvælgelseskriterier, der allerede er fastsat i
overensstemmelse med stk. 2, at ansøgerne opfylder de økonomiske, finansielle og tekniske krav, der
svarer til den tekniske løsning, der er specificeret i de endelige udbudsbetingelser. I tilfælde af at en
eller flere ansøgeres økonomiske, finansielle eller tekniske formåen som dokumenteret ved
ansøgningen om deltagelse i forhandlingen ikke svarer til den valgte tekniske løsning, opfordrer de
ordregivende myndigheder skriftligt de pågældende ansøgere til at fremlægge den fornødne
dokumentation for på grundlag af ovennævnte kriterier at kontrollere, om deres formåen er tilpasset
den valgte tekniske løsning. Artikel 44, stk. 5, finder anvendelse.

Opfordringerne til at afgive tilbud udfærdiges i overensstemmelse med artikel 40 og fremsendes
skriftligt. De vedlægges de endelige udbudsbetingelser, der specificerer de tekniske krav i
overensstemmelse med artikel 24.

I henhold til artikel 45, stk. 2, skal antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, være
mindst 3, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfylder de udvælgelseskriterier, der er
fastsat af den ordregivende myndighed.

8. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i overensstemmelse med artikel 37.

9. De ordregivende myndigheder kan fastsætte bestemmelser om uddeling af priser og om betaling af
deltagerne. Der tages hensyn til sådanne priser og betalinger ved anvendelsen af artikel 8.
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16.5.2001 DA C 144/23De Europæiske Fællesskabers Tidende

Regionsudvalgets udtalelse om:

— »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne
ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og
offentlige bygge- og anlægskontrakter«, og

— »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne
ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning samt transport«

(2001/C 144/08)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige
bygge- og anlægskontrakter og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning samt transport
[KOM(2000) 275 endelig — 2000/0115 (COD) og KOM(2000) 276 endelig — 2000/0117 (COD)],

under henvisning til Rådets beslutning af 8. september 2000 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,

under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at afgive udtalelse herom og henvise det
forberedende arbejde til Underudvalg 6 »Beskæftigelse, Økonomisk Politik, Det Indre Marked, Industri,
SMV«,

under henvisning til Kommissionens meddelelse om offentlige indkøb i Den Europæiske Union
(KOM(1998) 143 endelig udg.),

under henvisning til sin udtalelse om Kommissionens meddelelse om offentlige indkøb i Den Europæiske
Union (CdR 108/98 fin) (1),

under henvisning til Kommissionens grønbog »Offentlige indkøb i EU — Overvejelser for fremtiden
(KOM(96) 583 endelig udg.)«,

under henvisning til sin udtalelse om Kommissionens grønbog »Offentlige indkøb i EU — Overvejelser
for fremtiden« (CdR 81/97 fin) (2),

under henvisning til formandens beslutning af 26. oktober 2000 om i henhold til artikel 40, stk. 2, i
Regionsudvalgets forretningsorden at overdrage det forberedende arbejde til Catarina Segersten-Larsson
(S, PPE) som hovedordfører,

under henvisning til flere relevante domme fra EF-Domstolen, f.eks. Domstolens dom af 26. september
2000, sag nr. C-225/98, Kommissionen mod Frankrig, om manglende overholdelse af Rådets direktiv
71/305/EØF af 26. juli 1971, som ændret ved Rådets direktiv 89/440/EØF af 18. juli 1989 og Rådets
direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993, i forbindelse med forskellige fremgangsmåder ved indgåelse af
offentlige indkøbskontrakter om opførelse og vedligeholdelse af skolebygninger,

under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 312/2000 rev. 1), udarbejdet af Catarina
Segersten-Larsson (S, PPE) i egenskab af hovedordfører —

på den 36. plenarforsamling den 13.-14. december 2000 (mødet den 13. december) vedtaget følgende
udtalelse.

(1) EFT C 373 af 2.12.1998, s. 13.
(2) EFT C 244 af 11.8.1997, s. 28.
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C 144/24 DA 16.5.2001De Europæiske Fællesskabers Tidende

1. Regionsudvalgets synspunkter velkomne, er der andre områder, hvor det gerne så direktivet
gå længere. Regionsudvalget finder det særlig vigtigt at berøre
alle aspekter af elektronisk indkøb, da dette er et område, hvor

1.1. Regionsudvalget finder det meget glædeligt, at Kom- tingene ændrer sig hurtigt, og hvor situationen i 2002, når
missionen har taget kritikken vedrørende udbudsreglernes direktivet er gennemført, vil være meget forskellig fra i dag.
unødigt bureaukratiske opbygning og anvendelse til sig, og at
den har til hensigt at lægge større vægt på modernisering,
forenkling og fleksibilitet.

2.1.2. Navnlig opfordrer Regionsudvalget Kommissionen
til at indføje bestemmelser, der forklarer, hvordan placering af1.2. Efter Regionsudvalgets opfattelse er det en god idé
ordrer via elektroniske kataloger (online-markeder ogat slå de tre »klassiske« direktiver sammen til ét direktiv.
-indkøbscentre) skal behandles ifølge direktivet. Dette børTilgængeligheden stiger betydeligt, i og med at man har
knyttes nøje sammen med bestemmelserne om »frameworkforsynet direktiverne med indholdsfortegnelser, og underru-
agreements«, som revideret i overensstemmelse med Regions-brikkerne fremmer læseligheden. Dette er positivt.
udvalgets forslag herunder.

1.3. Det er også glædeligt, at man forbedrer mulighederne
for elektronisk handel, hvilket er helt i tråd med Regionsudval-
gets tidligere forslag.

2.2. Nye regler ved særligt komplekse offentlige kontrakter

1.4. Regionsudvalget finder det også positivt, at man svæk-
ker mulighederne for økonomisk kriminalitet i forbindelse
med offentlige indkøb.

2.2.1. Regionsudvalget har tidligere udtrykt støtte til Kom-
missionens forslag om at indføre mere fleksible udbudsproce-
durer, navnlig i forbindelse med indkøb af kompliceret udstyr1.5. Regionsudvalget forholder sig desuden positivt til, at
o.l. I sin udtalelse om grønbogen gav Regionsudvalget udtryktelekommunikationssektoren fjernes fra forsyningsvirksom-
for, at forsyningsvirksomhedsdirektivets bestemmelser omhedsdirektivet.
udbud efter forhandling også bør inkorporeres i andre direkti-
ver (pkt. 2.2.12).

1.6. Det er dog Regionsudvalgets opfattelse, at Kommissio-
nen på visse punkter anlægger en forkert strategi, og at der
savnes visse elementer i de fremlagte forslag. Regionsudvalget
kan desværre også konstatere, at nogle af forslagene vil virke 2.2.2. Regionsudvalget er klar over, at den nye procedure
stik imod hensigten. opfylder de specifikke krav, som nogle medlemsstater stiller,

hvis ordregivende myndigheder i vidt omfang er engageret i
offentlige/private partnerskaber. Imidlertid mener Regionsud-1.7. Regionsudvalget mener, at Kommissionens planer om valget ikke, at Kommissionens forslag er tilstrækkelig vidtgåen-at tackle en række vigtige emner i ikke-bindende fortolknings- de, idet proceduren ikke er fleksibel nok og kun kan benyttes idokumenter, herunder miljømæssige og sociale hensyn i særlige tilfælde. Indgåelse af tjenesteydelseskontrakter er etforbindelse med offentlige indkøb, er en dårlig løsning. Re- område, der generelt kræver nær kontakt mellem køber oggionsudvalget ønsker, at disse vigtige emner behandles i sælger under hele processen. Dette er ikke et usædvanligt krav,direktiverne. og de nuværende regler er for stramme.

1.8. Regionsudvalget mener, at Kommissionen i sit direktiv-
forslag klart bør henvise til muligheden af, at de ordregivende

2.2.3. Termen »objektivt« som argument for at bruge dennemyndigheder som kriterium for kontraktindgåelse anvender
procedure behøver en nærmere forklaring, og der bør tilføjesbetingelser af social og miljømæssig karakter, og at disse
yderligere et argument for at afspejle virkeligheden i deudtrykkelig nævnes i udbudsbekendtgørelsen. Rent økonomi-
offentlige/private partnerskaber: »Kan ikke effektivt beregneske kriterier bør ikke alene være afgørende for, hvilket tilbud
tab eller gevinst ved kontrakten uden forhandling med er-der er bedst og mest fordelagtigt.
hvervslivets aktører«.

2. Regionsudvalgets henstillinger i forbindelse med di-
rektivforslagene 2.2.4. Regionsudvalget er særligt bekymret over bestem-

melsen om »løsningsskitser«. Erhvervslivets aktører vil mene,
at de har de intellektuel ejendomsret til sådanne løsningsskitser
og vil kunne kræve betaling herfor, hvad enten de bliver brugt2.1. Elektronisk indkøb
eller ej. Da lokale myndigheder ikke har midler til at betale for
løsningsskitser, vil det helt sikkert afholde dem fra at benytte
den nye procedure. Regionsudvalget foreslår, at termen »løs-2.1.1. Mens Regionsudvalget generelt hilser de nye bestem-

melser om elektronisk indkøb og forkortelse af tidsfristerne ningsforslag« bliver brugt i stedet for. Dette er ikke en teknisk
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løsning, men kan ses som en beskrivelse af erhvervslivets sådanne kontrakter skal behandles på samme måde som
enhver anden offentlig kontrakt og ikke som »frameworkaktørers strategi med henblik på at opfylde kontrakten.

Samtidig vil det give de ordregivende myndigheder mulighed agreement« i den særlige betydning, direktivforslaget lægger
op til.for bedre at definere deres krav til de specifikationer, der skal

danne grundlag for de efterfølgende forhandlinger.

2.2.5. I sin udtalelse om grønbogen nævnte Regionsudval-
2.3.5. Regionsudvalget lægger stor vægt på dette spørgsmål,get, at »det må anses for uhensigtsmæssigt at afbryde en
for det er vigtigt, at der ikke senere opstår tvivl om, at deudbudsforretning, fordi prisen overstiger ordregiverens formå-
aftaler, der i dag opfattes som »framework contracts«, ikke eren, når køber og sælger gennem forhandling kunne blive enige
omfattet af de nye regler. Dette gælder f.eks. de kundevalgsmo-om en lavere pris«. Dette problem løses ikke med de nye
deller, der benyttes i flere medlemsstater (hvor den udbydendeforslag.
myndighed indgår en aftale med flere leverandører, som
den enkelte borger derefter selv vælger imellem), samt de
kommunale og regionale indkøbsorganisationers aftaler.2.2.6. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at

ændre direktivet, så de ordregivende enheder får mulighed for
at benytte en udbudsprocedure med forhandling kendetegnet
ved stor fleksibilitet og mulighed for en bred dialog med
leverandørerne før, under og efter proceduren. I denne forbin- 2.3.6. Selve proceduren vedrørende rammeaftalerne er hel-
delse bør bestemmelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivet ler ikke tilstrækkelig fleksibel. F.eks. skal man skabe en ny
tjene som forbillede. udbudssituation, hver gang en aftale skal benyttes, hvilket

giver den ordregivende enhed ekstra arbejde, og er imod
hensigten med rammeaftaler. Også kravet om mindst tre parter
og aftalernes maksimale varighed er et problem. Denne

2.3. Rammeaftaler procedure kan måske tjene et formål, men er så forskellig fra,
hvordan rammeaftaler normalt anvendes i visse medlemsstater,
at man bør kalde den noget andet.

2.3.1. Regionsudvalget har i sine tidligere udtalelser nævnt,
at rammeaftaler udtrykkelig bør tillades i alle direktiverne,
og det er glædeligt, at Kommissionen foreslår regler for
rammeaftaler. Regionsudvalget mener dog ikke, at de forelig-

2.3.7. Kommissionen har tilsyneladende forestillet sig, atgende forslag er tilstrækkelig gode eller giver den fornødne
rammeaftaler navnlig skal anvendes i forbindelse med indkøbfleksibilitet.
af IT-udstyr o.l. Rammeaftaler benyttes imidlertid også ved
andre typer udbudsforretninger for at tilgodese særlige behov,
f.eks. i forbindelse med indkøb af hjælpemidler til handicappe-2.3.2. I begrundelsen skelner Kommissionen mellem
de, og i sådanne tilfælde er den foreslåede model urealistisk.»framework contracts« og »framework agreements« (De engel-

ske betegnelser benyttes, eftersom begge dele benævnes
»ramavtal« på ordførerens sprog, svensk (og »rammeaftaler« på
dansk, o.a.). »Framework agreements« betragtes ikke som
kontrakter i direktivernes forstand, idet de ikke omfatter alle 2.3.8. Hvis det er Kommissionens hensigt, at rammeaftaler-
de elementer, der kræves, for man skal kunne tale om en ne udtrykkeligt skal være omfattet af det klassiske direktiv,
leverance. mener Regionsudvalget, at den foreslåede tekst til forsynings-

pligtdirektivet langt bedre beskriver den brede vifte af forskelli-
ge metoder, som medlemsstaterne betragter som rammeaftaler

2.3.3. »Framework contracts« er derimod omfattet af direk- og som sikrer den fornødne fleksibilitet.
tivernes definition af offentlige kontrakter. Som eksempel
nævnes i begrundelsen en aftale med bestillingskontrakt. I
nogle medlemsstater opfattes »framework contracts« ikke som
bindende, hvorfor de betegnes »framework arrangements«
eller »framework arrangements«. Ved at anvende termen
»framework agreement« i direktivet til at beskrive noget, der 2.4. Ændrede tærskelværdier
reelt er en ny procedure med to udbudsrunder, skaber
Kommissionen større forvirring end klarhed.

2.3.4. Kommissionens forslag vedrører kun »framework 2.4.1. Kommissionen foreslår, at antallet af tærskelværdier
reduceres, og at tærskelværdierne angives i euro. Det er for såagreements« i den særlige betydning, hvormed det bruges i

direktivet, hvilket efter Regionsudvalgets opfattelse ikke frem- vidt udmærket, at antallet af tærskelværdier reduceres, men en
angivelse i euro må ikke føre til en sænkning af tærskelværdier-går tilstrækkelig tydeligt. Definitionen må gøres klarere. Navn-

lig skal det gøres klart over for de medlemsstater, der benytter ne i forhold til den nuværende situation. Reelt vil forslaget
imidlertid i de fleste tilfælde indebære en sænkning, hvilketsig af ikke-bindende »framework contracts« (som de kalder

»framework arrangements« eller »framework agreements«), at Regionsudvalget finder uacceptabelt.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige
indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrak-

ter«

(2001/C 193/02)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 8. september 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 47(2), 55 og 95 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Bo Green til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 7. februar 2001.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 381. plenarforsamling af 25. og 26. april 2001, mødet
den 26. april 2001, følgende udtalelse med 92 stemmer for, 21 imod og 8 hverken for eller imod.

1. Indledning 1.3. Efter nogle generelle bemærkninger om de foreslåede
forenklinger, som hovedsagelig vedrører samarbejdningen af
de tre gamle direktiver, og om de lovgivningsændringer, som
der lægges op til, fremlægges ØSU’s forslag.1.1. I kølvandet på grønbogen om »Offentlige indkøb i EU

— overvejelser for fremtiden«, som Kommissionen udsendte i
november 1996 (1), vedtog ØSU enstemmigt en udtalelse den
28. maj 1997 (2).

2. Bemærkninger om samlingen af de tre gamle direkti-
Efter at have analyseret de indkomne bidrag skitserede Kom- ver i én retsakt og den deraf følgende forenkling
missionen sine fremtidige handlingsmuligheder i meddelelsen
»Offentlige indkøb i Den Europæiske Union« (3) i marts 1998.
Reaktionerne fra de kredse, som berørtes af grønbogen, viste,
at det var nødvendigt at forenkle den relevante EU-lovgivnings 2.1. Direktiverne om offentlige kontrakter har haft en
juridiske rammer og tilpasse dem til den elektroniske tidsalder, meget ringe indvirkning på disses liberalisering, og Kommissio-
men uden at rokke ved den grundlæggende struktur. Kommis- nen har derfor besluttet at eliminere en del af den manglende
sionen har derfor valgt at slå de eksisterende direktiver kohærens mellem de tre »klassiske« direktiver, dvs. direktiv
sammen, jf. konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon, 92/50/EØF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåel-
hvor der blev efterlyst økonomiske reformer for at gennemføre se af offentlige tjenesteydelsesaftaler (4), direktiv 93/36/EØF
det indre marked og gøre dette fuldt operationelt. om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (5)

og direktiv 93/37/EØF om samordning af fremgangsmåderne
med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrak-
ter (5). Bestræbelserne på tydeliggørelse er dog ikke lykkedes1.2. Kommissionens foreliggende forslag om at samle direk-
helt, idet EU-lovgivningen om koncessionskontrakter og part-tiverne i én retsakt omhandler følgende fire spørgsmål:
nerskaber mellem det offentlige og den private sektor, fortsat
er særdeles uklar. Fortolkningsmeddelelsen om koncessioner i— forenkling af den eksisterende juridiske ramme,
EU-lovgivningen (6) fra april 2000 burde have været integreret
i den foreslåede samling af teksterne på baggrund af dens— tydeliggørelse af uklare eller indviklede bestemmelser,
afgørende betydning. Selv om Kommissionen oplyser, at
meddelelsen ikke foregriber et eventuelt særskilt lovforslag om— ændring af indholdet, og
koncessioner, ville det, for ikke hele tiden at skulle lave om på
EU-lovgivningen, have været en god idé at medtage en— kodificering af de tre »klassiske« direktiver, så de samles i
mere realitetsnær definition på koncessionskontrakter ogén tekst, hvilket er sigtet med det foreliggende forslag.
partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor i
direktivforslaget. Kommissionen må klart vælge enten at
fremlægge en bedre definition på koncessioner vedrørendeØSU udtrykker over for Kommissionen tilfredshed med det

arbejde, den har udført med hensyn til de fire nævnte punkter,
men ønsker dog at foreslå en række ændringer.

(4) EFT L 209 af 24.7.1992, som ændret ved direktiv 97/52/EF af
13. oktober 1997 (EFT L 328 af 28.11.1997).(1) Grønbog om »Offentlige indkøb i EU — overvejelser for fremti-

den«, KOM(96) 583 endelig. (5) EFT L 199 af 9.8.1993, som ændret ved direktiv 97/52/EF af
13. oktober 1997 (EFT L 328 af 28.11.1997).(2) Udtalelse om grønbogen, ordfører Henri Malosse, EFT C 287 af

22.9.1997, s. 92. (6) Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-
lovgivningen, EFT C 121 af 29.4.2000, s. 2.(3) KOM(1998) 143 endelig af 11. marts 1998.
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offentlige bygge- og anlægskontrakter, kontrakter vedrørende 2.5. ØSU rejser også spørgsmålet om oplæggets manglende
henvisninger til miljøspørgsmål, som spiller en afgørende rollepartnerskaber mellem det offentlige og den private sektor samt

tjenesteydelseskontrakter eller at oplyse, at disse kontrakter for Europas fremtid. Medtagelse af miljøkriterier, som skal
være kompatible i rimeligt omfang og have direkte relation tilikke omfattes af det foreliggende direktiv, men bliver genstand

for et fremtidigt direktiv som forslået af ØSU. de pågældende produkter/ydelser, kunne mere specifikt indgå
i art. 53. De bør kun tages i betragtning, når de har afgørende
miljømæssige konsekvenser i forhold til andre deltageres
forslag vedrørende arbejdets gennemførelse.

2.2. De nugældende direktiver omstruktureres, men uden
at der ændres radikalt ved de juridiske forpligtelser, som de
indebærer: én enkelt tekst skal fremover gælde for indkøbskon-

2.6. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der ikke anførestrakter, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrak-
nogen sociale aspekter blandt kriterierne for tildeling af enter. Forenklingen har fordele for brugerne, men man kan ikke
kontrakt. Sociale kriterier kunne også omtales nærmere iundgå at få den opfattelse, at en alt for omskiftelig lovgivning
artikel 53. ØSU er klar over, at det er vanskeligt at behandlepå dette felt vil være ødelæggende for selve lovgivningen og
disse punkter detaljeret, og henstiller, at Kommissionensfor den gnidningsløse gennemførelse af de regler, som man
kommende fortolkningsmeddelelser om miljømæssige og so-agter at håndhæve. Herudover volder beskyttelsen af offentlige
ciale aspekter ændres til retningslinjer for medlemsstaterne oginteresser problemer på et område, hvor virksomhederne ofte
kommer til at indeholde nærmere oplysninger om, hvorledesstår i en svagere position end de offentlige indkøbere, bl.a. når
disse aspekter kan realiseres. Kommissionen er ved at udarbejdedet gælder betalingsfrister.
en »grøn« håndbog om offentlige indkøbskontrakter med det
sigte at give de offentlige myndigheder en rettesnor for
hensyntagen til miljømæssige karakteristika ved tildeling af en

2.3. Ved vurderingen af tilbuddenes kvalitet kan de ordregi- kontrakt. ØSU anbefaler, at der udarbejdes en »social« håndbog
vende myndigheder legitimt tage sociale og miljømæssige om indkøbsaftaler for at vejlede offentlige myndigheder også
hensyn, hvis princippet om ligebehandling respekteres, samti- på dette felt.
dig med at gældende national og europæisk lovgivning på
social- og miljøområdet overholdes. Det bør af direktivet
fremgå, at ILO-konvention nr. 94 Labour Clauses (Public

2.7. ØSU bakker op om forenklingen, hvor direktivernesContracts) skal efterleves.
samling i én tekst bevirker, at man erstatter tre særskilte
lovtekster, som for en stor dels vedkommende omhandler de
samme spørgsmål, og som indeholder henholdsvis 35 artikler
(indkøbskontrakter), 37 artikler (bygge- og anlægskontrakter)2.4. ØSU konstaterer tillige, at flere faktorer gør det beretti-
og 45 artikler (tjenesteydelseskontrakter), og samarbejder denget, at der vedtages en forordning:
i én enkelt lovtekst med 82 artikler. ØSU bemærker dog, at
samlingen af de tre direktiver til ét tvinger medlemsstaterne til— de foreslåede teksters vigtighed og kompleksitet,
en ny omsættelse i national lovgivning, i modsætning til, hvad
der anføres i indledningen til det nye direktiv, idet der er tale

— det nuværende antal nationale regelsæt, som udgør en om ændringer og tilføjelse af nye bestemmelser.
afgørende hindring for harmonisering af det europæiske
marked,

2.8. ØSU bemærker, at der bør indføres lige konkurrence i— antallet af lande, som fremover vil tilslutte sig EU, og
samtlige medlemsstater, uden at nogle af disse fastholder enhvori der evt. forefindes lokale regelsæt; i nogle af disse
»overregulering«, som hæmmer liberaliseringen. Arbejdsrettenlande har der aldrig eksisteret regler om offentlige aftaler,
berøres ikke af denne bemærkning.

— antallet af lokale regelsæt,

2.9. ØSU tvivler stærkt på, at tilbuddenes fortrolighed i— direktiverne skal omsættes i national lovgivning på grund praksis sikres i de elektroniske kontraktindgåelsesmetoder påaf, at de rummer lovmæssige nyskabelser. nuværende tidspunkt, hvor edb-piratvirksomhed ser ud til at
være et gængs fænomen, selv i de bedst beskyttede netværker.

Man kan derfor rejse spørgsmålet om det rimelige i at vedtage
et nyt direktiv på et område, hvor de økonomiske aktører og de
ordregivende myndigheder ofte henholder sig til direktivernes
formulering, når de skal fortolke deres egne nationale lovteks- 3. Generelle bemærkninger til lovændringerne
ter: ØSU mener, at en forordning ville egne sig bedre, og at
man med en forordning ville kunne undgå afvigelser i de
enkelte landes formuleringer på et område, hvor enhedsmarke-
det kun gennemføres med stort besvær, bl.a. på grund af de 3.1. ØSU udtrykker tilfredshed med den tydeliggørelse,

som det nye direktivforslag indebærer. Det er inddelt i seksforskelligartede nationale regelsæt, som hæmmer markedernes
åbning. Af hensyn til EF-reglernes effektivitet er det nødvendigt afsnit, nemlig definitioner, særlige bestemmelser for offentlige

kontrakter, tildeling af særlige eller eksklusive rettigheder,at råde over en fælles lovtekst.
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særlige regler for projektkonkurrencer om tjenesteydelser, 3.5. Kommissionen lægger op til syv væsentlige ændringer,
nemlig med hensyn til indførelse af elektroniske indkøbsmeka-regler for koncessioner samt afsluttende bestemmelser. Artik-

lerne er opstillet, således at de følger den logiske rækkefølge nismer; indførelse af en ny procedure for udbud med forhand-
ling, der giver mulighed for, at der i forbindelse med særligtved tildelingen af en kontrakt. ØSU er ikke tilfreds med

definitionen på offentligretlige organer (art. 1, stk. 5), som komplekse kontrakter finder en »konkurrencebaseret dialog«
sted mellem den ordregivende myndighed og de forskelligebør udbygges og tydeliggøres. Kommissionens udkast til

fortolkningsmeddelelse om in house-aktiviteter bør indgå i det ansøgere; de offentlige indkøberes mulighed for at indgå
rammeaftaler; en tydeliggørelse af bestemmelserne om tekniskeforeliggende direktivforslag, idet der ikke bør herske tvivl om,

nøjagtigt i hvilke tilfælde EU-reglerne om offentlige indkøb specifikationer; en styrkelse af bestemmelserne om tildelings-
og udvælgelseskriterier samt en forenkling af tærskelværdierne.finder anvendelse på ordregivende myndigheder og på aktører,

som er underlagt disse. Fortolkningsmeddelelsen om konces- Der udtrykkes tilfredshed med alle disse ændringer, som både
de offentlige og private parter har næret ønske om, men det ersioner rummer nogle afgørende elementer på dette område,

som bør medtages i det foreliggende forslag, herunder forplig- beklageligt, at Kommissionen ikke benytter lejligheden til at
fremkomme med en ny definition på koncessionskontraktertelsen til at konkurrere og reglen om gennemsigtighed.
og kontrakter vedrørende partnerskaber mellem det offentlige
og den private sektor, således som ØSU har foreslået i flere
udtalelser, senest i udtalelsen om styrkelse af lovgivningen om
koncessioner og kontrakter vedrørende offentlige og private
partnerskaber (1). »En koncessionskontrakt om bygge- og an-
lægsarbejder er en akt (kontrakt eller ensidig akt), hvorved en3.2. ØSU minder om, at offentligretlige organer, der funge-
offentlig myndighed overdrager det til en privat organisationrer som økonomiske aktører, ikke bør udnytte de fordele, som
at udforme, opføre, finansiere, vedligeholde og drive enderes status giver dem, til at tilsidesætte konkurrencereglerne.
infrastruktur og/eller en tjenesteydelse for en længere ogDet kan konstateres i EU, at administrative instanser eller
nærmere fastlagt periode.«selskaber med særlig status har konkurrencemæssige fordele.

Supplerende regler forekommer nødvendige for at få de
ordregivende myndigheder til at undersøge, om offentligretlige
organer er pålagt de samme byrder — bl.a. afgiftsmæssige, 3.6. De ændringer, som Kommissionen lægger op til i
sociale og finansielle — som private aktører. Forpligtelsen til »forsyningsvirksomhedsdirektivet«, nemlig direktiv 93/38/EØF
at konkurrere om tildeling af kontrakter eller arbejdsopgaver, om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning
der kan sidestilles med kontrakter i den private sektor, inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekom-
bør også pålægges de ordregivende myndigheder i deres munikation (2), og som har baggrund i den gradvise liberalise-
forbindelser med offentlige, halvoffentlige eller private organer, ring af visse sektorer, gør det i visse tilfælde nødvendigt at
som er underlagt de pågældende ordregivende myndigheder ændre nogle af bestemmelserne i de »klassiske« direktiver. Der
eller andre licitationsmyndigheder. bør vedtages en generel procedure for gennemførelse af

sådanne ændringer.

4. Særlige bemærkninger til de foreslåede ændringer3.3. Det er heller ikke ønskeligt, at der hersker monopollig-
nende vilkår på visse markeder til fordel for private virksom-
heder. Det bør derfor sikres, at hverken offentlige eller private

4.1. Anerkendelsen af princippet om fortrolighed (artikel 5)operatører forskelsbehandles ved tildelingen af offentlige kon-
med hensyn til oplysninger, som meddeles af de økonomisketrakter, og at konkurrencevilkårene bliver helt ens for samtlige
aktører, er begrundet i ønsket om at støtte innovationen ideltagere og er i overensstemmelse med EU-retten.
virksomheder ved at beskytte disses intellektuelle og tekniske
input. Dog burde man i en tekst af denne betydning have
formuleret dette princips anvendelsesområde noget tydeligere,
bl.a. med hensyn til hvilke fortrolige oplysninger der omfattes,
og hvor længe disse skal anses for fortrolige. ØSU mener, at
fortrolighedsprincippet ikke kun bør gælde de modtagne3.4. ØSU kan godkende de tre principper, som Kommissio-
tilbud, men samtlige forslag, som overdrages den ordregivendenen opererer med ved formuleringen af de nye bestemmelser:
myndighed (3), herunder alternative tilbud og oplysninger ommodernisering, forenkling og fleksibilitet, idet den ønsker at

tage hensyn til informationssamfundets indtog, medlemsstater-
nes gradvise liberalisering af visse økonomiske aktiviteter samt
en stadig strammere budgetdisciplin. Dog bemærker ØSU, at

(1) ØSU’s udtalelse, EFT C 14 af 16.1.2001, (ordfører Philippedet i denne liberaliserings øjemed er nødvendigt med en
Levaux), punkt 4.1.3.klarere definition på offentlige kontrakter, og at det bl.a. bør

(2) EFT L 199 af 9.8.1993, som ændret ved direktiv 94/22/EF afpræciseres, hvad der i artikel 1 skal forstås ved: »... kontrakter 30. maj 1994 (EFT L 164 af 30.6.1994) og direktiv 98/4/EF af
... angående ... udførelsen ved et hvilket som helst middel af et 16. februar 1998 (EFT L 101 af 1.4.1998).
bygge- og anlægsarbejde«. Generelt kan det ikke anses for (3) Eksempelvis løsningsskitser, tilladte alternative tilbud, forslag
tilfredsstillende at bibeholde definitionerne fra de tidligere fremsat under forhandlinger og alt, hvad der vedrører kommuni-
direktiver, fordi de er uklare, bl.a. med hensyn til koncessioner, kationen mellem den ordregivende myndighed og virksomhed-

erne.som omtales i det følgende punkt.
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samtlige tilbudsgivere samt alle oplysninger af kommerciel eller retspraksis er en sådan dialog ikke tilladt i forbindelse med de
nuværende offentlige og begrænsede udbudsprocedurer, og deanden karakter, som vedrører tilbuddet eller virksomhederne.

Dette kan eventuelt gennemføres med reference til artikel XIV eksisterende bestemmelser vedrørende udbud efter forhand-
ling, med forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse,i aftalen om offentlige indkøb.
er begrænset til undtagelsestilfælde. ØSU støtter dette forslag,
men gentager, at princippet om fortrolig behandling af de
oplysninger, som aktørerne meddeler, bør udbygges og præci-
seres.4.2. Indførelse af elektroniske indkøbsmekanismer er en

nødvendighed på grund af udviklingen i de nuværende meto-
der. I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den
23. og 24. marts 2000 anmodes Kommissionen, Rådet og

4.4.1. Det er derfor rigtigt af Kommissionen at ville indføremedlemsstaterne om »at tage de nødvendige skridt for at sikre,
bestemmelser, der muliggør en dialog inden for én enkeltat Fællesskabets og medlemsstaternes indkøb kan finde sted
udbudsprocedure, der udmunder i indgåelse af kontrakt. Dogon-line senest i 2003« (1). U er enig heri med det tidligere
er det ønskeligt, at proceduren omfatter en fase, i hvilkenanførte forbehold, nemlig at den elektroniske kommunika-
specifikationerne fastsættes på grundlag af en forhandling medtionssikkerhed og lagringen af data forbedres betydeligt. Lande-
udvalgte deltagere, efterfulgt af deltagernes afgivelse af tilbudne kan ikke tillade sig at løbe den risiko, at følsomme
og derefter tildeling af kontrakten til det bedste tilbud. Kunoplysninger opfanges af udenforstående eller offentliggøres
med denne procedure kan man reelt tage hensyn til deulovligt; sikring af elektronisk forsendelse og af accept af tilbud
interesser, som virksomhederne, der deltager i dialogen, har.er en helt afgørende betingelse. Mekanismerne vedrørende
Sagen forholder sig imidlertid anderledes, idet Kommissionenelektroniske underskrifter og kodning bør udbygges.
lægger op til, at den ordregivende myndighed efter afslutningen
af forhandlingerne med de udvalgte deltagere, hvorunder det
undersøges hvorledes den ordregivende myndigheds behov
bedst kan opfyldes, fastsætter de endelige tekniske specifikatio-

4.3. Den nuværende lovgivning omhandler ingen procedu- ner, enten ved at vælge en af de løsninger, som en af deltagerne
rer for specifik anvendelse af elektroniske midler, og sådanne har foreslået, eller ved at vælge en kombination af flere af de
er ikke tilladt (2). Elektronisk fremsendelse bør gøre det muligt forelagte løsninger (cherry picking).
at reducere den frist på 12 dage, der i øjeblikket er nødvendig
for fremsendelse til publikationskontoret og offentliggørelse i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, således at maksimums-
fristen for offentliggørelse kan reduceres fra 12 til 5 dage. 4.4.2. ØSU fastslår, at Kommissionen hermed giver den
Disse nedsættelser forekommer at være overdrevet i to tilfælde: ordregivende myndighed mulighed for at tilegne sig resultater-
1) når der er tale om nedsættelse af mindstefristen for ne af deltagernes opfindsomhed og innovationsindsats og
indgivelse af tilbud til 5 dage fra tidspunktet for udsendelsen skabe konkurrence mellem disse. Det må derfor forventes, at
af bekendtgørelsen ud fra den antagelse, at udbudsmaterialet ansøgerne under disse omstændigheder ikke vil indgive seriøst
gøres tilgængeligt ad elektronisk vej straks fra datoen for undersøgte forslag, hvis disse kan bringes i konkurrence med
bekendtgørelsens udsendelse. Virksomhederne vil nemlig ikke deres konkurrenter. Hvis hver kandidat efter forhandlingseta-
få kendskab til, at materialet er tilgængeligt, førend bekendtgø- pen opfordres til at indgive sit bedste, endelige tilbud med
relsen er offentliggjort; 2) når der er tale om en nedsættelse til udgangspunkt i de forslag, som han tidligere har fremsat, ville
mindst 10 dage af den frist, som virksomhederne i hastesager direktivforslaget stemme overens med den standardlovgivning
får til at indgive deres tilbud i tilfælde af begrænsede udbud om indgåelse af offentlige kontrakter om varer, bygge- og
eller udbud med forhandling. Under alle omstændigheder er anlægsarbejder og tjenesteydelser, som er udarbejdet af De
det vigtigt, at de tidsbesparelser, som elektronisk annoncering Forenede Nationers kommission for international handelsret,
m.v. indebærer, også kommer virksomhederne/tilbudsgiverne hvori der omtales en procedure med »anmodning om forslag«
til gode. (artikel 48). ØSU mener derfor, at bestemmelserne om kom-

plekse indkøb bør ændres og præciseres i overensstemmelse
med ovenstående bemærkninger, så der sikres en bedre balance
mellem den ordregivende myndigheds og de økonomiske

4.4. »Den konkurrencebaserede dialog« mellem ordregiven- aktørers interesser. Det tager kategorisk afstand fra den såkaldte
de myndigheder og tilbudsgivere er en udmærket nyskabelse, »cherry picking«-metode. Det vurderes ligeledes, at disse proce-
idet de ordregivende myndigheder bør have lejlighed til at durer giver SMV’erne mulighed for at deltage i støtteprojekter.
gennemgå innovative løsninger, når de ikke kender eller
objektivt set er ude af stand til at evaluere, hvad markedet kan
tilbyde af tekniske eller finansielle løsninger. Ifølge Domstolens

4.5. Indførelse af mere fleksible indkøbsteknikker gennem
anvendelse af rammeaftaler anføres af Kommissionen som
værende nødvendig for at tilpasse direktiverne, således at det
gøres muligt at anvende indkøbsteknikker, der giver køberne(1) Se pkt. 17, fjerde indrykning i konklusionerne.
mulighed for at drage fordel af produkt- og prisudviklingen.(2) Det forekommer derfor ifølge Kommissionen ikke at være nødven-
Rammeaftaler er ikke kontrakter, fordi visse vilkår ikke erdigt med en overgangsperiode med pligt til samtidig at anvende
fastsat, og de derfor ikke kan opfyldes på samme måde som entraditionelle midler, idet virksomhederne rent faktisk får en
kontrakt. ØSU stiller sig tvivlende over for dette tiltag. Etovergangsperiode som følge af den tid, der medgår til vedtagelse

af nærværende direktiv og dets indførelse i national lovgivning. sådant tiltag bør ikke figurere i direktivet. Der er kun tale om
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"løsningsforslag".

Begrundelse

Logiske ændringer, hvorved terminologien tilpasses begrebet "Iøsningsforslag".

Ændringsforslag 6l
Artikel30, stk. 7

5. Ordregivende myndigheder, som ikke har
krævet, at ansøgningen om deltagelse
vedlægges en løsningsskitse, kan i
indbydelsen til forhandling kræve, at der
fremlægges en sådøn skitse. Fristen for
fremlæggelse heraf skal svare til
kompleksiteten af de behov, som
løsningsskitsen skal opfulde, og skal være
på mindst 25 dage at regne fra
fremsendelsen af indbydelsen.

7. Efter at have erklæret forhandlingen for
afsluttet og underrettet alle deltagerne
herom, kontrollerer de ordregivende
myndigheder på grundlag af de
udvælgelseskriterier, der allerede er fastsat i
overensstemmelse med stk. 2, at ansøgerne
opfulder de økonomiske, finansielle og
tekniske krav, der svarer til den tekniske
løsning, der er specificeret i de endelige
udbudsbetingelser. I tilfælde af at en eller
flere ansøgeres økonomiske, finansielle eller
tekniske formåen som dokumenteret ved
ansøgningen om deltagelse i forhandlingen
ikke svarer til den valgte tekniske løsning,
opfordrer de ordregivende myndigheder
skriftligt de pågældende ansøgere til at
fremlægge den fornødne dokumentation for
på grundlag af ovennævnte kriterier at
kontrollere, om deres formåen er tilpøsset
denvalgte tekniske løsning. Artikel44, stk.
5, finder anvendelse.

Opfordringerne til at afgive tilbud

RR\453267DA.doc

5. Ordregivende myndigheder, som ikke har
krævet, at ansøgningen om deltagelse
vedlægges et løsningsfors lag, kan i
indbydelsen til forhandling kræve, at der
fremlægges et sådantforslag. Fristen for
fremlæggelse heraf skal svare til
kompleksiteten af de behov, som
løsningsforsløget skal opflde, og skal være
på mindst 25 dage at regne fra
fremsendelsen af indbydelsen.

7.Efter at have erklæret forhandlingen for
afsluttet og underrettet alle deltageme
herom, kontrollerer de ordregivende
myndigheder på grundlag af de
udvælgelseskriterier, der allerede er fastsat i
overensstemmelse med stk. 2, at ansøgerne
opfulder de økonomiske, finansielle og
tekniske krav, der svarer til den løsning, der
er specificeret i de endelige
udbudsbetingelser. I tilfælde af at en eller
flere ansøgeres økonomiske, finansielle eller
tekniske formåen som dokumenteret ved
ansøgningen om deltagelse i forhandlingen
ikke svarer til den valgte løsning, opfordrer
de ordregivende myndigheder skriftligt de
pågældende ansøgere til at fremlægge den
fornødne dokumentation for på grundlag af
ovennævnte kriterier at kontrollere, om de

formår øt levere den løsning der erfastsat i
de endelige udbudsbetingelser. Artikel 44,
stk. 5, finder anvendelse.

Opfordringerne til at afgive tilbud

Ændringsforslag 60
Artikel30, stk. 5

49/186 PE298.409/ændr.2
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udfærdiges i overensstemmelse med artikel
40 og fremsendes skriftligt. De vedlægges
de endelige udbudsbetingelser, der
specificerer de tekniske krav i
overensstemmelse med artikel 24.

I henhold tilartikel45, stk. 2, skal antallet af
ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud,
være mindst 3, forudsat at der er et
tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfulder de

udvælgelseskriterier, der er fastsat af den
ordre givende myndighed.

udfærdiges i overensstemmelse med artikel
40 og fremsendes skriftligt. De vedlægges
udbudsbetingelser, der specificerer de
tekniske krav i overensstemmelse med
artikel24.

I henhold til artikel45, stk. 2, skal antallet af
ansøgere, der opfordre s til at forhandle,
være mindst 3, forudsat at der er et
tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfylder de

udvælgelseskriterier, der er fastsat af den
ordregivende myndighed.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ændres terminologienfra begrebet "løsningsskitse" til
"løsningsforslag", og proceduren tilpasses normal handelspral<sis som nævnt i forbindelse
me d tidli ger e ændr ingsfor s I ag.

Det gøres også klart, at den løsning, der beslvives nærmere i den endelige knntrakt, som de

ordregivende myndigheder udfærdiger, kan vedrøre finansiering og en fonetningsmodel ud
over tehtiske anliggender. Det vil sige, at der ikke er tsle om en begrænsning til en telcnisk
løsning.

Ændringsforslag 62
Artikel32, stk. 2 a(nyt)

2u Vælger de ordregivende myndigheder øt
indfø re en kvølitikøtions ordning, jf. ørtike I
45ø, beskrives ordningen i en
b e ke n dtg ø r e ls e udfo r met efte r
standørdmodellen i bilaget ffi Earopa-
Pørlømentets og Rådets direktiv
2001/.../EF om samordning øf
fremgangsmåderne ved indgåelse øf
leontraleter om vønd- og energiforsyning
sømt transportJ, hvorøf detfremgår, hvad

formålet med kvøliftkøtionsordningen er,
og hvorledes mønfår adgøng til reglerne
om, hvordøn denfangeren Gælder
ordningen i mere end tre år, offentliggøres
bekendtgørelsen hveft år. Er ordningen øf
kortere vørighed, er en

fø rs t e g an gs b e ke n dt g ø r e ls e ti ls tr æ k ke lig,

Begrundelse

DA

PE298.4091ændr.2 50/186 RR\453267DA.doc
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I

(Meddelelser)

RÅDET

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 33/2003

fastlagt af Rådet den 20. marts 2003

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/. . ./EF af . . . om
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige

tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

(2003/C 147 E/01)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I forbindelse med de seneste ændringer af Rådets direktiv
92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af frem-
gangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelses-
aftaler (5), 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af
fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (6) og
93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af frem-
gangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige
bygge- og anlægskontrakter (7) bør direktiverne for klar-
hedens skyld omarbejdes til én samlet tekst for at imøde-
komme de krav om forenkling og modernisering, der er

fremsat af både de ordregivende myndigheder og de
økonomiske aktører i forbindelse med deres reaktion på
den grønbog, der blev vedtaget af Kommissionen den
27. november 1996.

(2) Gennemførelsen af frie varebevægelser inden for offentlige
vareindkøbskontrakter og gennemførelsen af etablerings-
frihed og fri udveksling af tjenesteydelser inden for offent-
lige bygge- og anlægskontrakter og offentlige tjenesteydel-
seskontrakter i forbindelse med kontrakter, der indgås i
medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale
myndigheder og andre offentligretlige organer, kræver, at
der samtidig med ophævelsen af restriktionerne iværks-
ættes bestemmelser om samordning af de nationale frem-
gangsmåder ved tilbudsgivning, der bygger på reglerne for
disse tre friheder og på de principper, der følger heraf,
såsom principperne om ligebehandling, hvilket princippet
om ikke-forskelsbehandling blot er et specielt udtryk for,
gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsig-
tighed, og på en effektiv konkurrence ved tildeling af
offentlige kontrakter. Disse samordningsbestemmelser
bør derfor fortolkes i overensstemmelse med ovennævnte
regler og principper — tillige med traktatens øvrige
bestemmelser.

(3) Disse samordningsbestemmelser bør, så vidt det er muligt,
tilpasses til de fremgangsmåder og sædvaner, der er
gældende i de enkelte medlemsstater.

(4) Medlemsstaterne bør sørge for, at det forhold, at et offent-
ligretligt organ afgiver tilbud i forbindelse med en udbuds-
procedure, ikke forårsager konkurrenceforvridning i
forhold til private tilbudsgivere.

(5) I henhold til artikel 6 i traktaten skal miljøbeskyttelseskrav
integreres i udformningen og gennemførelsen af Fælles-
skabets politikker og aktioner som nævnt i traktatens
artikel 3, især med henblik på at fremme en bæredygtig
udvikling. Derfor præciseres det i dette direktiv, hvordan
de ordregivende myndigheder kan bidrage til miljøbeskyt-
telse og fremme af bæredygtig udvikling, samtidig med at
de sikres mulighed for at opnå det bedste forhold mellem
kvalitet og pris i kontrakterne.

DA24.6.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 147 E/1

(1) EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 11, og EFT C 203 E af 27.8.2002,
s. 210.

(2) EFT C 193 af 10.7.2001, s. 7.
(3) EFT C 144 af 16.5.2001, s. 23.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 17. januar 2002 (EFT C 271 E af

7.11.2002, s. 176), Rådets fælles holdning af 17. marts 2003 og
Europa-Parlamentets afgørelse af . . . (endnu ikke offentliggjort i
EFT).

(5) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 97/52/EF (EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1).

(6) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 97/52/EF.

(7) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54. Senest ændret ved Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 97/52/EF.
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(6) Dette direktiv er ikke til hinder for, at der indføres eller
anvendes foranstaltninger, som er nødvendige for at
beskytte den offentlige orden, den offentlige sædelighed
og den offentlige sikkerhed, sundheden, menneskers og
dyrs liv og plantesundheden, navnlig med henblik på en
bæredygtig udvikling, forudsat at disse foranstaltninger er
i overensstemmelse med traktaten.

(7) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om
indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de
aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger
i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de
områder, der hører under Fællesskabets kompetence (1),
godkendte bl.a. aftalen om offentlige indkøb, i det
følgende benævnt »Aftalen«, der har til formål at opstille
et internationalt sæt af regler om afbalancerede rettigheder
og forpligtelser i forbindelse med offentlige kontrakter
med henblik på at liberalisere og skabe vækst i verdens-
handelen. Under hensyn til Fællesskabets internationale
rettigheder og forpligtelser som følge af godkendelsen af
Aftalen, er det den ordning, der er fastsat i Aftalen, der
gælder for tilbudsgivere og varer fra tredjelande, der har
undertegnet Aftalen. Aftalen har ingen direkte virkning.
De ordregivende myndigheder, der er omfattet af Aftalen,
og som efterkommer nærværende direktiv og anvender
dette over for økonomiske aktører fra tredjelande, der
har undertegnet Aftalen, overholder således Aftalen.
Disse samordningsbestemmelser bør tillige sikre økono-
miske aktører fra Fællesskabet betingelser for deltagelse i
offentlige kontrakter, der er lige så gunstige som de betin-
gelser, der gives økonomiske aktører fra de tredjelande,
der har tiltrådt Aftalen.

(8) Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbuds-
procedure, kan de ved hjælp af en »teknisk dialog« søge
eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde
udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning
ikke har til følge, at konkurrence forhindres.

(9) I betragtning af offentlige bygge- og anlægskontrakters
forskelligartethed, bør de ordregivende myndigheder
kunne anvende såvel separat som fælles udbud for arbej-
dets udførelse og projektering. Dette direktiv foreskriver
hverken separat eller fælles udbud. Beslutningen om enten

separat eller fælles tildeling af en kontrakt bør træffes ud
fra kvalitative og økonomiske kriterier, der kan fastsættes i
den nationale lovgivning. En kontrakt betragtes kun som
en offentlig bygge- og anlægskontrakt, hvis dens genstand
specifikt omfatter udførelse af de aktiviteter, der er
omhandlet i bilag I, også selv om kontrakten omfatter
andre tjenesteydelser, der er nødvendige for udførelsen
af sådanne aktiviteter. Offentlige tjenesteydelseskontrakter,
herunder vedrørende forvaltning af ejendomme, kan
under visse omstændigheder omfatte bygge- og anlægs-
arbejde. Hvis sådant bygge- og anlægsarbejde imidlertid
er accessorisk i henseende til kontraktens hovedformål
og kun en følge heraf eller et supplement hertil, berettiger
det forhold, at kontrakten omfatter sådant bygge- og
anlægsarbejde, ikke til at betragte den som en offentlig
bygge- og anlægskontrakt.

(10) Der bør fastlægges en fællesskabsdefinition af ramme-
aftaler samt specifikke regler for rammeaftaler vedrørende
kontrakter, der falder inden for dette direktivs anvendel-
sesområde. Når en ordregivende myndighed i henhold til
dette direktivs bestemmelser indgår en rammeaftale, kan
den ifølge disse regler inden for rammeaftalens gyldig-
hedsperiode indgå kontrakter, der er baseret på ramme-
aftalen, enten ved at anvende vilkårene i rammeaftalen
eller, hvis ikke alle vilkårene allerede er fastsat heri, ved
at iværksætte en fornyet konkurrence mellem ramme-
aftalens parter om de ikke fastsatte vilkår. Den fornyede
konkurrence bør overholde visse regler, der har til formål
at sikre den nødvendige fleksibilitet og overholdelsen af de
generelle principper, herunder især princippet om ligebe-
handling. Af denne grund bør rammeaftalers gyldighed
være begrænset, og de bør ikke kunne gælde for perioder
på over fire år undtagen i tilfælde, hvor de ordregivende
myndigheder behørigt begrunder, at det er nødvendigt
med en længere periode.

(11) En række nye elektroniske indkøbsteknikker er under
stadig udvikling. Disse teknikker gør det muligt at øge
konkurrencen og forbedre effektiviteten af de offentlige
indkøb, navnlig fordi deres anvendelse sparer både tid
og penge. De ordregivende myndigheder kan anvende
elektroniske indkøbsteknikker, forudsat at det sker i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og
principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling
og gennemsigtighed. I den forbindelse kan en tilbuds-
givers afgivelse af tilbud, især i forbindelse med en
fornyet konkurrence med henblik på anvendelse af en
rammeaftale eller ved indførelsen af et dynamisk indkøbs-
system, antage form af tilbudsgiverens elektroniske
katalog, hvis denne anvender de kommunikationsmidler,
som den ordregivende myndighed har valgt i overens-
stemmelse med artikel 42.

DAC 147 E/2 Den Europæiske Unions Tidende 24.6.2003

(1) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.
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(12) Under hensyn til de elektroniske indkøbssystemers hurtige
udbredelse bør der allerede på nuværende tidspunkt fast-
sættes passende regler, så de ordregivende myndigheder
fuldt ud kan udnytte systemernes muligheder. Derfor bør
et fuldt elektronisk dynamisk indkøbssystem til sædvanlige
indkøb defineres, og der bør fastsættes særlige regler for
et sådant systems indførelse og funktion for at sikre en
korrekt behandling af enhver økonomisk aktør, som
ønsker at deltage deri. Enhver økonomisk aktør, der
afgiver et vejledende tilbud i overensstemmelse med
udbudsbetingelserne, og som opfylder udvælgelseskriteri-
erne, bør kunne tilslutte sig et sådant system. Denne
indkøbsteknik gør det muligt for de ordregivende myndig-
heder ved oprettelse af en liste over allerede valgte tilbuds-
givere og ved, at nye tilbudsgivere får mulighed for at
tilslutte sig, at råde over et særlig bredt udvalg af tilbud
— takket være de anvendte elektroniske midler — og
således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler
på grundlag af omfattende konkurrence.

(13) Elektroniske auktioner er en teknik, der vil brede sig, og
der skal derfor fastlægges en fællesskabsdefinition af disse
auktioner, som skal omfattes af specifikke regler for at
sikre, at de afvikles i overensstemmelse med principperne
om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsig-
tighed. De elektroniske auktioner bør derfor kun omfatte
bygge- og anlægs- samt indkøbs- og tjenesteydelseskon-
trakter, for hvilke der kan fastsættes nøjagtige specifika-
tioner. Af samme grund skal det kræves, at det på et
hvilket som helst tidspunkt af den elektroniske auktion
skal fremgå, hvordan tilbudsgiveren er klassificeret.
Anvendelse af elektroniske auktioner gør det muligt for
de ordregivende myndigheder at anmode tilbudsgiverne
om at fremlægge nye og lavere priser og, når kontrakten
tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige
tilbud, ligeledes at forbedre andre elementer i tilbuddet
end prisen. For at sikre at gennemsigtighedsprincippet
overholdes, kan dog kun elementer, der kan vurderes
automatisk ad elektronisk vej, uden at den ordregivende
myndighed deltager heri, forbedres. Med henblik herpå
skal disse elementer være kvantificerbare, således at de
kan udtrykkes i tal eller i procent.

(14) I medlemsstaterne har der udviklet sig visse centrale
indkøbsteknikker. Flere ordregivende myndigheder har til
opgave at forestå indkøb eller indgå offentlige kontrakter/
rammeaftaler for andre ordregivende myndigheder. På
grund af de store mængder, der indkøbes, vil disse
teknikker bidrage til at øge konkurrencen og forenkle
de offentlige indkøb. Der bør derfor indføres en fælles-
skabsdefinition af indkøbscentraler til brug for de ordregi-
vende myndigheder. Det bør ligeledes fastlægges, på
hvilke betingelser under iagttagelse af principperne om
ikke-forskelsbehandling og ligebehandling de ordregivende
myndigheder, der anskaffer sig bygge- og anlægsarbejder,
varer og/eller tjenesteydelser gennem en indkøbscentral,

kan anses for at have overholdt bestemmelserne i dette
direktiv.

(15) For at tage hensyn til de forskellige forhold i medlems-
staterne skal det overlades til medlemsstaterne at give de
ordregivende myndigheder mulighed for at anvende
rammeaftaler, indkøbscentraler, dynamiske indkøbs-
systemer, elektroniske auktioner og konkurrencepræget
dialog som defineret og reguleret i dette direktiv.

(16) For mange tærskelværdier for anvendelse af samordnings-
bestemmelserne er en kilde til komplikationer for de
ordregivende myndigheder. Sådanne tærskelværdier bør
endvidere af hensyn til Den Monetære Union fastsættes i
euro. Følgelig bør der fastsættes tærskelværdier i euro på
en sådan måde, at det bliver lettere at anvende disse
bestemmelser, samtidig med at tærskelværdierne i Aftalen,
som er udtrykt i særlige trækningsrettigheder (SDR), over-
holdes. Set i denne sammenhæng vil det også være
hensigtsmæssigt at foretage en regelmæssig justering af
tærskelværdierne i euro for i nødvendigt omfang at
tilpasse dem til eventuelle udsving i euroens værdi i
forhold til de særlige trækningsrettigheder (SDR).

(17) For at anvende bestemmelserne i dette direktiv og under
hensyn til overvågningen beskrives tjenesteydelsesområdet
bedst ved at inddele det i kategorier, der svarer til
bestemte positioner i en fælles nomenklatur, og ved at
samle dem i to bilag, bilag II A og bilag II B, alt efter
hvilken ordning de falder ind under. For så vidt angår
tjenesteydelserne i bilag II B berører bestemmelserne i
dette direktiv ikke anvendelsen af specifikke fællesskabs-
regler på de pågældende tjenesteydelser.

(18) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter bør
dette direktiv i en overgangsperiode kun finde fuld anven-
delse på kontrakter, for hvilke dets bestemmelser vil gøre
det muligt at udnytte alle muligheder for en øget
samhandel ud over landegrænserne. Kontrakter om udfø-
relse af andre tjenesteydelser bør overvåges i en over-
gangsperiode, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt
dette direktiv skal finde fuld anvendelse på dem. Med
henblik herpå bør der defineres en overvågningsmeka-
nisme. Denne overvågningsmekanisme skal samtidig give
alle interesserede kredse mulighed for at få adgang til alle
relevante oplysninger.
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(19) De offentlige kontrakter, der indgås af ordregivende
myndigheder inden for sektorerne vand- og energifor-
syning samt transport og posttjenester, og som indgår i
aktiviteterne på disse områder, er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/. . ./EF af . . . om
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af
kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport
samt posttjenester (1). Kontrakter, der indgås af ordregi-
vende myndigheder inden for rammerne af deres drift af
sø- og flodtransport og kystnær transport, er dog omfattet
af det foreliggende direktivs anvendelsesområde.

(20) I betragtning af den reelle konkurrence på markedet for
telekommunikation efter gennemførelsen af fællesskabs-
bestemmelserne om liberalisering af sektoren bør offent-
lige kontrakter inden for dette område udelukkes fra
direktivets anvendelsesområde, for så vidt de indgås med
det hovedformål, at de ordregivende myndigheder skal
kunne udøve bestemte aktiviteter inden for telekommuni-
kationssektoren. Disse aktiviteter fastsættes med udgangs-
punkt i definitionerne i artikel 1, 2 og 8 i Rådets direktiv
93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af frem-
gangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og ener-
giforsyning samt transport og telekommunikation (2),
således at nærværende direktiv ikke finder anvendelse på
kontrakter, der er udelukket fra direktiv 93/38/EØF's
anvendelsesområde i henhold til dettes artikel 8.

(21) Det er vigtigt at tage højde for de tilfælde, hvor foran-
staltninger til samordning af fremgangsmåderne ikke kan
anvendes af hensyn til statens sikkerhed eller statshemme-
ligheder, eller fordi der gælder specifikke regler om indgå-
else af kontrakter, som bygger på internationale aftaler
eller vedrører troppestationering eller internationale orga-
nisationer.

(22) I henhold til traktatens artikel 163 udgør fremme af forsk-
ning og teknologisk udvikling et af midlerne til at styrke
det videnskabelige og teknologiske grundlag for Fællesska-
bets industri, og den frie adgang til offentlige kontrakter
bidrager til at nå dette mål. Samfinansiering af forsknings-
programmer bør ikke være omfattet af dette direktiv.
Derfor gælder direktivet ikke for tjenesteydelseskontrakter
om forskning og udvikling, bortset fra sådanne, hvis
udbytte udelukkende tilhører den ordregivende
myndighed til brug for egen virksomhed, forudsat at
tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende
myndighed.

(23) I forbindelse med tjenesteydelser er kontrakter om erhver-
velse eller leje af fast ejendom eller rettigheder til fast
ejendom af en sådan karakter, at det er uhensigtsmæssigt
at lade udbudsreglerne finde anvendelse på dem.

(24) Ved indgåelse af offentlige kontrakter om audiovisuelle
tjenesteydelser på radiospredningsområdet bør der tages
hensyn til forhold af en sådan kulturel og samfunds-
mæssig betydning, at det er uhensigtsmæssigt at lade
udbudsreglerne finde anvendelse på dem. Der bør derfor
gælde en undtagelse for offentlige tjenesteydelseskon-
trakter med henblik på køb, udvikling, produktion eller
samproduktion af programmer, der er klar til brug, og
andre forberedende tjenester, f.eks. vedrørende manu-
skripter eller kunstneroptræden, der er nødvendige for
programmets tilblivelse, samt kontrakter vedrørende
sendetid. Denne undtagelse gælder dog ikke for levering
af teknisk materiel til produktion, samproduktion og
udsendelse af disse programmer.

(25) Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser udføres sædvanligvis
af organer eller enkeltpersoner, der er udpeget eller
udvalgt på en måde, der ikke kan underlægges reglerne
om indgåelse af offentlige kontrakter.

(26) I overensstemmelse med Aftalen om offentlige indkøb
omfatter de finansielle tjenesteydelser, som er omhandlet
i dette direktiv, ikke instrumenterne i valutapolitikken,
vekselkurserne, statsgælden, forvaltningen af reserverne
eller andre politikker, der indebærer handel med værdipa-
pirer eller andre finansielle instrumenter, navnlig trans-
aktioner med henblik på den ordregivende myndigheds
penge- eller kapitalanskaffelse. Derfor er kontrakter vedrø-
rende udstedelse, køb, salg eller overførsel af værdipapirer
eller andre finansielle instrumenter ikke omfattet. Central-
bankernes tjenesteydelser er ligeledes udelukket.

(27) De tekniske specifikationer, der udarbejdes af det offent-
lige som indkøber, bør sikre, at der skabes muligheder for
en konkurrencesituation ved tildeling af offentlige
kontrakter. Derfor bør det være muligt at afgive tilbud,
så de afspejler mange forskellige tekniske løsningsmulig-
heder. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal det dels
være muligt at fastsætte de tekniske specifikationer i form
af funktionsdygtighed og funktionelle krav, dels skal de
ordregivende myndigheder, hvis der refereres til en euro-
pæisk standard — eller, hvor en sådan ikke findes, til en
national standard — tage tilbud, der er baseret på tilsva-
rende løsningsmuligheder, i betragtning. Tilbudsgiverne
bør kunne benytte ethvert bevismiddel for at godtgøre,
at der er tale om en tilsvarende løsning. De ordregivende
myndigheder skal kunne begrunde enhver beslutning om,
at der i et givet tilfælde ikke er tale om en tilsvarende
løsning. Ordregivende myndigheder, der ønsker at fast-
lægge miljøkrav i forbindelse med de tekniske specifika-
tioner i en given kontrakt, kan fastsætte de specifikke
miljømæssige karakteristika og/eller virkninger af vare-
grupper eller tjenesteydelser. De kan, men er ikke
forpligtet til at anvende de relevante specifikationer, der
er fastlagt i forbindelse med miljømærkning, som f.eks.
EF-miljømærket, (multi)nationale miljømærker eller even-
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tuelle andre miljømærker, hvis kravene til mærket udvikles
og vedtages på grundlag af videnskabeligt baseret infor-
mation gennem en proces, i hvilken interessenter, såsom
regeringsorganer, forbrugere, fabrikanter, detail- og miljø-
organisationer, kan deltage, og hvis mærket er tilgængeligt
og til rådighed for alle interesserede parter.

(28) De supplerende oplysninger vedrørende kontrakterne skal,
således som det er almindeligt i medlemsstaterne, indgå i
udbudsbetingelserne for hver enkelt kontrakt eller i et
tilsvarende dokument.

(29) Ordregivende myndigheder, som udfører yderst
komplekse projekter, kan uden egen skyld befinde sig i
en situation, hvor det er umuligt objektivt at fastlægge de
vilkår, der kan opfylde deres behov, eller at vurdere, hvad
markedet kan tilbyde af tekniske og/eller finansielle og
juridiske løsninger. Denne situation kan navnlig opstå i
forbindelse med udførelsen af vigtige integrerede trans-
portinfrastrukturprojekter, store edb-net og projekter,
der indebærer en kompleks, struktureret finansiering,
hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i
forvejen. I det omfang offentligt eller begrænset udbud
ikke måtte muliggøre indgåelse af sådanne kontrakter,
bør der derfor indføres en fleksibel procedure, som både
tilgodeser konkurrencen mellem økonomiske aktører og
de ordregivende myndigheders behov for at drøfte alle
kontraktens aspekter med hver ansøger. Denne procedure
må dog ikke anvendes på en sådan måde, at konkur-
rencen begrænses eller fordrejes, navnlig ikke ved at
ændre grundlæggende elementer i tilbuddene, ved at
pålægge den valgte tilbudsgiver væsentlige nye elementer
eller ved at inddrage en anden tilbudsgiver end den, der
har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

(30) For at gøre det lettere for små og mellemstore virksom-
heder at deltage i offentlige udbud bør der fastsættes
bestemmelser om underentreprise.

(31) Vilkårene for udførelse af en kontrakt er i overensstem-
melse med dette direktiv, hvis de hverken direkte eller
indirekte er diskriminerende, og hvis de er anført i
udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne. Vilkå-
rene kan bl.a. have til formål at fremme efteruddannelse
på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til personer med
særlige integrationsproblemer, bekæmpe arbejdsløshed
eller beskytte miljøet. Som eksempler kan bl.a. nævnes
krav om — ved udførelsen af kontrakten — at ansætte
langtidsledige eller iværksætte uddannelsesinitiativer for
ledige eller for unge, at overholde substansen i de grund-
læggende ILO-konventioner, hvis de ikke er gennemført i
national ret, og at ansætte flere handicappede, end den
nationale lovgivning kræver.

(32) De love, administrative bestemmelser og kollektive over-
enskomster, der gælder i de enkelte medlemsstater eller i
Fællesskabet på det sociale og arbejdssikkerhedsmæssige
område, finder anvendelse ved udførelsen af en offentlig
kontrakt, hvis sådanne bestemmelser og deres anvendelse
er i overensstemmelse med fællesskabsretten. I tilfælde af
grænseoverskridelse, hvor en medlemsstats arbejdstagere
leverer tjenesteydelser i en anden medlemsstat for at
udføre en offentlig kontrakt, indeholder Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996
om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af
tjenesteydelser (1) de mindstekrav, der skal opfyldes i
modtagerlandet over for de udstationerede arbejdstagere.
Hvis den nationale lovgivning indeholder bestemmelser
herom, kan tilsidesættelse af sådanne forpligtelser
betragtes som en alvorlig fejl eller som en strafbar hand-
ling, der rejser tvivl om den økonomiske aktørs faglige
hæderlighed, og som kan medføre, at denne økonomisk
aktør udelukkes fra udbudsproceduren.

(33) I betragtning af, hvordan de nye informations- og
kommunikationsteknologier kan lette offentliggørelsen af
udbud, rationalisere udbudsprocedurerne og gøre dem
mere gennemsigtige, bør elektroniske midler ligestilles
med traditionelle kommunikations- og informations-
udvekslingsmidler. Der skal i størst muligt omfang
vælges midler og teknologi, som er forenelig med de
teknologier, der anvendes i de øvrige medlemsstater.

(34) Udviklingen af effektive konkurrenceforhold inden for
offentlige indkøb nødvendiggør offentliggørelse på fælles-
skabsplan af de udbudsbekendtgørelser, som medlemssta-
ternes ordregivende myndigheder udsteder. De oplys-
ninger, som indeholdes i disse bekendtgørelser, skal gøre
det muligt for Fællesskabets økonomiske aktører at
vurdere, om de udbudte indkøb er af interesse for dem.
Der bør med henblik herpå gives dem tilstrækkeligt kend-
skab til kontraktens genstand og til de betingelser, der er
knyttet til den. Det er derfor vigtigt at gøre udbuds-
bekendtgørelserne mere synlige ved at bruge de dertil
egnede instrumenter, som f.eks. standardformularerne
for udbudsbekendtgørelser og det fælles glossar for offent-
lige indkøbsaftaler (CPV-glossaret »Common Procurement
Vocabulary«), der er omhandlet i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 (2), som reference-
nomenklatur for offentlige kontrakter. Ved begrænset
udbud skal offentliggørelsen især have til formål at give
medlemsstaternes økonomiske aktører mulighed for at
vise deres interesse for kontrakterne ved at anmode de
ordregivende myndigheder om en opfordring til at
afgive bud på de foreskrevne betingelser.
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(35) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af
13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektro-
niske signaturer (1) og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige
aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elek-
tronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elek-
tronisk handel«) (2) finder anvendelse på fremsendelse af
oplysninger ad elektronisk vej i forbindelse med nærvæ-
rende direktiv. Procedurerne for offentlige indkøb og de
regler, der gælder for projektkonkurrencer om tjeneste-
ydelser, kræver et højere sikkerhedsniveau og strengere
fortrolighed end det niveau, der er fastsat i disse direk-
tiver. Derfor skal systemerne til elektronisk modtagelse af
tilbud, ansøgninger om deltagelse samt planer og
projekter opfylde yderligere specifikke krav. På den
anden side kan eksistensen af frivillige akkrediteringsord-
ninger udgøre en gunstig ramme for at øge niveauet for
certificeringstjenesteydelser for disse anordninger.

(36) Anvendelsen af elektroniske midler er tidsbesparende. Der
bør derfor indføres bestemmelser om reduktion af mini-
mumsfristerne, når der bruges elektroniske midler, dog
under forudsætning af at disse er forenelige med de
særlige bestemmelser for fremsendelsesmetoder, der er
fastsat på fællesskabsplan.

(37) Undersøgelsen af tilbudsgivernes egnethed ved offentligt
udbud og ansøgernes egnethed ved begrænset udbud,
udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendt-
gørelse og konkurrencepræget dialog samt udvælgelsen
skal foretages under iagttagelse af gennemsigtighed. Der
skal derfor anføres ikke-diskriminerende kriterier, som de
ordregivende myndigheder kan anvende til at udvælge
konkurrenterne og de midler, som de økonomiske
aktører kan anvende til at bevise, at de opfylder kriteri-
erne. Af hensyn til gennemsigtigheden skal den ordregi-
vende myndighed, så snart en kontrakt udbydes, meddele,
hvilke udvælgelseskriterier der vil blive anvendt, og hvilke
specifikke kvalifikationer der eventuelt kræves af de
økonomiske aktører, for at de kan deltage i udbuddet.

(38) En ordregivende myndighed kan begrænse antallet af
ansøgere ved begrænset udbud, udbud med forhandling
med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og
konkurrencepræget dialog. En sådan begrænsning af
antallet af ansøgere skal foretages på basis af objektive
kriterier, der angives i udbudsbekendtgørelsen. Disse
objektive kriterier indebærer ikke nødvendigvis nogen
vægtning. Hvad angår kriterierne vedrørende de økono-
miske aktørers personlige forhold kan en generel henvis-
ning i udbudsbekendtgørelsen til tilfældene i artikel 45
være tilstrækkelig.

(39) I den konkurrenceprægede dialog og i udbud med
forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse bør

de ordregivende myndigheder under hensyntagen til den
smidighed, som kan være nødvendig, og til de store
omkostninger, der er forbundet med sådanne former for
udbud, kunne tilrettelægge udbudsproceduren i flere på
hinanden følgende faser, så antallet af tilbud, som stadig
drøftes eller forhandles, gradvis begrænses på grundlag af
forud meddelte tildelingskriterier. En sådan begrænsning
skal, hvor antallet af egnede løsninger eller kandidater
tillader det, sikre en reel konkurrence.

(40) I forbindelse med krav om dokumentation af særlige
kvalifikationer for at kunne deltage i en udbudsprocedure
eller i en projektkonkurrence om tjenesteydelser anvendes
de relevante fællesskabsbestemmelser om gensidig aner-
kendelse af eksamensbeviser, certifikater eller anden doku-
mentation for formelle kvalifikationer.

(41) Det skal undgås, at offentlige kontrakter tildeles økono-
miske aktører, der har deltaget i en kriminel organisation,
eller som er blevet fundet skyldige i bestikkelse eller svig
til skade for De Europæiske Fællesskabers økonomiske
interesser eller i hvidvaskning af penge. De ordregivende
myndigheder kan eventuelt anmode ansøgerne/tilbuds-
giverne om passende dokumentation og kan, når de er i
tvivl om disse ansøgeres/tilbudsgiveres personlige forhold,
anmode de kompetente myndigheder i den pågældende
medlemsstat om samarbejde. Sådanne økonomiske
aktører bør udelukkes, når den ordregivende myndighed
har fået kendskab til en dom vedrørende sådanne straf-
bare handlinger, der er afsagt i overensstemmelse med
gældende national lovgivning og er endelig og dermed
retskraftig. Hvis den nationale lovgivning indeholder
bestemmelser herom, kan manglende overholdelse af
miljølovgivningen eller af lovgivningen om offentlige
kontrakter i forbindelse med ulovlige aftaler, for hvilken
der er afsagt en endelig dom eller truffet en afgørelse med
tilsvarende virkning, betragtes som en strafbar handling,
der rejser tvivl om den økonomiske aktørs faglige hæder-
lighed, eller som en alvorlig fejl.

(42) I relevante tilfælde, hvor bygge- og anlægsarbejdernes eller
tjenesteydelsernes art gør det berettiget at anvende miljø-
styringsforanstaltninger eller -systemer i forbindelse med
udførelsen af en offentlig kontrakt, kan det kræves, at der
anvendes sådanne foranstaltninger eller systemer. Miljø-
styringssystemerne kan, uanset om de er registreret i over-
ensstemmelse med fællesskabsinstrumenterne, f.eks.
forordning (EF) nr. 761/2001 (EMAS) (3), vise, om den
økonomiske aktør har teknisk formåen til at udføre
kontrakten. Desuden bør en beskrivelse af de foranstalt-
ninger, som den økonomiske aktør anvender for at sikre
det samme miljøbeskyttelsesniveau, accepteres som alter-
nativ dokumentation i stedet for de registrerede miljøsty-
ringssystemer.
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(43) Dette direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at
indføre enten officielle lister over entreprenører, leveran-
dører eller tjenesteydere eller attestering, der foretages af
offentligretlige eller privatretlige organer, og sådanne lister
og sådan attestering har virkninger i forbindelse med
tilbudsgivning i en anden medlemsstat. Der skal i forbin-
delse med de officielle lister over godkendte økonomiske
aktører tages hensyn til Domstolens praksis, hvis en
økonomisk aktør, der indgår i en koncern, påberåber
sig økonomisk, finansiel eller teknisk formåen, der er til
stede hos andre virksomheder i koncernen, til støtte for
sin anmodning om optagelse på en liste. Det påhviler i så
fald den økonomiske aktør at bevise, at han rent faktisk
råder over sådanne midler i hele den periode, hvor opta-
gelsen er gyldig. En medlemsstat kan således med henblik
på en sådan optagelse fastsætte de krav, der skal opfyldes,
og kan navnlig, f.eks. hvis aktøren påberåber sig finansiel
formåen, der er til stede hos en anden virksomhed i
koncernen, kræve, at denne virksomhed om nødvendigt
hæfter solidarisk.

(44) Tildelingen af kontrakten skal foretages på grundlag af
objektive kriterier, der sikrer, at principperne om gennem-
sigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling over-
holdes, og at tilbuddene vurderes på reelle konkurrence-
vilkår. Derfor bør der kun tillades anvendelse af to tilde-
lingskriterier, nemlig »den laveste pris« og »det økonomisk
mest fordelagtige tilbud«.

For at sikre overholdelsen af princippet om ligebehandling
ved tildelingen af kontrakter bør der indføres pligt — i
overensstemmelse med retspraksis — til at fastholde den
nødvendige gennemsigtighed, for at alle tilbudsgivere kan
være rimeligt informeret om de kriterier og regler, der
anvendes til afdækning af det økonomisk mest fordelag-
tige tilbud. De ordregivende myndigheder skal derfor
oplyse, hvilke tildelingskriterier de anvender, og hvordan
de vægter kriterierne, på et så tidligt tidspunkt, at tilbuds-
giverne har disse oplysninger, når de udarbejder deres
tilbud. De ordregivende myndigheder kan i særlige tilfælde
undlade at oplyse, hvordan de vægter tildelingskriterierne,
når en sådan vægtning ikke kan fastsættes i forvejen, især
på grund af kontraktens kompleksitet, men de skal kunne
begrunde dette. I disse tilfælde skal de oplyse kriteriernes
prioriterede rækkefølge med de vigtigste først.

Når de ordregivende myndigheder vælger at tildele
kontrakten til den, der har givet det økonomisk mest
fordelagtige tilbud, vurderer de tilbuddene for at fastslå,
hvilket der indebærer det bedste forhold mellem kvalitet
og pris. Med henblik herpå fastsætter de økonomiske og
kvalitative kriterier, der tilsammen skal gøre det muligt at
fastslå, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelag-
tige for den ordregivende myndighed. Disse kriterier fast-
sættes ud fra kontraktsgenstanden, idet de skal gøre det
muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i
forhold til kontraktsgenstanden som defineret i de
tekniske specifikationer og at måle forholdet mellem

kvalitet og pris for hvert tilbud. For at sikre ligebehand-
ling skal tildelingskriterierne gøre det muligt at sammen-
ligne tilbuddene og vurdere dem objektivt. Hvis disse
betingelser er opfyldt, kan økonomiske og kvalitative
tildelingskriterier, f.eks. dem, der vedrører opfyldelsen af
miljøkrav, give den ordregivende myndighed mulighed for
at opfylde den berørte almenheds behov som anført i
kontraktspecifikationerne. Under samme omstændigheder
kan en ordregivende myndighed anvende kriterier, der
skal opfylde sociale krav, navnlig svarende til behov —
som defineret i kontraktspecifikationerne — hos særligt
ugunstigt stillede befolkningsgrupper, hvortil hører
modtagerne/brugerne af de bygge- og anlægsarbejder,
indkøb eller tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten.

(45) I forbindelse med offentlige tjenesteydelseskontrakter bør
tildelingskriterierne ikke berøre anvendelsen af nationale
bestemmelser om vederlag for visse tjenesteydelser, f.eks.
arkitekt-, ingeniør- og advokatydelser.

(46) Det er nødvendigt, at nogle af de tekniske betingelser
navnlig vedrørende bekendtgørelser, statistiske rapporter
samt anvendt nomenklatur og betingelser for henvisning
til denne nomenklatur ændres, fordi de tekniske krav
ændrer sig. De lister over ordregivende myndigheder,
der er nævnt i bilagene, skal også ajourføres. Med
henblik herpå bør der derfor fastsættes en smidig og
hurtig vedtagelsesmåde.

(47) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette
direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EØF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelses-
beføjelser, der tillægges Kommissionen (1).

(48) Fristerne i nærværende direktiv beregnes som omhandlet i
Rådets forordning (EØF,Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni
1971 om fastlæggelse af regler for tidsfrister, datoer og
tidspunkter (2).

(49) Dette direktiv må ikke berøre medlemsstaternes forplig-
telser for så vidt angår de i bilag XI anførte frister for
medlemsstaternes overholdelse af direktiv 92/50/EØF,
93/36/EØF og 93/37/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

DA24.6.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 147 E/7

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

Bilag 3.7



AFSNIT I

DEFINITIONER OG ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

Definitioner

1. I dette direktiv gælder definitionerne i stk. 2-15.

2. a) Ved »offentlige kontrakter« forstås gensidigt bebyrdende
aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økono-
miske aktører og en eller flere ordregivende myndig-
heder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering
af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette
direktiv.

b) Ved »offentlige bygge- og anlægskontrakter« forstås
offentlige kontrakter om enten udførelse eller både
projektering og udførelse af arbejder vedrørende en af
de i bilag I omhandlede aktiviteter eller af bygge- og
anlægsarbejde eller om udførelsen ved et hvilket som
helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer
til behov præciseret af den ordregivende myndighed.
Ved »bygge- og anlægsarbejde« forstås resultatet af et
sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at
udfylde en økonomisk eller teknisk funktion.

c) Ved »offentlige vareindkøbskontrakter« forstås andre
offentlige kontrakter end dem, der er omhandlet i litra
b), og som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden
forkøbsret af varer.

En offentlig kontrakt, der vedrører levering af varer, og
som også accessorisk omfatter monterings- og installa-
tionsarbejde, betragtes som en »offentlig indkøbskon-
trakt«.

d) Ved »offentlige tjenesteydelseskontrakter« forstås offent-
lige kontrakter, bortset fra offentlige bygge- og anlægs-
kontrakter og vareindkøbskontrakter, der vedrører
tjenesteydelser nævnt i bilag II.

En offentlig kontrakt, der vedrører både varer og tjeneste-
ydelser som defineret i bilag II, betragtes som en
»offentlig tjenesteydelseskontrakt«, hvis værdien af de
pågældende tjenesteydelser overstiger værdien af de
varer, kontrakten omfatter.

En offentlig kontrakt, der vedrører tjenesteydelser som
defineret i bilag II og kun som accessoriske aktiviteter i
forhold til kontraktens hovedgenstand omfatter de akti-
viteter, der er defineret i bilag I, betragtes som en
offentlig tjenesteydelseskontrakt.

3. Ved »koncessionskontrakt om offentlige bygge- og
anlægsarbejder« forstås en kontrakt med samme karakteristika
som offentlige bygge- og anlægskontrakter bortset fra, at veder-
laget for det arbejde, der skal præsteres, enten udelukkende
består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet eller i
denne ret sammen med betaling af en pris.

4. Ved »koncessionskontrakt om tjenesteydelser« forstås en
kontrakt med samme karakteristika som offentlige tjenesteydel-
seskontrakter bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse,
der skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at
udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling
af en pris.

5. Ved »rammeaftale« forstås en aftale indgået mellem en
eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere økono-
miske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de
kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især
med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder.

6. Ved »dynamisk indkøbssystem« forstås en fuldt elektro-
nisk indkøbsproces for almindelige indkøb, der er generelt
tilgængelige på markedet og opfylder den ordregivende
myndigheds krav; processen er endvidere tidsbegrænset og
under hele sin varighed åben for enhver økonomisk aktør,
der opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende
tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

7. Ved »elektronisk auktion« forstås en gentagen proces,
hvor nye og lavere priser og/eller nye værdier for visse
elementer i tilbuddene præsenteres ad elektronisk vej efter
den første fuldstændige vurdering af tilbuddene, således at
disse kan klassificeres på grundlag af automatisk behandling.

8. Begreberne »entreprenør«, »leverandør« og »tjenesteyder«
dækker enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig
enhed samt enhver sammenslutning af sådanne personer
og/eller organer, som på markedet tilbyder henholdsvis udfø-
relse af arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder, varer eller
tjenesteydelser.

Begrebet »økonomisk aktør«, dækker både en entreprenør, en
leverandør og en tjenesteyder. Det anvendes udelukkende for at
forenkle teksten.

En økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud, betegnes
»tilbudsgiver«. Enhver, der har anmodet om en opfordring til
at deltage i et begrænset udbud eller et udbud med forhandling
eller en konkurrencepræget dialog, betegnes »ansøger«.
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9. Som »ordregivende myndigheder« betragtes staten, regio-
nale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og
sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller
et eller flere af disse offentligretlige organer.

Ved »offentligretligt organ« forstås ethvert organ:

a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme
almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller
kommerciel karakter

b) som er en juridisk person

og

c) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres
af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre
offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses
kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndig-
heder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end
halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller
tilsynsorganet.

Ikke-udtømmende fortegnelser over de offentligretlige organer
eller kategorier af organer, der opfylder kriterierne i andet
afsnit, litra a), b) og c), findes i bilag III. Medlemsstaterne
underretter jævnligt Kommissionen om ændringer, der er fore-
taget i deres fortegnelser over organer og sammenslutninger af
organer.

10. Ved »indkøbscentral« forstås en ordregivende
myndighed, der:

— indkøber varer og/eller tjenesteydelser for andre ordregi-
vende myndigheder, eller

— indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om bygge-
og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre
ordregivende myndigheder.

11. Ved »offentligt udbud« forstås procedurer, hvor alle
interesserede økonomiske aktører kan afgive tilbud.

Ved »begrænset udbud« forstås procedurer, som enhver økono-
misk aktør kan ansøge om at deltage i, men hvor kun de
økonomiske aktører, der af de ordregivende myndigheder
modtager opfordring dertil, kan afgive tilbud.

Ved »konkurrencepræget dialog« forstås en procedure, som
enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i, men
hvor den ordregivende myndighed fører en dialog med de
ansøgere, der har fået adgang til at deltage i proceduren,
med henblik på at udvikle en eller flere løsninger, der kan
opfylde dens behov, og som skal være grundlag for de tilbud,
de valgte ansøgere dernæst opfordres til at afgive.

Ved »udbud med forhandling« forstås procedurer, hvor de
ordregivende myndigheder henvender sig til økonomiske
aktører, som de selv udvælger, og forhandler kontraktens
vilkår med en eller flere af disse.

Ved »projektkonkurrencer« forstås procedurer, hvorved den
ordregivende myndighed, navnlig inden for fysisk planlægning,
byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehand-
ling, kan forskaffe sig et planlægnings- eller projekterings-
arbejde, der udvælges af en bedømmelseskomité efter udskriv-
ning af en konkurrence med eller uden præmieuddeling.

12. Ved »skriftlig(t)« forstås ethvert udtryk bestående af en
helhed af ord eller tal, som kan læses, reproduceres og derefter
videresendes. Denne helhed kan omfatte informationer overført
og lagret ved hjælp af elektroniske midler.

13. Ved »elektronisk middel« forstås et middel, der anvender
elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital kompres-
sion) og datalagringsudstyr, og hvor data sendes, rutes og
modtages via tråd, radio, optiske midler eller andre elektromag-
netiske midler.

14. Ved »Det fælles glossar for offentlige indkøbsaftaler«, i
det følgende benævnt »CPV« (Common Procurement Vocabu-
lary), forstås den referencenomenklatur, der er gældende for
offentlige kontrakter, og som er vedtaget ved forordning (EF)
Nr. 2195/2002, idet der sikres overensstemmelse med andre
gældende nomenklaturer.

I tilfælde af forskellige fortolkninger af direktivets anvendel-
sesområde som følge af eventuelle uoverensstemmelser
mellem CPV-nomenklaturen og NACE-nomenklaturen, der er
omhandlet i bilag I, eller mellem CPV-nomenklaturen og
CPC-nomenklaturen (den foreløbige udgave), der er omhandlet
i bilag II, gælder henholdsvis NACE-nomenklaturen og
CPC-nomenklaturen.

15. For så vidt angår artikel 13, artikel 57, litra a), og artikel
68, litra b), forstås ved:

a) »offentligt telenet«: den offentlige telekommunikationsinfra-
struktur, der giver mulighed for at overføre signaler mellem
bestemte nettermineringspunkter ved hjælp af trådforbin-
delse, radiobølger, optiske midler eller andre elektromagne-
tiske midler

b) »nettermineringspunkter«: hele det kompleks af fysiske
forbindelser og tekniske adgangsspecifikationer, der hører
til det offentlige telenet, og som er nødvendige for tilslut-
ning til det offentlige net og effektiv kommunikation
gennem dette

c) »offentlige teletjenester«: teletjenester, som medlemsstaterne
udtrykkeligt har overdraget til især et eller flere teleselskaber
at udbyde
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2. Den ordregivende myndighed, der giver de i stk. 1
nævnte oplysninger, anmoder tilbudsgiverne eller de ansøgere,
der deltager i en udbudsprocedure, om at angive, at de ved
udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forplig-
telser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse
på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted,
hvor ydelsen skal præsteres.

Første afsnit er ikke til hinder for anvendelse af bestemmelserne
i artikel 55 om undersøgelse af unormalt lave tilbud.

KAPITEL V

Udbudsprocedurer

Artikel 28

Anvendelse af offentligt udbud, begrænset udbud og
udbud med forhandling samt konkurrencepræget dialog

For at indgå offentlige kontrakter anvender de ordregivende
myndigheder de nationale procedurer, der er tilpasset til brug
i forbindelse med dette direktiv.

De indgår disse offentlige kontrakter ved anvendelse af offent-
lige eller begrænsede udbud. På de særlige betingelser, der
udtrykkeligt er nævnt i artikel 29, kan de ordregivende myndig-
heder indgå offentlige kontrakter ved hjælp af konkurrence-
præget dialog. I de tilfælde og under de omstændigheder, der
udtrykkeligt er nævnt i artikel 30 og 31, kan de anvende udbud
med forhandling, med eller uden offentliggørelse af en udbuds-
bekendtgørelse.

Artikel 29

Konkurrencepræget dialog

1. Medlemsstaterne kan fastsætte, at de ordregivende
myndigheder, i den udstrækning de mener, at anvendelse af
et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt
at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget
dialog i overensstemmelse med denne artikel,

a) såfremt de ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel
23, stk. 3, litra b), c) eller d), objektivt at præcisere de
tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål,
og/eller

b) såfremt de ikke er i stand til objektivt at præcisere de juri-
diske og/eller finansielle forhold i forbindelse med et
projekt.

Tildelingen af en offentlig kontrakt sker udelukkende på
grundlag af tildelingskriteriet »det økonomisk mest fordelagtige
tilbud«.

2. De ordregivende myndigheder offentliggør en udbuds-
bekendtgørelse, hvori de meddeler deres behov og krav, som
de definerer i denne bekendtgørelse og/eller i et beskrivende
dokument.

3. De ordregivende myndigheder indleder med de ansøgere,
som er udvalgt i henhold til relevante bestemmelser i artikel
44-52, en dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvor-
ledes deres behov bedst kan opfyldes. Under denne dialog kan
de drøfte alle aspekter ved kontrakten med de udvalgte ansø-
gere.

Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder, at alle
tilbudsgivere behandles ens. De udøver især ikke forskels-
behandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle
tilbudsgivere bedre end andre.

De ordregivende myndigheder må ikke over for de andre delta-
gere afsløre de løsninger, som en anden deltager har foreslået,
eller andre fortrolige oplysninger, som en deltager i dialogen
har meddelt, uden dennes samtykke.

4. De ordregivende myndigheder kan bestemme, at
udbuddet skal forløbe i flere faser for at begrænse antallet af
løsninger, der skal diskuteres under dialogen, på grundlag af de
tildelingskriterier, der er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen
eller i det beskrivende dokument. Muligheden for at gøre
brug af denne fremgangsmåde skal være anført i udbuds-
bekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument.

5. Den ordregivende myndighed fortsætter denne dialog,
indtil den har indkredset den eller de løsninger, der kan
opfylde dens behov, efter om nødvendigt at have sammenlignet
dem.

6. Efter at have erklæret dialogen for afsluttet og efter at
have underrettet deltagerne herom opfordrer de ordregivende
myndigheder deltagerne til at afgive deres endelige tilbud på
grundlag af de løsninger, der er forelagt og præciseret under
dialogen. Disse tilbud skal indeholde alle de elementer, der er
nødvendige for projektets udførelse.

På den ordregivende myndigheds anmodning kan disse tilbud
afklares og præciseres. Imidlertid kan disse præciseringer, afkla-
ringer eller supplerende oplysninger ikke medføre, at der
ændres ved grundlæggende elementer i tilbuddet eller indkal-
delsen af tilbud ændres, som ikke vil kunne ændres uden fare
for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

7. De ordregivende myndigheder vurderer tilbuddene som
afgivet på grundlag af de i udbudsbekendtgørelsen eller det
beskrivende dokument fastsatte tildelingskriterier og vælger
det økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse
med artikel 53.

Efter anmodning fra den ordregivende myndighed kan den
tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt som det økonomisk mest
fordelagtige, blive bedt om at præcisere visse aspekter af
tilbuddet eller bekræfte forpligtelser, som er indeholdt i
tilbuddet, forudsat at dette ikke bevirker, at væsentlige aspekter
af tilbuddet eller udbuddet ændres, og at det ikke fører til
konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

8. De ordregivende myndigheder kan træffe bestemmelse
om priser eller betalinger til deltagerne i dialogen.
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Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013668

(Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Erik Hammer) 8. januar 2008

 
 

K E N D E L S E 
 
 
 
 
WAP Wöhr Automatikparksysteme GmbH & Co KG 
(advokat Tina Braad, Århus) 
 
mod 
 
Ørestadsparkering A/S 
(advokat Lotte Hummelshøj, København) 
 
 
Ved udbudsbekendtgørelse af 11. august 2006 udbød Ørestadsparkering 
A/S under anvendelse af udbudsformen »konkurrencepræget dialog« efter 
direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og of-
fentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) »design and execu-
tion of automatic parking facilities«. Tildelingskriteriet var det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud. Tilbud skulle efter udbudsbetingelserne afgives på 
engelsk. 
 
Ørestadsparkering A/S var på udbudstidspunktet datterselskab af 
Ørestadsselskabet I/S, der senere er likvideret, og ejes nu af Areal-
udviklingsselskabet I/S, som har samme ejerforhold som Ørestadsselskabet 
I/S, idet Københavns Kommune ejer 55 % og staten 45 %. 
 
I perioden fra den 20. september til den 19. december 2006 gennemførte 
Ørestadsparkering A/S dialogrunde 1 med  5 prækvalificerede virk-
somheder som tilbudsgivere. 
 
I perioden fra den 4. januar til den 22. marts 2007  gennemførte 
Ørestadsparkering A/S dialogrunde 2 med deltagelse af 2 tilbageværende 
tilbudsgivere, nemlig WAP Wöhr Automatiparksysteme GmbH & Co KG 
(herefter Wöhr) og Westfalia Logistics Solutions  Austria GmbH (herefter 
Westfalia). 
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De endelige udbudsbetingelser – med de forskelle, der følger af de 2 
virksomheders  overordnede projektforslag – blev udsendt til Wöhr og 
Westfalia den 23. marts 2007. Begge virksomheder afgav herefter endeligt 
tilbud inden fristens udløb den 3. maj 2007. 
 
Ved brev af 18. juli 2007 meddelte Ørestandsparkering A/S Wöhr, at 
tilbudet fra Westfalia var det økonomisk mest fordelagtige, og at der derfor 
ville blive indgået kontrakt med Westfalia. 
 
Den 27. juli 2007 indgav klageren, Wöhr, klage til Klagenævnet for Udbud 
over indklagede, Ørestandsparkering A/S. Klageren fremsatte ved klagens 
indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet 
for Udbud § 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende 
virkning. Den 15. august 2007 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge 
klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på et møde den 19. 
november 2007. 
 
Klageren har nedlagt følgende påstande: 
 
Påstand 1 
Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbuds-
direktivets artikel 29 ved at benytte udbudsformen konkurrencepræget dia-
log, uagtet at betingelserne for at benytte denne udbudsform ikke var op-
fyldt. 
 
Påstand 2 
Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med 
Udbudsdirektivets artikel 29, stk. 7, og ligebehandlingsprincippet og gen-
nemsigtighedsprincippet i direktivets artikel 2 ved at angive under-
kriterierne til tildelingskriteriet »det økonomisk mest fordelagtige tilbud« 
væsentligt forskelligt i dialogmaterialet og i udbudsbetingelserne.  
 
Påstand 3 
Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med  
Udbudsdirektivets artikel 29, stk. 6, og gennemsigtighedsprincippet i 
direktivets artikel 2 ved dels at anmode om alternative tilbud, dels at antage 
et alternativt tilbud, idet alternative tilbud er uforenelige med udbudsformen 
konkurrencepræget dialog. 
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responsible for the national and international Service and maintenance 
works for all (more than 6000 worldwide) Westfalia Systems. Westfalia 
will establish a sub-service organisation in Copenhagen to fulfil all re-
quired service and maintenance work for the H-ETV parking machine 
as well  [as] the parking machines for the City of Copenhagen.« 

 
Klavs Bech, Unipark A/S, har ligeledes afgivet skriftlig erklæring. Det 
fremgår heraf bl.a., at han flere gange umiddelbart for afleveringen af 
Wöhrs tilbud var i telefonisk kontakt med direktør Wolfgang Lenke, Wöhr. 
Det drejede sig om at overholde kravet på min. 700 p-pladser, helst ligge på 
700 pladser eller lige over og minimere udnyttelsen af arealet hen over 
transformerstationen. Det hedder herom i erklæringen: 
 

»Det drejede sig om at udnytte det rumfang (den kube), der var stillet til 
rådighed maximalt, idet vi – ud fra samtalerne under det første dialog-
møde – bedømte at udnyttelse af arealet over transformerstationen ville 
blive vurderet meget negativt. Samtidig skulle tilbuddet være optimeret 
for så vidt angår kriterierne for »performance«, maks. Transporttid fra 
fjerneste placering af bil til transferkabine, tømning af huset, ventetid 
mm. 
 
Kravet om minimum 700 pladser nødvendiggjorde, at der skulle bygges 
ind over transformerstationen og den færdige løsning medførte, at der 
kunne tilbydes i alt 760 pladser. Der kunne således tilbydes flere biler 
end ønsket og med rimelig opfyldelse af de øvrige krav. 
 
Wöhr var ekstremt meget opmærksom på, at manglende overholdelse af 
den af Wöhr tilbudte »performance«, ville berettige [indklagede] til en 
prisreduktion på 1,5 % af entreprisesummen, for hver procent, den ak-
tuelle kapacitet, antallet af parkeringspladser mm blev reduceret. 
På samme måde var Wöhr meget fokuseret på kravet om viability »til 
rådighed« på minimum 98 % for både ud- og indkørende trafik, og de 
bødebetingelser, der var knyttet til manglende overholdelse. 
…« 

 
Parternes anbringender 
 
Ad påstand 1 
 
Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke i forbindelse med 
iværksættelsen af udbudet har befundet sig i en situation, der har kunnet 
begrunde anvendelsen af udbudsformen konkurrencepræget dialog. Denne 
udbudsform kan alene anvendes, hvor der er tale om et udbud af særligt 
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komplekse kontrakter, hvor det ikkke er  muligt at gennemføre et offentligt 
eller begrænset udbud, jf. herved præamblens betragtning 31. Indklagede 
var assisteret af en bygherrerådgiver med betydelig ekspertise inden for det 
udbudte område. Indklagede havde forinden udbudet foretaget detaljerede 
undersøgelser  af, hvilke automstiske parkeringssystemer der fandtes på 
markedet bl.a. ved studier hos forskellige producenter i en række forskellige 
lande, herunder på klagerens virksomhed i Tyskland. Indklagede havde 
besigtiget referenceanlæg i bl.a. Tyskland, Ungarn og Tyrkiet. I den 
forbindelse havde indklagede mulighed for at fastlægge sit behov for antal 
af parkeringspladser, krav til udformning af systemet m.v. Klageren har 
gennem de sidste 20 år alene i Europa installeret 97 automatiske p-anlæg 
med i alt ca. 4.300 parkeringspladser. Opførelse af og drift af et automatisk 
parkeringsanlæg er derfor ikke en opgave, der vanskeligt lader sig beskrive. 
Dertil kommer, at indklagede med sine rådgivere har foretaget detaljerede 
undersøgelser af, hvilke automatiske parkeringssystemer der findes på mar-
kedet. At der er tale om det første automatiske parkeringsanlæg i Danmark, 
er ikke i sig selv et forhold, der kan begrunde anvendelsen af konkurrence-
præget dialog. 
 
Det har derfor ikke været objektivt umuligt for indklagede i samråd med 
sine rådgivere at udforme de tekniske vilkår, der ville opfylde indklagedes 
behov, og dermed ikke objektivt umuligt at gennemføre et offentligt eller 
begrænset udbud. Efter præamblens betragtning 31 skal der foreligge 
absolut umulighed, og ordregiver må ikke selv være skyld i umuligheden, 
dersom udbudsformen skal kunne anvendes. Der er således ikke tale om en 
kontrakt, der er så kompleks, at betingelserne for et gennnemføre en 
konkurrencepræget dialog er opfyldt. Dette understøttes af, at Københavns 
Kommune i samme periode og med samme rådgivere gennemførte et paral-
lelt udbud med samme ydelse som indklagede som begrænset udbud. Det 
dokumenteres ligeledes af, at indklagede – som det fremgår af såvel dia-
logmaterialet som udbudsmaterialet – tilsyneladende på intet tidspunkt har 
været i tvivl om de tekniske vilkår, der kunne opfylde indklagedes behov. 
 
Indklagedes udbud adskiller sig heller ikke fra andre udbud med hensyn til 
usikkerheden om, hvorvidt opfyldelsen af indklagedes krav til det automati-
ske p-anlæg vil kunne holdes inden for indklagedes budgetmæssige ram-
mer. Dette helt sædvanlige forhold ved et udbud kan ikke i sig selv begrun-
de anvendelse af konkurrencepræget dialog. Indklagede har da endelig også 
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valgt at acceptere Westfalias alternative tilbud, der var 17 % eller 20 mio. 
kr. dyrere end klagerens tilbud på de oprindeligt forudsatte 700 p-pladser.  
 
De danske myndighedsmæssige krav er heller ikke noget, der kan forventes 
afklaret gennem konkurrencepræget dialog, herunder en dialog med uden-
landske leverandører. I øvrigt har indklagede selv varetaget forholdet til 
myndighederne og som et led i dialogen viderebragt relevante myndigheds-
krav til tilbudsgiverne. 
 
Usikkerheden med hensyn til, hvordan et p-anlæg vil kunne opfylde indkla-
gedes arkitektoniske krav, beror udelukkende på indklagedes egne forhold, 
idet indklagede helt utraditionelt har valgt at starte bagfra ved at designe 
skallen, før det anlæg, som skallen skulle rumme, var valgt og designet. En 
usikkerhed, der udelukkende beror på indklagedes egne forhold, kan ikke 
begrunde anvendelsen af konkurrencepræget dialog. 
 
De begrundelser, som indklagede har anført for at anvende udbudsformen 
konkurrencepræget dialog, er således alle udtryk for efterrationalisering. 
 
Klageren gør sammenfattende gældende, at indklagede ved at gennemføre 
udbudet som konkurrencepræget dialog har tiltaget sig en ulovlig forhand-
lingsadgang i strid med de EU-retlige udbudsregler, herunder ligebehand-
lingsprincippet. 
 
Indklagede har gjort gældende, at man inden beslutningen om at anvende 
udbudsformen konkurrencepræget dialog foretog grundige overvejelser og 
fik rådgiverassistance, som det fremgår af notatet af 19. juli 2006 fra A/S 
hifab Bygherreombud. Indklagede bestrider ikke, at der rundt om i verden 
findes automatiske parkeringsanlæg. Indklagede konstaterede imidlertid på 
de foretagne besigtigelsesrejser, at der ikke fandtes anlæg med en kapacitet 
som ønsket, og som samtidig var offentlig tilgængelig i et tæt bebygget by-
område, og som havde en designmæssig udformning, som modsvarede ind-
klagedes krav og ønsker. Offentligt tilgængelige anlæg i sådanne bebygge-
de områder stiller skærpede krav til maksimale ventetider i forbindelse med 
ind- og udkørsel samt krav til alsidige og serviceorienterede betalingsfunk-
tioner. De besigtigede anlæg, herunder klagerens, gav ikke svar på den lan-
ge række tekniske og designmæssige spørgsmål, som anlægget i Ørestaden 
har rejst. I forhold til brandmyndighederne var problemet, at der ikke på det 
pågældende tidspunkt var afklaret, om det udbudte p-anlæg skulle karakte-
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riseres som en bygning eller en maskine. Anlægget er det første af sin art i 
Danmark. 
 
Disse forhold, som gav anledning til betydelig usikkerhed, og som blev 
drøftet med tilbudsgiverne under den konkurrenceprægede dialog, må sam-
let set anses for forhold, der kan begrunde anvendelsen af konkurrencepræ-
get dialog. Der er således ikke tale om forhold, som indklagede kunne have 
afklaret ved at have tilkøbt sig ekspertise på området, da ekspertisen ganske 
enkelt ikke fandtes på et danske marked, og da udenlandske rådgivere ikke 
kan rådgive om danske myndighedsmæssige forhold. Præamblens opreg-
ning er ikke udtømmende. I øvrigt må et juridisk og teknisk set kompliceret 
P-anlæg, der opføres for første gang i Danmark og med større kapacitet og 
højere performancekrav end tilsvarende udenlandske anlæg, kunne sidestil-
les med komplicerede infrastrukturprojekter eller IT-kontrakter som nævnt i 
præamblen. Indklagede har henvist til, at der i andre medlemsstater, bl.a. 
Frankrig og Det Forenede Kongerige, er gennemført et betydeligt antal ud-
bud under anvendelsen af konkurrencepræget dialog. Forløbet viser, at ind-
klagede ikke ville have modtaget konditionsmæssige tilbud, hvis udbudet 
var blevet gennemført som begrænset udbud. 
 
Ad påstand 2 
 
Klageren har gjort gældende, at der i udbudsbetingelserne af 23. marts 2007 
er en udførlig beskrivelse af en række delkriterier til underkriterierne »tech-
nical issues« og »economical issues«. Disse delkriterier er imidlertid ikke 
identiske med de delkriterier, der er anført i dialogmaterialet. Tilbudsgiver-
ne har derfor ikke kunnet vide, hvad de skulle konkurrere på. Der er herved 
sket en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. 
Klageren har henvist til Kommissionens Explanatory Note vedrørende ud-
budsformen konkurrencepræget dialog. 
 
Indklagede har gjort gældende, at det under hele forløbet har været klart for 
tilbudsgiverne, hvad indklagede ville lægge vægt på. I begyndelsen af for-
løbet var der alene fastsat meget brede kriterier, nemlig »Technical issues« 
og »Economiccal issues«. Det er selve ideen med den nye udbudsform, at 
tildelingskriterierne er fleksible. Det fremgår klart af evalueringsrapporten, 
at der ved evalueringen alene er lagt vægt på de kriterier, som er detaljeret 
beskrevet i udbudsbetingelserne, og som er fastsat efter dialogrunderne. 
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Klagenævnet udtaler: 
 
Ad påstand 1 
 
Med  vedtagelsen af Udbudsdirektivet – Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 – og dettes gennemførelse i 
Danmark ved Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 blev der skabt 
mulighed for, at offentlige myndigheder i Danmark kunne indgå kontrakter 
med anvendelse af udbudsformen »konkurrencepræget dialog«. Det hedder 
herom i direktivet: 
 
Artikel 1, litra 11, c): 
 

»Ved »konkurrencepræget dialog« forstås en procedure, som enhver 
økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i, men hvor den 
ordregivende myndighed fører en dialog med de ansøgere, der har fået 
adgang til at deltage i proceduren, med henblik på at udvikle en eller 
flere løsninger, der kan udfylde dens behov, og som skal være grundlag 
for de tilbud, de valgte ansøgere dernæst opfordres til at afgive. 
 
Med henblik på anvendelsen af proceduren i første afsnit anses en 
offentlig kontrakt for at være »særlig kompleks«, når den ordregivende 
myndighed 
- ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, litra b), c) 
eller d) objektivt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres 
behov og formål, og/eller 
- ikke er i stand til objektivt at præcisere de retlige og/eller finansielle 
forhold i forbindelse med et projekt.« 
 

Artikel 28: 
 
»… 
De [ordregivende myndigheder] indgår disse offentlige kontrakter ved 
anvendelse af offentlige eller begrænsede udbud. På de særlige betin-
gelser, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 29, kan de ordregivende myn-
digheder indgå offentlige kontrakter ved hjælp af konkurrencepræget 
dialog. I de tilfælde og under de omstændigheder, der udtrykkelig er 
nævnt i artikel  30 og 31, kan de anvende udbud med forhandling, med 
eller uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.« 

 

Bilag 4.0



21. 

Artikel 29: 
 

»1. I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fast-
sætte, at de ordregivende myndigheder, i den udstrækning de mener, at 
anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det mu-
ligt at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i 
overensstemmelse med denne artikel. 
…« 

 
Direktivets præambel indeholder følgende betragtning om den nye udbuds-
form: 
 

»31) Ordregivende myndigheder, som udfører særligt komplekse pro-
jekter, kan uden egen skyld befinde sig i en situation, hvor det er umu-
ligt objektivt at fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres behov, eller 
at vurdere, hvad markedet kan tilbyde af tekniske og/eller finansielle og 
juridiske løsninger. Denne situation kan navnlig opstå i forbindelse med 
udførelsen af vigtige integrerede transportinfrastrukturprojekter, store 
edb-net og projekter, der indebærer en kompleks, struktureret finansie-
ring, hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i forvejen. 
I det omfang offentligt eller begrænset udbud ikke måtte muliggøre ind-
gåelsen af sådanne kontrakter, bør der derfor indføres en fleksibel pro-
cedure, som både tilgodeser konkurrencen mellem økonomiske aktører 
og de ordregivende myndigheders behov for at drøfte alle kontraktens 
aspekter med hver ansøger. Denne procedure må dog ikke anvendes på 
en sådan måde, at konkurrencen begrænses eller fordrejes, navnlig ikke 
ved at ændre grundlæggende elementer i tilbudene, ved at pålægge den 
valgte tilbudsgiver væsentlige nye elementer eller ved at inddrage en 
anden tilbudsgiver end den, der har afgivet det økonomisk mest fordel-
agtige tilbud.« 

 
Der foreligger endnu ikke afgørelser fra EF-Domstolen, der kan bidrage til 
afgrænsningen af offentlige myndigheders mulighed for at anvende den nye 
udbudsform. 
 
Uanset præamblens ordlyd er der imidlertid ikke grundlag for at antage, at 
muligheden for at anvende konkurrencepræget dialog er begrænset til til-
fælde af »absolut umulighed« for anvendelse af de traditionelle udbudsfor-
mer som af klageren påstået. Klagenævnet henviser herved til EF-
domstolens dom i sag C-215/88, Casa Fleischhandels GmbH, præmis 31, 
hvorefter en betragtning [i en præambel] kan være et vejledende moment 
ved fortolkningen af en retsregel, men ikke i sig selv kan være en retsregel. 
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Der fremgår af Udbudsdirektivets artikel 29, stk. 1, at de ordregivende 
myndigheder »i den udstrækning de mener [engelsk: consider], at anvendel-
sen af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå 
en kontrakt, kan [engelsk: may] gøre brug af konkurrencepræget dialog…« 
 
Der er herefter efter direktivets ordlyd overladt de ordregivende myndighe-
der et vist – ganske vist begrænset skøn – ved vurderingen af, om betingel-
serne for anvendelsen af udbudsformen konkurrencepræget dialog er op-
fyldt. 
 
Ved Klagenævnets vurdering af, om indklagede har været berettiget til  at 
anvende den konkurrenceprægede dialog, lægger Klagenævnet til grund, at 
der ikke tidligere har været opført automatiske parkeringsanlæg i Danmark. 
Såvel klageren som Westfalia har ganske vist i en årrække – i lighed med 
andre virksomheder – produceret sådanne anlæg. Indklagede ønskede imid-
lertid et anlæg inden for bestemte arkitektoniske rammer og med et særligt 
brugermønster, der stillede komplekse krav til anlægget. End ikke efter to 
dialogrunder og mange forslag undervejs fra begge tilbudsgiverne har det 
været muligt for deltagerne i den konkurrenceprægede dialog til fulde at op-
fylde indklagedes krav. 
 
Efter en samlet vurdering finder Klagenævnet herefter, at den omhandlede 
kontrakt må anses for at være »særlig kompleks« i den betydning, dette ud-
tryk anvendes i direktivet. Det bemærkes, som det fremgår nedenfor, at 
indklagede efter Klagenævnets opfattelse i øvrigt har fulgt retningslinierne 
for den konkurrenceprægede dialog. 
 
Påstanden tages ikke til følge. 
 
Ad påstand 2 
 
Indklagede har i udbudsbekendtgørelsen fastsat to underkriterier til 
tildelingskriteriet »det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, nemlig 
»technical issues« og »economical issues«. Efter afslutningen af 
dialogrunderne har indklagede herefter fastsat en række delkriterier til disse 
underkriterier, og delkriterierne har da også først kunnet fastlægges endeligt 
på dette tidspunkt. Der er ikke grundlag for at antage, at indklagede har 
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Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316

(Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

 
 

K E N D E L S E  
 
 
 
Damm Cellular Systems A/S 
(advokat Camilla Bonde, København) 
 
mod 
 
Økonomistyrelsen 
(Kammeradvokaten ved advokat Henrik Berg) 
 
 
 
Ved udbudsbekendtgørelse af 8. juni 2006 udbød Økonomistyrelsen som 
konkurrencepræget dialog efter direktiv 2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, of-
fentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, 
(Udbudsdirektivet) en offentlig kontrakt om tilslutning til og brug af et 
landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet (benævnt »nettet«). 
Det er i udbudsbekendtgørelsen oplyst, at der stiles mod en 10-årig kon-
traktperiode. 
 
Fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse (prækvalifikation) var i 
udbudsbekendtgørelsen fastsat til 10. juli 2006, og fristen for afsendelsen af 
opfordringer til at afgive bud var fastsat til 9. august 2006 med angivelse af, 
at det var en anslået dato. 
 
Tildelingskriteriet er i udbudsbekendtgørelsen oplyst som »det økonomisk 
mest fordelagtig bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i 
specifikationerne, opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i 
det beskrivende dokument.« 
 
Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 10. juli 2006 
havde følgende 5 virksomheder/konsortier anmodet om prækvalifikation: 
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1. TDC Totalløsninger A/S 
2. EADS Secure Networks Oy 
3. Konsortiet Damm Cellular Systems A/S / Mærsk Data Defence / 

Saab AB / Eltel Networks Telecom A/S 
4. Dansk Beredskabskommunikation A/S 
5. Nordisk Mobiltelefon AB 
 
Den 10. august 2006 besluttede indklagede at prækvalificere virksomheder-
ne nr. 2, 3 og 4. 
 
Udbudsbetingelserne blev udsendt den 14. august 2006, og ved udløbet af 
fristen for afgivelse af tilbud havde alle de 3 prækvalificerede virksomheder 
afgivet tilbud. Under den konkurrenceprægede dialogs forløb besluttede nr. 
2, EADS Secure Networks Oy i december 2006 at udtræde som tilbudsgi-
ver. Under den konkurrenceprægede dialogs forløb blev der givet tilbudsgi-
verne mulighed for at afgive 7 foreløbige tilbud. Fristen for afgivelse af en-
deligt tilbud var 23. april 2007. Den 8. juni 2007 besluttede indklagede at 
indgå kontrakt med nr. 4, Dansk Beredskabskommunikation A/S, hvilket 
blev meddelt den anden deltager i udbudet på dette tidspunkt nr. 3, Damm 
Cellular Systems A/S / Mærsk Data Defence / Saab AB / Eltel Networks 
Telecom A/S ved skrivelse af 8. juni 2007. 
 
Den 6. juli 2006 indgav virksomheden Nethleas B.V., som ikke havde an-
modet om at blive prækvalificeret, klage til Klagenævnet for Udbud over 
Økonomistyrelsen. Ved kendelse af 8. december 2006 traf Klagenævnet af-
gørelse vedrørende denne klage. Klageren ønskede under klagesagen Kla-
genævnets stillingtagen til bl.a. 6 overtrædelser (påstand 1-6). Klagenævnet 
tog ingen af disse 6 påstande til følge. 
 
Den 8. juni 2007 indgav klageren, Damm Cellular Systems A/S, der indgår 
i konsortiet Damm Cellular Systems A/S / Mærsk Data Defence / Saab AB 
/ Eltel Networks Telecom A/S (tilbudsgiver nr. 3) klage til Klagenævnet for 
Udbud over indklagede, Økonomistyrelsen. Klageren fremsatte ved klagens 
indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet 
for Udbud § 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende 
virkning. Den 29. juni 2007 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen 
opsættende virkning. Klagen har været behandlet på møder den 16. august 
og den 13. december 2007. 
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af tilbudene i relation til kravet i udbudsbetingelsernes afsnit III.2.3. om 
dækning og afsnit II.3.3. om kapacitet. 
 
Påstand 14 
 
Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med det EU-
udbudsretlige proportionalitetsprincip ved i udbudsbekendtgørelsen at have 
fastsat følgende udvælgelseskriterium, der tilgodeser de virksomheder, der 
allerede har frekvensadgang, uagtet frekvensadgangen kun har betydning 
for den tilbudsgiver, der bliver indgået kontakt med: 

»Yderligere oplysninger« under nr. 7: 
»Det vil være en betingelse for tildeling af ordren, at tjenesteyder 
besidder den efter lov om radiofrekvenser (lovbekendtgøreles nr. 680 af 
23. juni 2004) for udførelen af tjenesteyderens påkrævede tilladelse. 
Tilladelsen skal forligge senest 7 dage efter udløbet af fristen for 
afgivelse af endeligt tilbud.« 

 
Påstand 15 
 
Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med det EU-
udbudsretlige proportionalitetsprincip ved ved beslutningen om, hvem der 
skulle indgås kontrakt med, at have lagt vægt på, om en tilbudsgiver 
allerede har frekvensadgang, uagtet frekvensadgang ikke har betydning for 
vurderingen af tilbudene, men kun har betydning for det efterfølgende 
kontraktsforhold. 
 
Påstand 16 
 
Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med 
Udbudsdirektivets artikel 29, stk. 1, ved at gennemføre udbudet som »Kon-
kurrencepræget dialog«, uagtet det ikke drejer sig om en særlig kompleks 
kontrakt, hvor hverken anvendelse af offentligt udbud eller begrænset 
udbud gør det muligt at indgå en kontrakt. 
 
Påstand 17 
 
Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 8. juni 2007 om at 
indgå kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S. 
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Ad påstand 14 
 
Den passus, som er anført i udbudsbekendtgørelsen som nr. 7 under »Yder-
ligere Oplysninger«, og som denne påstand vedrører, er ikke et »udvælgel-
seskriterium« i betydningen en betingelse, som virksomheder, der ønsker at 
blive prækvalificeret, skal opfylde, for at indklagede kan prækvalificere 
dem. Den pågældende passus indeholder oplysning om en betingelse for, at 
indklagede vil indgå kontrakt med den tilbudsgiver, som indklagede på 
grundlag af den konkurrenceprægede dialog træffer beslutning om at indgå 
kontrakt med. Når indklagede imidlertid har medtaget denne oplysning ikke 
blot i de udbudsbetingelser mv., som dannede grundlag for den konkurren-
ceprægede dialog med de prækvalificerede virksomheder, men også har 
medtaget denne oplysning i udbudsbekendtgørelsen, har formålet været at 
sikre, at en virksomhed, der – hvis virksomheden blev udvalgt som kon-
traktspart – ikke kunne eller ikke ville opfylde denne betingelse, kunne und-
lade at bruge ressourcer på overhovedet at anmode om at blive prækvalifi-
ceret. Det følger af det anførte, at Klagenævnet ikke tager denne påstand til 
følge. 
 
Ad påstand 15 
 
Den passus, der er anført i udbudsbekendtgørelsen som nr. 7 under »Yderli-
gere oplysninger«, er en betingelse, som virksomheder, der ønsker at indgå 
kontrakt med indklagede, skal opfylde, før kontrakten indgås. Det har der-
for ingen mening, at indklagede på grundlag af den konkurrenceprægede 
dialog beslutter at indgå kontrakt med en tilbudsgiver, som ikke kan eller 
ikke vil opfylde denne betingelse. Det følger heraf, at påstanden ikke tages 
til følge. 
 
Ad påstand 16 
 
Klagenævnet har i sin kendelse af 8. december 2006 i sagen Nethleas B.V. 
mod Økonomistyrelsen fastslået, at indklagede havde tilvejebragt et fuldt 
forsvarligt teknisk grundlag for sin beslutning om, hvordan den udbudte 
ydelse skulle beskrives i udbudsbetingelserne. Klagenævnet har endvidere i 
denne kendelse fastslået, at det var fuldt forsvarligt, at indklagede på det 
tilvejebragte tekniske grundlag vurderede, at der må antages at findes andre 
anvendelige tekniske systemer end TETRA-systemet, og at indklagede 
derfor besluttede at gennemføre udbudet teknologineutralt. På baggrund 
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heraf er det for Klagenævnets vurdering af, om indklagedes beslutning om 
at gennemføre udbudet som »konkurrencepræget dialog« er lovlig, uden 
betydning, om det efterfølgende viste sig, at der i praksis ikke var andre 
tekniske systemer end TETRA-systemet, der var anvendelige eller 
konkurrencedygtige, og om der under udbudet blev modtaget tilbud, der 
byggede på andre tekniske systemer end TETRA-systemet. 
 
Som det fremgår af Klagenævnets kendelse af 21. december 2007 i denne 
sag traf Den Danske Stat på et tidspunkt beslutning om at tildele en virk-
somhed Tetrafrekvenser i frekvensbåndet 380-400 MHz, forinden det ved 
gennemførelse af EU-udbud var blevet konstateret, hvilken virksomhed der 
kunne afgive det økonomisk mest fordelagtige tilbud på en kontrakt om til-
slutning til og brug af et landsdækkende radiobaseret telekommunikations-
net, uanset at det allerede på dette tidspunkt var besluttet eller i hvert fald lå 
klart, at der skulle indgås en sådan kontrakt. Denne disposition – der som 
anført i kendelsen af 21. december 2007 ikke er omfattet af Klagenævnets 
kompetence – har haft afgørende indflydelse på det udbud, som Økonomi-
styrelsen fik pålæg om at gennemføre, og som denne sag vedrører. At dette 
er tilfældet, fremgår af de oplysninger om udbudet, der blev forelagt Klage-
nævnet under sagen Nethleas B.V. mod Økonomistyrelsen, der blev afslut-
tet ved kendelsen af 8. december 2006, og af de oplysninger, der er forelagt 
Klagenævnet under denne sag. 
 
Den udbudte tjenesteydelse – » etablering af og tilslutning til og brug af et 
landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet« – er som udgangs-
punkt ikke en tjenesteydelse, hvor det ikke på forhånd vil være muligt ob-
jektivt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde ordregiverens behov 
og formål, og/eller hvor ordregiveren ikke vil være i stand til objektivt at 
præcisere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse med projektet. 
Den udbudte tjenesteydelse vil derfor som udgangspunkt ikke kunne udby-
des ved anvendelse af udbudsformen »konkurrencepræget dialog«, men 
skal udbydes ved anvendelse af en af de øvrige udbudsformer.  
 
Niels Henriksen og Ole Bajda Nielsen udtaler herefter: 
 
I Klagenævnets kendelse af 8. december 2006 i sagen Nethleas B.V. mod 
Økonomistyrelsen blev der ikke taget stilling til påstanden som omhandlede 
spørgsmålet »konkurrencepræget dialog«. Klagenævnet har i kendelsen 
alene ud fra de oplysninger, Økonomistyrelsen fremkom med i sagen, vur-
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deret, at der var tilvejebragt et fuldt forsvarligt teknisk grundlag for at gen-
nemføre udbudet teknologineutralt. 
 
Konkurrencepræget dialog – som defineret i Direktivets artikel 1, stk. 11, 
litra c – anvendes, hvor kontrakter er »særlig komplekse«, og når den or-
dregivende myndighed ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel 
23, stk. 3 litra b, c eller d, objektivt at præcisere de tekniske vilkår, der kan 
opfylde deres behov og formål, og/eller ikke er i stand til objektivt at præci-
sere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse med et projekt. 
 
Indklagede har i denne sag ikke sandsynliggjort, at der var grundlag for at 
anvende »konkurrencepræget dialog«, idet indklagede kendte sine tekniske 
behov og krav for udbudet, og indklagede har endvidere ikke gjort gælden-
de, at de retlige og/eller finansielle forhold gav anledning til problemer. 
 
Vi finder derfor ikke, at omstændighederne forud for gennemførelsen af 
udbudet har givet indklagede tilstrækkeligt grundlag for at anvende udbuds-
formen »konkurrencepræget dialog«, da forholdene i det foreliggende til-
fælde ikke er opfyldt og da denne udbudsform – jf. præamblens betragtning 
31 – må anses for at være en undtagelse, som kun kan anvendes, når andre 
muligheder ikke er til stede. 
 
Disse medlemmer stemmer derfor for at tage påstanden til følge. 
 
Carsten Haubek udtaler herefter: 
 
Ved afgørelsen må det tillægges betydning, at det forud for gennemførelsen 
af de aktuelle udbud om det landsdækkende radiobaserede telekommunika-
tionsnet stod klart for Økonomistyrelsen, at der på grund af Den Danske 
Stats forudgående tildeling af frekvenser i frekvensbåndet 380-400 MHz 
under udbudet ville opstå helt specielle problemer ikke alene af teknisk ka-
rakter, men også af udbudsretlige karakter – først og fremmest problemer 
med at gennemføre udbudet på en sådan måde, at det EU-udbudsretlige li-
gebehandlingsprincip også under de aktuelle særegne omstændigheder blev 
overholdt, jf. Udbudsdirektivets artikel 2. Det har således ligget klart, at til-
budsgiverne ikke på grund af tilbudsgivernes egne forhold, men på grund af 
den forudgående tildeling af radiofrekvenser under udbudet ville have me-
get forskellige vilkår at afgive deres tilbud på. På denne baggrund er det 
dette medlems vurdering, at indklagede ikke har handlet i strid med Ud-
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budsdirektivets artikel 29, stk. 1, ved at vælge at anvende udbudsformen 
»konkurrencepræget dialog«, som den udbudsform, som under de særegne 
omstændigheder gav indklagede den bedste mulighed for under udbudet at 
give tilbudsgiverne en lige behandling.   
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og Klagenævnet tager derfor 
påstanden til følge. 
 
Ad påstand 12 
 
Under hensyn til det, der er anført ad påstand 16 vedrørende vilkårene for 
det udbud, som indklagede fik påbud om at gennemføre, har Klagenævnet 
ikke grundlag for at fastslå, at udbudsbekendtgørelsen, som alene skulle 
danne grundlag for virksomhedernes vurdering af, om de ville anmode om 
prækvalifikation og for indklagedes beslutning om, hvilke virksomheder der 
skulle  prækvalificeres, ikke indeholder tilstrækkeligt klare og objektive 
krav til dækning og kapacitet. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til 
følge. 
 
Ad påstand 17 
 
Der er ikke bl.a. hensyn til sagens forløb ved Klagenævnet grundlag for at 
annullere indklagedes beslutning af 8. juni 2007 om at indgå kontrakt med 
Dansk Beredskabskommunikation A/S. 
 
 
 
Herefter bestemmes: 
 
Påstand 16 
Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 29, stk. 1, ved 
at gennemføre udbudet som »Konkurrencepræget dialog«, uagtet det ikke 
drejer sig om en særlig kompleks kontrakt, hvor hverken anvendelse af 
offentligt udbud eller begrænset udbud gør det muligt at indgå en kontrakt. 
 
Påstand 11, 12, 14 15 og 17 tages ikke til følge. 
 
Påstand 13 afvises. 
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Referat af hovedforhandling i Østre Landsrets 15. afdeling den 15. april 
2009.

Sammendrag
Tvisten i denne Østre Landsrets sag angår ad påstand 16 fra Klagenævnets kendelse den 14. april 2008, 
hvor af det fremgår at ”og indklagede ikke havde gjort gældende at retlige og finansielle forhold er gjort 
gældende”.

Sagsøger, Økonomistyrelsen, mener af sagsøgte, Klagenævnet for Udbud, har vurderet sagen forkert, da 
der ikke er taget højde for de økonomiske og juridiske forhold i kendelsen, og sagsøgte havde ikke bedt om 
yderligere oplysninger om sådanne forhold. Sætningen i ad påstand 16 vedrører ifølge sagsøger således det 
forudgående valg af udbudsform.

Sagsøgte mener til gengæld, at der var taget højde for disse forhold og at sætningen vedrører det faktiske 
forløb i stedet.

Østre Landsret giver en tilkendegivelse, hvor de mener at sagsøgte har begået en sagsbehandlingsfejl.

Kort fakta
Panelet hos Østre Landsret, herefter ØL, bestod af 3 dommere. Sagsøger, Økonomistyrelsen,
repræsenteredes af advokat Henrik Berg fra Kammeradvokaten, og sagsøgte, Klagenævnet for Udbud, 
repræsenteredes af advokat Erik Kjær-Hansen fra Bruun & Hjejle. Endvidere havde sagsøgte advokat Niels 
Chr. Ellegaard fra Plesner, der repræsenterede Damm Cellular Systems A/S, som var biintervenient og 
dermed støttende part i sagen.

Sagen angår 3 anbringender:

1. Sagsbehandlingsfejl 
2. Official maximen
3. Artikel 29, stk. 1

Sagsøgers forelæggelse
Klagenævnet skal tilkendegive at kendelsen er ugyldig. Kammeradvokaten henviser til ad påstand 16: 
”indklagede har ikke sandsynliggjort… da ikke tilstrækkeligt … anses at være en undtagelse”. Tvisten går på 
de sidste 17 ord: ”og indklagede ikke havde gjort gældende at retlige og finansielle forhold er gjort 
gældende”.

Dette var gjort gældende.
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Sagsøgte mener at sagsøger misforstår, idet dette vedrører det faktiske og ikke det foregående forhold., 
dvs. fortolkningsmæssig afvejning mellem valg af udbudsform vs. faktisk forløb. Sagsøger mener ikke at 
dette har betydning for sætningen.

Aktstykke fra Finansudvalget (ikke fremlagt for KlfU): Angår Finansministeriets ønske om at Finansudvalget 
tilslutter sig at tildele 38 mio. kr. til ØS. Herefter gennemgås baggrunden for at der søges om så mange 
penge. Tiltrådt den 1. juni 2006.

ØS har gjort forhold om kompleksitet gældende overfor Klfu i processkrift af den 1. juli 2007, herunder hvor 
påstand 4 måtte omformuleres til den i dag påstand nr. 16. ØS har indledningsvist ikke handlet i strid med 
artikel 29, stk. 1 – heller ikke i udbudsbekendtgørelsen. Der er tale om en særlig kompleks kontrakt under 
henvisning til pkt. 2.1.4 i udbudsbekendtgørelsen. Kompleksiteten kommer til udtryk ved teknisk komplekse 
forhold hvor der er behov for tilpasninger i forslag, endvidere både økonomisk og juridisk kompleksitet.

I svarskrift 2 til kendelsens afgørelse gav ØS den 12. oktober 2006 baggrunden for valget af udbudsformen, 
som begrundedes i teknisk, juridisk og økonomisk kompleksitet. ØS havde ikke viden, hvorfor dette var 
problematisk ved offentliggørelse af udbud. 

Kammeradvokaten forholder sig til KlfUs kendelse vedr. Ørestadsparkeringen. Hereunder definitionen af 
særlig kompleks kontrakt som man uden egen skyld ikke er i stand til at vurdere kravene for. 

Gennemgår de 3 øvrige kendelser (21/12-07 og 8/12-06 og 8/1-08). ØL fremstiller her et spørgsmål om, 
hvad de øvrige medlemmer af klagenævnets beskæftigelse er. Ingen af advokaterne ved dette, men 
kammeradvokaten mener dog at den ene er civilingeniør eller lignende. ØL svarer at denne blot gerne ville 
vide dette for bedre at kunne vurdere om der er begået en fejl i afgørelsen.

Kammeradvokaten fremligger et antal bilag som ikke har været fremlagt for KlfU. Disse fremsættes som 
anbringender for at KlfU har afgjort sagen forkert.

Bilag 8. Force majeure: Sondring mellem de forskellige former for force majeure

Bilag 9. Rating: angår økonomisk soliditet som ikke kan opfyldes af tilbudsgiverne

Bilag 10. Håndpant i aktier: tilbudsgiverne ønsker ikke at indgå kontrakt herpå.

KlfU burde have taget stilling til disse dokumenter, da disse vedrører retlige og finansielle forhold.

Sagsøgers procedure
”Særlig kompleks” er defineret i Udbudsdirektivets artikel 1, 11, c som ”ikke er i stand til objektivt”. Heraf 
følger tre begrundelser: tekniske, retlige og finansielle forhold. Såfremt blot en af disse er opfyldt er 
kontrakten kompleks. ”retlige og/ eller finansielle” indgår i de 17 omtvistede ord. 

Kammeradvokatens fortolkning af sætningen: i sammenhæng med de 3 begrundelser er dette næsten en 
ordret gengivelse af artikel 1, 11, c, dvs. blot indholdet af artiklen. ”Ved valget af udbudsform” angives 
netop inden afsnittet med den omtvistede sætning. Hvorfor skal sætningen læses i forbindelse hermed. 
”Derfor” henviser endvidere også til netop forudgående valg af udbudsform.
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Sagsøgte mener at det angår det faktiske forhold under udbuddet. Dette leder til spørgsmål om hvor de 
retlige forhold så bliver behandlet i kendelsen. Tilsvarende for de finansielle. Og dermed også hvorfor ikke
behandle de tekniske? Dette taler ganske i mod denne fortolkning. 

Har det relevans? Central placering i kendelsen.

2 procedurer for hvert muligt udfald:

Forudgående valg af udbudsform
Det var udtrykkeligt flere steder, at de tre forhold alle gav problemer. Da ingen mundtlig forhandling har 
Økonomistyrelsen skriftlig gjort gældende at der lå retlige og finansielle forhold til grund. Sagsøgte havde 
som forvaltningsorgan pligt til at underrette sagsøger om, at denne ikke mente at disse oplysninger var 
forelagt, jf. dennes oplysningspligt.  Således er der sket en væsentlig sagsbehandlingsfejl.

Faktisk forløb
Økonomistyrelsen bruger ikke ordlyden ”retlige og finansielle forhold” i dokumentationen til klagenævnet, 
men skriver at denne ”ikke var i stand til at vurdere hvad markedet kunne tilbyde af løsninger”. ”Løsninger” 
benyttes også i Udbudsdirektivets betragtning 31, hvormed løsninger også omfatter finansielle og retlige, 
dvs. ikke kun det tekniske. Sagsøgte havde pligt til at oplyse og undersøge disse forhold nærmere.

Endvidere var udbuddet et langstrakt forløb. Hermed menes det at have formodning mod sig, at dette 
kunne forløbe uden problemer.  Ørestadsparkeringssagen får betydning for denne sag da klagenævnet 
menes at gå mod sin egen praksis i de to sager. Klagenævnet lagde til grund at der ikke tidligere er opført 
tilsvarende. Klagenævnet lægger i sin afgørelse i Ørestadsparkeringssagen vægt på både det foregående og 
det faktiske.  Endvidere viser en tidsmæssig sammenligning mellem sagerne, at disse havde nøjagtig den 
samme varighed, blot forskudt med én måned.

I spørgsmålet om hvad Klagenævnet kunne have gjort anderledes, mener sagsøger, at klagenævnet som 
forvaltningsorgan skulle have søgt yderligere oplysninger (fremlagt som bilag i nærværende sag): 

- Aktstykket fra folketingets finansudvalg. Det ville være svært for klagenævnet at udelukke, at brug 
af 38 mio. kr. giver anledning til problemer af retlig og finansiel karakter.

- Force majeure forhold, der giver økonomiske risici
- Rating i hele kontraktperioden
- Håndpant i aktier

Konklusion
Sagsøgte har ikke løftet sin bevisbyrde, hvorfor der er sket en væsentlig sagsbehandlingsfejl.

Det sidste anbringende vedr. overtrædelse af artikel 29, stk.1, mener sagsøger ikke at der er hjemmel for 
en sådan overtrædelse i denne artikel, eftersom at artiklen angår hjemmel for medlemsstater og derfor kan 
Økonomistyrelsen ikke have overtrådt denne bestemmelse.

Egen note: Det er bemærkelsesværdigt at advokaterne ikke gør noget ud af hvem medlemmerne af 
klagenævnet er, og at medlemmerne har fortolket udbudsformen som en undtagelse.
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Sagsøgte forsøger at få fremlagt et brev fra Kammeradvokaten som bilag til sagen. Østre Landsret tillader 
dette til trods for at forelæggelsen af bilag er for sent, da de mener at bilaget ligger meget langt fra sagen.

Sagsøgtes procedure
Klagenævnet har forholdt sig til alle oplysninger i sagen. Der er 2 hovedårsager hertil. Det fremgår at 
klagenævnet hat taget højde for at kontrakten ansås for kompleks og udbuddet har affødt 3 
klagenævnssager.

Redegørelse for kontraktens kompleksitet: force majeure mv. er fremlagt for klagenævnet i sagen af 8. 
januar (vedr. klagepunkt 1-10). Der var vildfarelse i spørgsmålet om kompleksitet, hvorfor det blev en 2:1 
afgørelse.

De 17 ord i den omstridte sætning henviser til det faktiske forløb i udbuddet. Medlemmerne af 
klagenævnet kom med et fælles votum om tjenesteydelsen i kendelsen (oplæses). Som udgangspunkt er 
det ikke muligt at anvende udbudsformen med denne type ydelser. ”Gav anledning” henviser til de faktisk 
opståede problemer. Sætningen kommer efter denne konklusion. ”Endvidere” er derfor noget andet end 
den forudgående forventning. Fokus på særlig kompleksitet. Sætningen er påklistret, tilsvarende i 
Ørestadsparkeringssagen. Sætningen er ikke i sig selv central, hvor ord som ”og i øvrigt” samt ”endvidere” 
påviser at denne er påklistret. Således vedrører sætningen det efterfølgende (faktiske) forløb.

Kompleks kontrakt er endvidere ikke ensbetydende med et langvarigt forløb og problemer. Det er et 
skønsmæssigt spørgsmål hvad der er et problem, hvilket er sagens kerne. Klagenævnet har forholdt sig til 
de oplysninger der er fremlagt i sagen. 

Men en eventuel omformulering af sætningen ville kunne afhjælpe, da klagenævnet anerkender at det er 
en uhensigtsmæssig formulering, men ikke det er ikke retsmæssigt at dette kan give anledning til at 
klagenævnet har misligholdt sin pligt. 

Vedr. oplysningspligten henvises til bekendtgørelse for Klagenævnet § 15, hvoraf det er indklagedes byrde 
at fremlægge beviserne. Indklagede i klagenævnssagen er et offentligt organ og derfor mere professionelle 
end almindelige mennesker. Klagenævnet skal jo ikke indhente alle oplysninger. Det tilsvarer 
”semidomsstolsprocedurer”. Hvilke yderligere oplysninger skulle man have bedt om? Der var ingen tegn på 
at der var yderligere oplysninger at hente. Igen argument for at sætningen er et påklistret element og ikke 
afgørende. Rating mv. menes ikke at kunne have gjort en forskel, da enkeltstående forhold. Derfir ikke 
tilsidesættelse af officialprincippet.

Den tredje påstand om artikel 29, stk. 1 – viser at Økonomistyrelsen drager tærsklen for sagsbehandlingsfejl 
for langt (idet at spm. om artikel 29 anses for irrelevant og småligt). Klagenævnet giver Økonomistyrelsen 
ret, men man forstår hvad klagenævnet mener, og det er indholdet af bestemmelsen man henviser til. 
Således er formuleringen rigtig nok forkert.

Hvis der var tale om sagsbehandlingsfejl, ville dette så være relevant for resultatet? Intet behov for 
teoretisk afklaring i sagen. Vedr. påstand 16 er det et perifert spørgsmål i forhold til resten af sagen. Der 
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blev fremlagt fælles votum og derefter forskellige meninger fra medlemmerne medfører at afgørelsen ikke 
lider af en mangel og at den omstridte sætning er påklistret. Sætningen kunne dog formuleres mere 
hensigtsmæssigt.

De fremlagte bilag vedrører blot detalje-spørgsmål som ikke ville ændre udfaldet for sagen.

Sprogvalget ville ikke kunne have ændret udfaldet. Advokaten fremlægger kort sager om tidligere 
misligholdelse af sagsbehandlingspligt med svage parter, hvor Økonomistyrelsen anses at være en stærk 
part, da selv offentlig instans. 

Biintervenienten
Førtse indsigelse om sagsbehandlingsfejl: der skal lægges vægt på at Forvaltningslovens § 24 om dette ikke 
nævnes i anbringendet. Fejl skal sidestilles med mangel eller mangelfuldt og ikke forkert udfald eller 
uenighed om udfald. Klagenævnet var i vildfarelse.

Man kan ikke foretage cherry-picking i kontrakter.

Klagenævnet har læst alt som indgik i sagen, men måske ikke forstået dette – forståelse kan Østrelandsret 
ikke tage stilling til. 

Ugyldighedssigelse vil ikke have betydning for udfaldet. Sagen burde derfor være anlagt mod Damm.

De to tilbud blev afgivet på forskellige grundlag, hvilket ville kunne undgås ved at anvende de andre 
udbudsformer. 

Kammeradvokatens svar
Henvisning til foregående indslag.

Øvrige tre forhold:

1. Vedr. force majeure, pant mv.
Der er ikke tale om en kommerciel virksomhed, da Økonomistyrelsen er underlagt 
udbudsdirektivet. Henvises til artikel 28, jf. artikel 29, forhandlingsforbuddet og baggrunden for 
konkurrencepræget dialog. Det er eller ikke muligt at spille pingpong med leverandører. Henvisning 
til fælleserklæringen og Storebæltssagen. Derfor er det netop et problem og det var nødvendigt at 
sende materiale frem og tilbage, som ellers ikke var muligt.

2. Det af sagsøgte fremlagte brev. (til bi-intervienten)
Det fremlagte brev er skrevet med bedste overbevisning. Der var ingen praksis for anvendelse af 
Konkurrencepræget dialog på tidspunktet, hvor brevet blev skrevet. 6 dage efter at brevet blev 
skrevet, afgjorde klagenævnet Ørestadsparkeringssagen. Det efterfølgende faktiske forløb nævnes 
først af Økonomistyrelsen i processkrift af den 8. februar 2008.

3. Kategorisering af sagsbehandlingsfejl
Kategorisering er uden betydning, dvs. ikke afgørende. 
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Der er ingen retspraksis på tilsvarende fejl. Det er bemærkelsesværdigt at der ikke tages hensyn til 
de oplysninger der er fremlagt (Klagenævnet skriver at Økonomistyrelsen ikke har gjort det 
gældende).
Partssøgningsregel i lov om klagenævnet er ikke gjort gældende, da sagsbehandlingsfejl kan 
sidestilles hermed. Dvs. enten manglende oplysninger eller manglende partshøring.

Sagsøgtes svar
Man har valgt udbudsformen, det kan ikke anses for et problem. Det er endvidere ikke tale om 
partshøringsproblem.

Østre Landsrets tilkendegivelse
Østre Landsret efterspørger om parterne er interesserede i forlig. Økonomistyrelsen vil overveje dette, men 
klagenævnet vil have Landsrettens afgørelse.

Østre Landsret har voteret og er enige, og er enige med Kammeradvokaten. Det er meget vanskeligt at 
komme til et andet resultat ved læsning af sætningen. Man bliver nødt til at tage højde for alle forholdene. 
Afgørelsen har fået en klart uhensigtsmæssig udformning. Der er ikke grund til at fravige udgangspunktet. 
Man har ikke taget stilling til det andet synspunkt i teksten. Således begrundelsesmangel i kendelsen.
Dermed væsentlig sagsbehandlingsfejl, da manglende begrundelse for meget et centralt punkt.

Ingen behov for stillingstagen til official maksimen. 

Giver anledning til betydelige overvejelser.
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2008-12-09: Kolding Kommunes udbud af it-
system til Jobcenter Kolding

4/0420-0100-0145
/BTP

Konkurrencestyrelsen har den 12. september 2008 modtaget en klage over Kolding Kommunes 
udbud af it-system til Jobcenter Kolding, udbudsbekendtgørelse 2008/S 134-179690. 

Det fremgår af klagen, at det er klagers opfattelse, at Kolding Kommune på følgende punkter har 
overtrådt udbudsreglerne:

1. Ved at anvende udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, uagtet der ikke er tale om en 
kompleks opgave. 

2. Der er ikke tilstrækkelig konkurrence til, at udbuddet kan gennemføres ved anvendelse af 
udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, idet der reelt kun er to leverandører på 
markedet, som kan løfte opgaven vedrørende it-understøttelse af jobcenterets opgaver.

Konkurrencestyrelsen har den 12. september 2008 anmodet Kolding Kommune om at fremsætte 
eventuelle kommentarer til klagen. Styrelsen har modtaget Kolding Kommunes kommentarer ved 
skrivelse af 16. september 2008. 

Den 25. september har Konkurrencestyrelsen anmodet Kolding Kommune om en række yderligere 
oplysninger. Styrelsen har modtaget disse oplysninger den 3. oktober 2008. 

Sagens faktiske omstændigheder
Ved udbudsbekendtgørelse af 12. juli 2008 har Kolding Kommune udbudt en vareindkøbskontrakt 
vedrørende levering af it-system til Jobcenter Kolding. Kontrakten er udbudt ved anvendelse af 
udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. 

Fristen for anmodning om deltagelse var den 31. august 2008. Kolding Kommune har i skrivelse af 
25. september 2008 oplyst Konkurrencestyrelsen, at der er modtaget fire anmodninger om 
deltagelse, og at kommunen har prækvalificeret tre virksomheder. 

Konkurrencestyrelsens vurdering
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Konkurrencestyrelsen ikke har kompetence til at træffe 
afgørelser i konkrete sager om udbud, og således hverken kan nedlægge forbud eller udstede påbud. 

Når Konkurrencestyrelsen behandler konkrete sager om udbud, er det med henblik på, at man på 
baggrund af en uformel konfliktløsning kan rette op på eventuelle fejl, der måtte være begået under 
en udbudsprocedure, eller at yde rådgivning til en ordregivende myndighed, således at risikoen for 
en klagesag minimeres. 

Der skal samtidig gøres opmærksom på, at Klagenævnet for Udbud ikke nødvendigvis vil dele 
Konkurrencestyrelsens vurdering. 
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1. Hvad forstås ved konkurrencepræget dialog
Indledningsvis skal Konkurrencestyrelsen knytte en række generelle bemærkninger til proceduren 
konkurrencepræget dialog. 

Konkurrencepræget dialog er en procedure, hvor interesserede aktører indsender en anmodning om 
deltagelse, hvorefter den ordregivende myndighed fører en dialog med de udvalgte ansøgere med 
henblik på at udvikle en eller flere løsninger, der kan opfylde ordregivers behov, jf. 
udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra c). 

Udbudsproceduren er opdelt i tre adskilte faser, nemlig en udvælgelses-, en dialog- og en 
tildelingsfase. Proceduren adskiller sig således fra de traditionelle udbudsprocedurer ved, at der er 
indført en dialogfase. 

Formålet med dialogfasen er gennem inddragelse af ekspertise og viden fra de udvalgte økonomiske 
aktører at indkredse og fastlægge, hvordan udbyders behov bedst kan opfyldes. I denne fase må 
ordregiver drøfte alle aspekter af kontrakten med de prækvalificerede virksomheder, herunder de 
økonomiske forhold. 

De løsninger, dialogen fører til, danner grundlag for de tilbud, de valgte ansøgere dernæst opfordres 
til at afgive. 

2. Anvendelsesområdet for konkurrenceprægets dialog
Det følger af udbudsdirektivets artikel 28, stk. 2, 2. punktum, at ordregivende myndigheder kan 
indgå offentlige kontrakter ved hjælp af konkurrencepræget dialog på de betingelser, der 
udtrykkeligt er nævnt i artikel 29. 

Betingelserne for anvendelse af udbudsproceduren konkurrencepræget dialog er reguleret i 
udbudsdirektivets artikel 29, stk. 1, der har følgende ordlyd: 

”I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende 
myndigheder, i den udstrækning de mener, at anvendelsen af et offentligt eller af et begrænset 
udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i 
overensstemmelse med denne artikel.”
(Konkurrencestyrelsens markering) 

Det er således en betingelse, for at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan anvendes, at 
der er tale om en særligt kompleks kontrakt. Det følger af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra 
c), andet afsnit, at en kontrakt anses for at være særligt kompleks, når den ordregivende myndighed: 

”
- ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, litra b), c) eller d) objektivt at 
præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål, og/eller
- ikke er i stand til objektivt at præcisere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse med et 
projekt.”
(Konkurrencestyrelsens markering) 
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Udbudsdirektivet skelner således mellem teknisk kompleksitet og juridisk/finansiel kompleksitet. I 
nærværende sag er det dog alene relevant at se på de tekniske forhold, idet Kolding Kommune ikke 
har gjort gældende, at de juridiske/finansielle forhold har givet anledning til særlige problemer. 

Det er ikke nærmere reguleret i udbudsdirektivet, hvad der forstås ved, at ordregiver ikke skal være 
i stand til objektivt ”at præcisere de tekniske vilkår”. En række uddybende kriterier kan dog findes i 
Kommissionens forklarende note om konkurrencepræget dialog , præambelbetragtning 31 til 
udbudsdirektivet samt Klagenævnet for Udbuds praksis. 

Det fremgår af Kommissionens forklarende note, at det er Kommissionens opfattelse, at teknisk 
kompleksitet kan foreligge i følgende to situationer:
a) Hvor den ordregivende myndighed ikke kan definere de tekniske vilkår til gennemførelse af den 
ønskede løsning, eller
b) Hvor den ordregivende myndighed ikke kan bestemme, hvilke af flere mulige løsninger, der 
bedst opfylder ordregivers behov. 

Kommissionens note skal udover udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra c), ses i sammenhæng 
med præambelbetragtning 31, der har følgende ordlyd: 

”Ordregivende myndigheder, som udfører særligt komplekse projekter, kan uden egen skyld befinde 
sig i en situation, hvor det er umuligt objektivt at fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres behov, 
eller at vurdere, hvad markedet kan tilbyde af tekniske og/eller finansielle og juridiske 
løsninger.”
(Konkurrencestyrelsens markering) 

Præamblen nævner en række situation, hvor det på forhånd kan være svært at have en fuldstændig 
klarhed over, hvad markedet kan tilbyde, og hvor der derfor kan være behov for at anvende 
konkurrencepræget dialog. Der er imidlertid ikke tale om en positiv afgrænsning af, hvornår en 
opgave anses for at være særligt kompleks. Anvendelse af udbudsproceduren konkurrencepræget 
dialog beror således på en konkret vurdering af den enkelte kontrakts kompleksitet. 

Der foreligger endnu ingen afgørelser fra EF-domstolen, som kan bidrage til afgrænsning af 
anvendelsesområdet for udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. Klagenævnet for Udbud har 
derimod i to kendelser af henholdsvis 8. januar 2008 og 14. april 2008 taget stilling til anvendelsen 
af konkurrencepræget dialog. 

Kendelse af 8. januar 2008 vedrørte Ørestadsparkering A/S udbud af ”design and execution of 
automatic parking facilities”. Klagenævnet for Udbud kom i sagen frem til, at der var tale om en 
særligt kompleks kontrakt med den begrundelse, at der ikke tidligere var opført automatiske 
parkeringsanlæg i Danmark. Det var derimod uden betydning, at ordre-giver eventuelt kunne skaffe 
sig ekspertise og viden fra udenlandske rådgivere. Endvidere lagde klagenævnet til grund for sin 
vurdering, at det forhold, at ordregiver ønskede et anlæg, som skulle rummes inden for bestemte 
arkitektoniske rammer og med et særligt brugermønster, medførte, at der var tale om en særligt 
kompleks kontrakt. 

Kendelse af 14. april 2008 vedrørte Økonomistyrelsens udbud af kontrakt om ”tilslutning til og 
brug af et landsdækkende radiobaseret tele-kommunikationsnet”. Nærmere bestemt var der tale om 
udbud af et fælles net, der skulle benyttes som det primære medium til kommunikation i det 
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samlede danske beredskab. Det var ordregivers opfattelse, at der var tale om særligt kompleks 
kontrakt, idet ordregiver ved udbuddets start blandt andet ikke havde viden om, hvilke teknologier 
markedet ville kunne tilbyde. Klagenævnet vurderede, at der ikke var tale om en særligt kompleks 
kontrakt med den begrundelse, at ordregiver ikke havde sand-synliggjort, at der var grundlag for at 
anvende ”konkurrencepræget dialog”. 

For at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan anvendes, skal det være ”objektivt 
umuligt” for ordregiver at fastlægge de tekniske forhold. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at 
objektiv umulighed skal forstås som et absolut begreb. Det er således ikke tilstrækkeligt, for at 
konkurrencepræget dialog kan anvendes, at ordregiver har vanskeligt ved at opstille de tekniske 
forhold, fordi vedkommende ikke tidligere har gennemført et tilsvarende udbud. Der må derimod 
være tale om, at opgavetypen generelt vanskeligt lader sig beskrive. Ved vurdering heraf må der 
lægges vægt på, om ordregiver nemt kan skaffe sig hjælp til beskrivelsen hos professionelle. 

3. Anvendelse af konkurrencepræget dialog ved udbud af it-system til Jobcenter Kolding
I nærværende sag har både klager og Kolding Kommune anført, at der findes to standardløsninger 
på markedet for it-understøttelse til jobcentre. Det er klagers opfattelse, at dette forhold medfører, at 
der ikke er tale om en særligt kompleks kontrakt. Klager har således i skrivelse af 12. september 
2008 anført følgende: 

”Medialogic (og KMD) har deltaget i mere end 15 udbud omkring anskaffelse af en it-løsning til 
jobcenterområdet, hvor kommuner har kunne beskrive deres krav til løsningen gennem anvendelse 
af offentligt eller begrænset udbud.
(…)
Både Medialogic og KMD tilbyder standardløsninger, der kan tilpasses den enkelte kommunes 
specielle krav. Det forhold, at der tilbydes standardløsninger på markedet, tydeliggør, at opgaven 
ikke er så kompleks, at anvendelsen af offentligt eller begrænset udbud ikke kan finde sted.”

Konkurrencestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at det forhold, at 
der eksisterer standardløsninger på markedet ikke i sig selv kan begrunde, at konkurrencepræget 
dialog ikke kan anvendes. Dette følger af klagenævnets kendelse af 8. januar 2008, hvor 
klagenævnet udtalte følgende: 

”Såvel klageren som Westfalia har ganske vist i en årrække – i lighed med andre virksomheder –
produceret sådanne anlæg. Indklagede ønskede imidlertid et anlæg inden for bestemte 
arkitektoniske rammer og med et særligt brugermønster, der stillede komplekse krav til anlægget.” 

Det beror således på en konkret vurdering af den udbudte kontrakt, om der er tale om en særligt 
kompleks kontrakt. 

Om kontraktens kompleksitet har Kolding Kommune i skrivelse af 3. oktober 2008 anført følgende: 

”Kolding Kommune har i den konkrete situation vurderet, at der var tale om en særlig kompleks 
opgave, idet der er ønske om et it-system, med snitflade til et stort antal eksisterende systemer fra 
forskellige udbydere, hvor det forventes, at det nye system kan modtage og afgive informatio-ner til 
alle systemer, samtidig med at systemet selv indeholder et stort antal funktioner (har høj 
funktionalitet). Alt sammen tekniske vilkår som det i en vis grad vil være objektivt muligt at 

Bilag 7.0



5

fastlægge (…) – fra Kolding Kommunes side.”
(Konkurrencestyrelsens markering) 

Kolding Kommune har således ikke afvist, at det er objektivt umuligt for kommunen at beskrive de 
tekniske vilkår. Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens vurdering, at der ikke er tale om 
en særligt kompleks kontrakt som følge af, at den ordregivende myndighed ikke kan definere de 
tekniske vilkår til gennemførelse af den ønskede løsning, jf. Kommissionens forklarende note, 
situation a). 

Som begrundelse for kontraktens kompleksitet har Kolding Kommune i skrivelse af 3. oktober 2008 
videre anført følgende: 

”Men uden stort forkundskab til markedets løsninger vil det ikke være objektivt muligt for 
Kolding Kommune at definere og fastlægge alle de tekniske vilkår for mulige løsninger fra mulige 
udbydere. Markedet består så vidt Kolding Kommune er oplyst af to kendte udbyder, og nogle 
ukendte udbydere, der ønsker at entrere markedet.”
(Konkurrencestyrelsens understregning) 

Det Konkurrencestyrelsens vurdering, at den omstændighed, at der på markedet findes et ukendt 
antal mulige løsninger, ikke nødvendigvis medfører, at kontrakten er særligt kompleks. Hvorvidt 
kontrakten må anses for at være særligt kompleks beror derimod på, om det er objektivt muligt for 
ordregiver at bestemme, hvilke af flere mulige løsninger, der bedst opfylder ordregivers behov, jf. 
Kommissionens forklarende note, situation b). 

I nærværende sag finder Konkurrencestyrelsen det ikke bevist, at Kolding Kommune har søgt at 
afgrænse markedet for mulige løsninger, med henblik på at fastlægge de tekniske vilkår, som 
opfylder kommunens behov. 

Konkurrencestyrelsen skal hertil bemærke, at den omstændighed, at Kolding Kommune ikke 
tidligere har udbudt en kontrakt om it-understøttelse til jobcenteret, ikke kan tillægges betydning 
ved vurdering af kontraktens kompleksitet. 

Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens vurdering, at der ikke er tale om særligt kompleks 
kontrakt. Kolding Kommune har således ikke været berettiget til at anvende udbudsproceduren 
konkurrencepræget dialog ved udbud af kontrakt om it-understøttelse til Jobcenter Kolding. 

4. Hvorvidt der er tilstrækkelig konkurrence
Da det i nærværende sag efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke er muligt for Kolding 
Kommune at anvende konkurrencepræget dialog, vil styrelsen ikke tage nærmere stilling til, om der 
har været tilstrækkelig konkurrence. 

Konkurrencestyrelsen skal dog bemærke, at det følger af udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3, at 
ordregiver ved konkurrencepræget dialog, som minimum skal prækvalificere tre ansøgere til 
deltagelse i den videre proces, i det omfang der er et tilstrækkeligt antal egnede ansøgere. 

Under alle omstændigheder skal ordregiver dog sikre, at der prækvalificeres et tilstrækkeligt antal 
ansøgere, til at sikre en reel konkurrence. 
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Sammenfatning
Det er sammenfattende Konkurrencestyrelsens vurdering, at Kolding Kommunes udbud af kontrakt 
om it-understøttelse til Jobcenter Kolding ikke udgør en særligt kompleks kontrakt. Kolding 
Kommune har på denne baggrund ikke været berettiget til at anvende udbudsproceduren 
konkurrencepræget dialog.
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Udbudsvagten.dk
Tabellen viser, hvor mange gange konkurrencepræget dialog er udbudt i perioden 01.01.2004-31.03.2009.

Land Landekode 2004 2005 2006 2007 2008

Fra d. 01-01-
2009 til d. 31-
03-2009

Belgien be
Bulgarien bg
Cypern cy
Danmark dk 0 5 10 11 10 2
Estland ee
Finland fi
Frankrig fr 0 13 293 353 381 94
Grækenland gr

Irland ie 0 0 15 28 15 10
Italien it 0 0 2 1 4 0
Letland lv
Litauen lt
Luxembourg lu
Malta mt
Nederlandene nl
Polen pl
Portugal pt
Rumænien ro
Slovakiet sk
Slovenien si
Spanien es 0 0 0 2 9 3
Storbritannien uk 0 0 0 206 373 84
Sverige se
Tjekkiet cz
Tyskland de 0 2 37 24 36 10
Ungarn hu
Østrig at

Norge no 0 0 48 25 5
I alt 0 20 411 793 1.004 241
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1

Dear Ms. Beck, 

thank you for your inquiry. 

Unfortunately, I cannot provide you with the data your are asking for.The competitve dialogue has not 
been used in practice in Germany. Therefore, there is no caselaw or other information.

Yours sincerely, 

Dr. Bettina Waldmann 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

Referatsleiterin IB3 - Öffentliche Aufträge; Vergabeprüfstelle 

Scharnhorststraße 34 - 37 

10115 Berlin 

Telefon: (030)2014-6297 

Fax: (030)2014-5473 

mailto:bettina.waldmann@bmwi.bund.de
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Fri oversættelse: uddrag af fransk vejledning til konkurrencepræget dialog (Circulaire du 3 août 2006 
portant manuel d’application du code des marchés publics)

DEUXIÈME PARTIE La préparation de la 
procédure

Del II – forberedelse af proceduren

4. Comment l’acheteur doit-il déterminer 
ses besoins ?

Hvordan køber bør bestemme dennes 
behov?

4.1. Pourquoi faut-il bien identifier les 
besoins ?

4.1. Hvorfor skal behovene 
identificeres?

Il peut arriver que l’acheteur ait des 
difficultés à déterminer son besoin. Lorsque 
l’incertitude porte à la fois sur les objectifs à 
atteindre et sur les moyens d’y parvenir, 
l’acheteur peut recourir soit à la procédure 
des marchés de définition, soit à la 
procédure de dialogue compétitif.

Det kan ske, at køberen har 
svært ved fastsættelsen af sit 
behov. Når usikkerheden dækker 
både mål og måder at opnå dette, 
kan køberen bruge..
konkurrencepræget dialog.

11.1.3. La procédure de dialogue 
compétitif.

11.1.3. Proceduren med 
konkurrencepræget dialog

Le dialogue compétitif est une solution 
adaptée à la conclusion des marchés 
complexes pour lesquels le pouvoir 
adjudicateur ne peut définir seul et à 
l’avance les moyens techniques répondant 
à ses besoins ou encore pour lesquels il 
n’est pas en mesure d’établir le montage 
juridique ou financier. Il n’est pas un 
élément d’accélération des procédures 
mais d’amélioration de la définition des 
besoins.

Il peut arriver que des pouvoirs 
adjudicateurs se trouvent dans 
l’impossibilité objective de définir les 
moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou 
d’évaluer ce que le marché peut offrir en 
termes de solutions techniques, financières 
ou juridiques. Cette situation peut se 
présenter notamment pour la réalisation de 
certains projets ou réseaux informatiques 
ou certains projets de communication, ou 
plus généralement pour des projets pour 

Den konkurrenceprægede dialog er 
en løsning til komplekse 
kontrakter, hvor den 
ordregivende myndighed ikke kan 
kun definere (og fremme 
teknologi), som opfylder deres 
behov, eller som ikke er i stand 
til at angive juridisk eller 
økonomisk. Det er ikke et 
element af hurtige procedurer, 
men at forbedre definitionen af 
behov.

Det kan være, at de ordregivende 
myndigheder er ude af stand til 
at definere, hvilke midler der 
kan opfylde deres behov, eller 
at vurdere, hvad markedet kan 
tilbyde i form af teknisk, 
økonomisk eller juridisk 
rådgivning. Denne situation kan 
opstå, især for gennemførelsen 
af visse projekter, net eller 
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lesquels l’acheteur ne dispose pas d’une 
visibilité suffisante.

Outre une aide à la définition des besoins, 
le dialogue compétitif présente, par rapport 
à l’appel d’offres, l’avantage de conférer 
une vision plus complète et comparative 
des solutions techniques, financières ou 
juridiques que le marché peut offrir, puisque 
les offres ne seront pas, dès le début, 
enfermées dans des spécifications 
techniques trop précises.

Le dialogue compétitif pourra également 
être utilisé pour des marchés de travaux 
dont le montant estimé est compris entre 
210 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT, 
dans le cas où les conditions du recours à 
l’article 10 de la loi MOP sont remplies. 
Dans cette hypothèse, l’acheteur public 
pourra utiliser librement cette procédure 
sans avoir à justifier qu’il n’est pas à même 
de maîtriser l’environnement financier ou 
juridique de son marché.

Dans la mesure où le recours à des 
procédures ouvertes ou restreintes ne 
permettrait pas l’attribution de tels marchés, 
le dialogue compétitif constitue une 
procédure flexible qui sauvegarde à la fois 
la concurrence entre opérateurs 
économiques et le besoin des personnes 
publiques de discuter avec chaque candidat 
tous les aspects du marché. Elle offre aux 
acheteurs publics des possibilités bien plus 
larges de dialoguer avec les candidats au 
marché, afin d’améliorer la qualité et le 
caractère innovant des propositions qui leur 
sont faites.

kommunikationsprojekter, eller 
mere generelt til projekter, 
hvor køber ikke har 
tilstrækkelig synlighed.

Ud over hjælp til at 
identificere behov, har den 
konkurrenceprægede dialog i 
forhold til udbud, fordelen ved 
et mere omfattende 
sammenligningsgrundlag af de
tekniske løsninger, finansiel og 
juridisk rådgivning, som 
markedet kan tilbyde….

Konkurrencepræget dialog kan 
også anvendes til bygge-og
anlægskontrakter, hvis anslåede 
værdi er på mellem 210 000 EUR 5 
270 HV og 000 HV, hvor 
betingelserne for anvendelse af 
artikel 10 i loven (MOP) er 
opfyldt. I dette tilfælde kan de 
offentlige købere frit anvende 
denne procedure uden at skulle 
begrunde, hvorfor denne ikke er 
i stand til at styre de 
finansielle og juridiske rammer.

Det må ikke være muligt at indgå
sådanne aftaler ved anvendelse 
af offentligt eller begrænset 
udbud. Den konkurrenceprægede 
dialog er en fleksibel 
procedure, som både tilgodeser
konkurrencen mellem de 
økonomiske aktører og 
ordregiverens behov for at 
diskutere alle aspekter af 
kontrakten med hver ansøger. Det 
giver de offentlige indkøbere 
bredere muligheder for at 
interagere med kandidaterne og
forbedre kvaliteten og 
innovationsevnen.
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Dans une procédure de dialogue compétitif, 
les candidats vont élaborer leurs offres sur 
la base d’un programme fonctionnel, c’est-
à-dire un document dans lequel l’acheteur 
décrit en termes pratiques ses attentes et 
les résultats qu’il veut atteindre.

Une fois les besoins définis, l’acheteur 
envoie pour publication un avis d’appel 
public à la concurrence.

Le nombre minimal de candidats prévu 
dans l’avis ne peut être inférieur à trois, 
sauf si le nombre de candidats n’est pas 
suffisant.

En fonction de son expérience et des 
technologies qu’il maîtrise, chaque candidat 
va pouvoir proposer la solution qui lui paraît 
le mieux répondre aux besoins décrits dans 
ce document, mais les offres reçues ne 
sont pas, à ce stade, des offres à prendre 
ou à laisser telles quelles. Elles vont 
pouvoir être améliorées et complétées 
grâce au dialogue que chaque candidat 
aura avec le pouvoir adjudicateur. D’une 
part, un candidat peut avoir besoin 
d’informations complémentaires sur le site 
(par exemple les caractéristiques de 
l’installation électrique), d’autre part, le 
pouvoir adjudicateur peut demander à 
chaque candidat des explications sur le 
contenu de sa proposition et des 
modifications permettant de mieux tirer un 
profit des potentialités de cette proposition.

Le dialogue peut se dérouler en autant de 
phases successives nécessaires à 
l’acheteur pour définir son besoin. Il peut 
être demandé aux candidats de modifier les 

I en konkurrencepræget dialog, 
vil kandidater udvikle deres bud 
på grundlag af et funktionelt 
program, dvs et dokument, hvor 
køberen beskriver sine 
forventninger og de resultater, 
den ønsker at opnå ud fra en 
praktisk synsvinkel.

Når behovet er forelagt, sender 
køber en meddelelse til 
offentliggørelse af en offentlig 
konkurrence herom.

Det mindste antal ansøgere er
fastsat i meddelelsen, og må 
ikke være mindre end tre, 
medmindre antallet af kandidater 
er ikke nok.

Baseret på sine erfaringer og 
teknologi, vil hver kandidat 
kunne tilbyde den løsning, de
syntes bedst opfylder behovene, 
beskrevet i dette dokument. De 
vil blive forbedret og 
kompletteret gennem dialog 
mellem hver kandidat og den 
ordregivende myndighed. På den 
ene side kan en kandidat have 
brug for oplysninger (f.eks 
karakteristika af den elektriske 
installation). På den anden 
side, kan den ordregivende 
myndighed bede hver kandidat om 
forklaringer af indholdet af 
dens forslag og foreslå
ændringer til et bedre 
potentiale for fortjeneste i 
dette forslag.

Dialogen er nødvendig for 
køberen til at fastsætte sine 
egne behov…
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propositions successives issues du 
dialogue.

A l’issue de chaque phase, l’acheteur public 
peut écarter les propositions des candidats 
qui se révèlent inadaptées à son besoin en 
fonction des critères fixés dans l’avis 
d’appel public à la concurrence ou dans le 
règlement de la consultation. Il en informe 
alors le ou les candidats concernés et 
poursuit le dialogue avec les candidats 
restants.

Tout au long de la phase de dialogue, le 
pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux 
autres candidats des solutions proposées 
ou des informations confidentielles 
communiquées par un candidat dans le 
cadre de la discussion sans l’accord de 
celui-ci.

Lorsque l’acheteur public estime que la 
discussion est arrivée à son terme, il 
informe les candidats de la fin du dialogue 
et leur demande leur offre finale. A ce 
stade, il n’a pas à rédiger de cahier des 
charges. Dès lors que les offres ont été 
déposées, l’offre économiquement la plus 
avantageuse est choisie selon les critères 
de sélection annoncés en début de 
procédure. Lorsqu’il reste encore plusieurs 
candidats, ceux des candidats dont l’offre 
n’a pas été retenue doivent en être 
informés. A l’expiration d’un délai de dix 
jours courant à compter de cette 
information, le marché peut être signé.

Dans la mesure où l’élaboration de 
propositions par les candidats pour le 
dialogue peut entraîner des coûts non 
négligeables, il est de l’intérêt des 
acheteurs de prévoir le versement de 

Ved afslutningen af hver fase, 
kan den offentlige køber afvise 
forslagene fra de ansøgere, der 
ikke passer til deres behov med 
hensyn til kriterierne i 
meddelelsen om offentliggørelse 
af konkurrencen. Den underretter 
i så fald kandidaten og fortsat 
dialog med de øvrige kandidater.

Under dialogfasen kan den 
ordregivende myndighed ikke 
videregive oplysninger til de 
andre ansøgere, som en kandidat 
i forbindelse med diskussionen 
har frembragt, uden godkendelse 
heraf.

Når den offentlige køber mener, 
at debatten kommer til ophør, 
skal han underrette ansøgere om 
afslutningen af dialogen og bede
om deres endelige tilbud. På 
dette stadium er det ikke behov 
for at specificere kravene. Når 
buddene er blevet fremlagt, skal 
den økonomisk mest fordelagtige 
tilbud vælges efter de kriterier 
annonceret i begyndelsen af 
proceduren. De ansøgere, hvis 
tilbud ikke blev accepteret skal 
informeres. Ved udløbet af en 
periode på ti dage til at køre 
fra disse oplysninger, kan 
kontrakten underskrives.

Udviklingen af forslagene fra 
ansøgere under dialogen kan føre 
til betydelige omkostninger,
hvorfor det er tilladt at yde 
betaling i form af præmier, op 
til den indsats, der kræves for 
at skabe en reel konkurrence og 
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primes, à hauteur de l’effort demandé, afin 
de susciter une réelle concurrence et 
d’inciter le plus grand nombre d’opérateurs 
économiques à participer à ce type de 
procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut fixer, à 
condition de l’indiquer dans l’avis de 
marché, un nombre maximal de candidats 
admis à dialoguer. Si le nombre de 
candidatures recevables est supérieur à ce 
nombre, les candidatures sont 
sélectionnées au terme d’un classement 
prenant en compte les garanties et 
capacités techniques et financières, ainsi 
que les références professionnelles des 
candidats. Le nombre minimal de candidats 
prévu dans l’avis ne peut être inférieur à 
trois, sauf si le nombre de candidats n’est 
pas suffisant.

opmuntre flere til at deltage i 
denne form for procedure.

Den ordregivende myndighed kan, 
undergivet oplysningspligten 
angive et maksimalt antal 
ansøgere, der har adgang til 
dialogen. Hvis antallet af 
støtteberettigede ansøgere 
overstiger dette antal, udvælges 
ansøgerne gennem en 
klassificering, der tager hensyn 
til kandidaternes garantier, og 
deres tekniske og finansielle 
kapacitet, og referencerne. Det 
mindste antal ansøgere er 
fastsat i meddelelsen og må ikke 
være mindre end tre, medmindre 
antallet af kandidater er ikke 
nok.

11.2. Quels sont les avantages de la 
négociation ?

11.2. Hvad er fordelene ved 
forhandling?

L’acte d’achat efficace se caractérise par la 
recherche d’une adéquation de l’offre du 
vendeur aux besoins de l’acheteur. La 
négociation permet d’adapter les offres à la 
demande. Au terme de la négociation, 
l’acheteur public aura à déterminer l’offre 
présentant le meilleur rapport qualité-prix, 
c’est-à-dire la meilleure offre susceptible 
d’être faite à ce moment en fonction des 
capacités économiques et techniques des 
entreprises.

Si cette procédure ne lui permet pas de 
modifier les caractéristiques principales du 
marché tels, notamment, l’objet du marché 
ou les critères de sélection des 
candidatures et des offres, elle laisse à 
l’acheteur public la possibilité de déterminer 

Bekendtgørelsen af effektive 
indkøb er karakteriseret ved at 
finde et match mellem sælger til 
købers behov for at kunne 
forhandle sig frem til en måde 
at tilpasse udbuddet til 
efterspørgslen. Efter 
forhandlingerne, vil køber 
skulle afgøre, hvilket bud der 
er det økonomisk mest 
fordelagtige. 

Hvis det gennem forhandling ikke 
er mulig ville det ikke være 
muligt at ændre de væsentligste 
elementer såsom bl.a. kontrakten 
eller kriterierne for udvælgelse 
af ansøgninger og tilbud…
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librement par la négociation le contenu des 
prestations et l’adaptation du prix aux 
prestations finalement retenues alors que 
dans une procédure d’appel d’offres ouvert 
ou restreint, le cahier des charges est fixé 
de manière unilatérale et intangible avant le 
lancement de la consultation.

Par conséquent, même si le pouvoir 
adjudicateur ne peut modifier les conditions 
du marché telles qu’elles ont été définies 
pour le lancement de la procédure, il 
dispose, avec le marché négocié, d’une 
marge de manoeuvre importante.

I
l est ainsi possible de négocier sur :

- le prix : comment payer moins cher une 
prestation en agissant par exemple sur le 
coût d’acquisition mais aussi sur le coût de 
stockage ou de transformation, comment 
agir sur le prix des accessoires, des 
options, des pièces de rechange, des 
garanties, de l’entretien, de l’assurance, du 
transport, etc. ;

- la quantité : vérification de la quantité 
nécessaire, fréquence des commandes, 
structure des remises accordées, etc. ;

- la qualité : vérification de la bonne 
estimation de la qualité, suffisante ou au 
contraire surestimée, au regard des 
besoins, incidence sur le prix si le niveau 
de qualité demandé est modifié en plus ou 
en moins ;

-le délai : incidence sur le prix des 
exigences en terme de délai, part du 
transport et des formalités diverses, etc. ;

- les garanties de bonne exécution du 
marché (pénalités, résiliation...).

Selv om den ordregivende 
myndighed kan ændre kriterierne, 
fastlagt ved iværksættelsen af 
proceduren, har det været af 
betydning for den forhandlede 
kontrakt, en betydelig margen på 
manøvre. 

Det er muligt at forhandle om: 

- Pris: Man skal bruge mindre på 
fordele, for eksempel ved at 
handle på anskaffelsesprisen, 
men også om udgifterne til 
oplagring eller behandling. Man 
kan handle om prisen på 
tilbehør, optioner, reservedele, 
garantier, til vedligeholdelse, 
forsikring, transport, mv. 

- Mængde: verifikation af den 
mængde, der kræves, hyppighed af 
ordrer, rabat struktur mv. 

- Kvaliteten: vurdering af om
kvaliteten er tilstrækkelig 
eller ikke overvurderes i 
forhold til behovene. Kan have
indflydelse på prisen, hvis 
kvalitetsniveauet anmodet er 
ændret mere eller mindre 

- Periode: effekt på prisen på 
krav i form af tid, andel af 
transport og forskellige 
formaliteter mv. 

- Ydelseskrav obligationer 
marked (sanktioner, opsigelse 
...).
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11.3. Quelles sont les contraintes de la 
négociation ?

11.3. Hvad er begrænsningerne 
for forhandlingerne?

En matière de marchés négociés, 
l’acheteur public doit faire face à deux 
contraintes. La première est d’assurer aux 
candidats l’égalité de traitement tout au 
long de la procédure. La seconde 
contrainte, corollaire de la première, est la 
transparence de la procédure qui doit être 
réalisée dans le respect du secret industriel 
et commercial entourant le savoir-faire des 
candidats.

Pour répondre correctement à cette double 
contrainte, l’acheteur devra particulièrement 
veiller à la traçabilité des échanges 
effectués avec chacun des candidats ainsi 
qu’à les maintenir à un même niveau 
d’information.

I forhandlede kontrakter, det 
offentlige står køber med to 
problemer. Den første er at give 
ansøgere ligebehandling under 
hele proceduren. Det andet 
problem, en naturlig følge af 
den første, er åbenhed omkring 
den procedure, der skal 
foretages i overensstemmelse med 
drifts-og 
forretningshemmeligheder. 

Køberen skal tage særligt hensyn 
til sporbarhed af handel med 
hver ansøger og for at 
opretholde det samme niveau af 
information.
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Fri oversættelse: uddrag fra den franske sag ”hospital-sagen” (“baux emphytéotiques hospitaliers”)

Article L6148-5
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 JORF 11 août 2004

Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités 
territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure 
de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2, 
respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3. 

La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, 
d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une 
publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat. 

Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 
4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée. 

Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont 
applicables aux contrats visés au premier alinéa. 

Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans 
l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs 
poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera 
recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 
2004-559 du 17 juin 2004 précitée. 

Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans 
les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée. 

La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer 
au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de 
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats 
appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et 
non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit 
d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités 
doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. 

Bilag 8.4



Tildeling af en kontrakt som omhandlet i første stykke under 
overholdelse af principperne om fri adgang for og ligebehandling 
af ansøgere og objektive procedurer. Det er forsynet med en 
reklame til en præsentation af flere konkurrencedygtige bud som 
omhandlet i det sidste afsnit i artikel 3 i bekendtgørelse nr. 
2004-559 af 17. juni 2004 om aftaler om partnerskab. 
Hvis, i betragtning af kompleksiteten af projektet, det offentlige 
ikke er muligt objektivt at definere de tekniske midler til at 
opfylde de behov og mål eller etablere de juridiske og økonomiske 
projekt, hedder det i meddelelsen det er tyet til en fase med 
dialog. 
Hvis dette ikke er tilfældet, er det angiver i meddelelsen, der 
vil blive anvendt i en udbudsprocedure i henhold til betingelserne 
i II i artikel 7 i bekendtgørelse nr. 2004-559 17. juni 2004 
ovenfor. 
Det offentlige kan begrænse antallet af egnede kandidater, det vil 
opfordre til at deltage i dialogen, som defineret i artikel I, der 
er beskrevet i artikel II i bekendtgørelse nr. 2004-559 af 17. 
juni 2004 ovennævnte, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal 
egnede ansøgere. Det viser i bekendtgørelsen de kriterier eller 
regler og ikke-diskriminerende mål, den har planer om at bruge det 
mindste antal ansøgere, den agter at invitere, og i givet fald det 
maksimale antal. Under alle omstændigheder skal antallet af 
ansøgere skal være tilstrækkelig til at sikre reel konkurrence.
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Fri oversættelse: uddrag af ”lejeaftale-sagen” 

Article L2122-15

L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine 
public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les 
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels 
qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles, des armées ou des services du 
ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant 
le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail 
comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les 
conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier 
peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer. 

Oversat
Staten og indehaveren af en tilladelse til midlertidig benyttelse 
kan indgå en lejekontrakt for de bygninger, der skal bygges af 
ejeren i forbindelse med retsvæsen, politi eller det nationale 
gendarmeris uddannelse af personale, med fordel for staten, en 
option til at erhverve, før den frist, der fastsættes af 
tilladelse til erhverv og faciliteter bygget. I dette tilfælde 
indeholder leasingkontrakten klausuler at sikre public service-
krav. 
Et dekret i Rådet for staten fastsætter regler for anvendelsen af 
denne artikel. Det præciseres i betingelserne for indgåelse af 
leasingaftalen og under hvilke betingelser de afskrivninger kan 
tages i betragtning ved fastsættelsen af lejen.

TITRE II : PROCÉDURE DE PASSATION DE DROIT COMMUN. 

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 5 JORF 27 juillet 2004

L'autorité administrative fait connaître son intention de conclure une convention de bail au moyen 
d'un avis d'appel public à concurrence inséré dans une publication habilitée à recevoir des annonces 
légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ainsi que, 
le cas échéant, dans le Journal officiel de l'Union européenne, lorsque le montant du contrat est 
supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. 

Bilag 8.5

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4A637CD5B27952CB4EE8D59A0730877.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000006401159&cidTexte=LEGITEXT000005763466&dateTexte=20090524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4A637CD5B27952CB4EE8D59A0730877.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000625353&idArticle=LEGIARTI000006232759&dateTexte=20040727&categorieLien=id


Cet avis précise le délai dans lequel les candidats ou groupes de candidats peuvent présenter leur 
candidature. Ce délai ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi à la 
publication. 

Cet avis indique également les modalités de présentation des candidatures, les critères de sélection 
des offres et, le cas échéant, les objectifs poursuivis et les performances attendues. Ces critères sont 
pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement 
impossible, ils sont alors hiérarchisés. Parmi les critères de sélection figurent notamment 
l'adéquation des solutions proposées aux prescriptions du cahier des charges, la valeur actualisée de 
l'offre, la qualité technique et architecturale des bâtiments et installations, le délai de réalisation 
ainsi que, s'il y a lieu, la qualité des prestations de services au regard des besoins du service public. 

Les articles 39, 40 et 50 du code des marchés publics sont applicables. 

= Myndigheden havde til hensigt at indgå en lejekontrakt med en 
klage til det offentlige indgår i en publikation er berettiget til 
at modtage juridiske meddelelser og i en handel offentliggørelsen 
for den berørte økonomiske sektor, og hvor det er hensigtsmæssigt, 
i Den Europæiske Unions Tidende af Den Europæiske Union, hvor den 
aftalte pris overstiger et beløb fastsættes ved kendelse af den 
ansvarlige minister for økonomien. 
En sådan meddelelse skal angive den periode, hvor ansøgerne eller 
grupper af kandidater kan søge. Denne periode kan ikke være mindre 
end syv og tredive dage fra datoen for afsendelsen til 
offentliggørelsen. 
Denne meddelelse angiver også procedurerne for nominering, 
kriterier for udvælgelse af bud og i givet fald, målsætningerne og 
de forventede resultater. Disse kriterier er vægtede. Hvis den 
administrative myndighed påviser, at en sådan vægtning er 
objektivt umuligt. Udvælgelseskriterier omfatter 
tilstrækkeligheden af de foreslåede løsninger til kravene i 
specifikationen, nutidsværdien af de tilbud, de tekniske og 
arkitektoniske kvalitet af bygninger og faciliteter, 
gennemførelsesperioden, og i givet fald kvaliteten af ydelserne 
til de behov for offentlig service. 
Artikel 39, 40 og 50 i den offentlige indkøb kode finder 
anvendelse.

TITRE IV : PROCÉDURE DE DIALOGUE COMPETITIF. 

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret 2004-732 2004-07-26 art. 9 II, III JORF 27 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 9 JORF 27 juillet 2004
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I.-Si, compte tenu de la complexité du projet, l'autorité administrative est objectivement dans 
l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le 
montage juridique ou financier du projet, la procédure du dialogue compétitif peut être utilisée pour 
passer la convention de bail. 

II.-Dans ce cas, un avis d'appel public à la concurrence est publié selon les règles prévues à l'article 
6. Il indique qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions décrites au présent titre 
et précise les critères de sélection des candidats admis à participer au dialogue. Par dérogation au 
troisième alinéa de l'article 6, les critères de sélection des offres peuvent ne pas être définis dans 
l'avis d'appel public à la concurrence, mais dans le règlement de la consultation. Parmi ces critères 
figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction 
de l'objet du contrat.D'autres critères peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le 
caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité 
esthétique ou fonctionnelle. 

III.-La personne publique établit la liste des candidats admis à participer au dialogue en application 
des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, 
selon les règles fixées aux articles 43 à 45, 51 et 52 du code des marchés publics. Le nombre de ces 
candidats ne peut être inférieur à trois sous réserve d'un nombre suffisant de candidats. 

= I. Betragtning af kompleksiteten af projektet: hvis det ikke er 
muligt for den administrative myndighed objektivt at definere de 
tekniske midler til at opfylde deres behov eller for at præcisere 
de juridiske eller økonomiske forhold, kan konkurrencepræget 
dialog bruges til at flytte leasingaftalen. 
II. I dette tilfælde er en meddelelse om offentlige konkurrence
offentliggjort i overensstemmelse med reglerne i artikel 6. Det 
tyder på, at det vil blive brugt i en fase af dialog ud fra de 
betingelser, der er beskrevet i dette afsnit og opstille kriterier 
for udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at deltage i 
dialogen. Uanset tredje afsnit i artikel 6, kriterier for 
udvælgelse af bud, kan det ikke defineres i meddelelsen om 
offentlige konkurrence, men i reguleringen af høringen. Disse 
kriterier omfatter nødvendigvis, at de samlede omkostninger til 
levering og resultatmæssige mål defineres i overensstemmelse med 
formålet med contrat. De andre kriterier kan anvendes, herunder 
tekniske værdi og den nyskabende karakter af tilbud, den tid, 
udførelse af arbejder eller udstyr, deres æstetiske og 
funktionelle forhold. 
III. Den person, offentlige liste over ansøgere, der har adgang 
til at deltage i dialogen i henhold til kriterier for udvælgelse 
af ansøgere er nævnt i bekendtgørelsen om offentlig konkurrence, i 
henhold til reglerne i artikel 43 til 45, 51 og 52 
udbudsdirektiverne kode. Antallet af disse kandidater kan ikke 
være mindre end tre, forudsat et tilstrækkeligt antal ansøgere.
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Article 13 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret 2004-732 2004-07-26 art. 9 II, III JORF 27 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 9 JORF 27 juillet 2004

Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi, l'autorité administrative engage un dialogue 
avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique 
et financier les mieux à même de répondre à ses besoins. 

L'autorité administrative peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat. 

Chaque candidat est entendu dans les conditions de stricte égalité. L'autorité administrative ne peut 
donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. 
Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations 
confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-
ci. 

L'autorité administrative poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure 
d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de 
répondre à ses besoins. 

Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules 
sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères d'attribution fixés dans l'avis d'appel 
public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit 
avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. 

Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, l'autorité administrative en informe les 
candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre 
leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans 
un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions d'exécution de la convention 
de bail, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée de la 
convention, des droits et obligations du bailleur, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution 
de la convention de bail définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la 
consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence réelle. 

Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat. 

L'autorité administrative peut demander des clarifications, des précisions et des perfectionnements 
ou compléments concernant les offres déposées par les candidats, ainsi que la confirmation de 
certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne 
peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques 
essentielles de la convention de bail. 

Il peut être prévu qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les 
mieux classées. 
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= På grundlag af funktionelle forhold, har retten fastslået, at den 
administrative myndighed indlede en dialog med hver enkelt 
kandidat, hvis formål var at fastlægge de tekniske, juridiske og 
økonomiske forhold, som bedst er i stand til at opfylde sine 
behov. 
Myndigheden kan drøfte alle aspekter af kontrakten med kandidater. 
Myndigheden skal overholde princippet om ligestilling. Den 
administrative myndighed kan give kandidater nogle oplysninger, 
som kan gavne dem i forhold til andre. Den kan ikke afsløre, de 
andre kandidaters foreslåede løsninger eller fortrolige 
oplysninger, som en kandidat har frembragt i forbindelse med
diskussionen uden godkendelse heraf. 
Myndigheden kan fortsætte drøftelserne med den kandidat, indtil 
den er i stand til at identificere de løsninger, eventuelt efter 
at have sammenlignet dem, som vil kunne opfylde dens behov. 
Det forventes, at drøftelserne foregår i etaper, hvor fremlagte 
kun er forslag, der bedst opfylder tildelingskriterierne fastsat i 
meddelelsen om offentlige konkurrence eller forskrift i høring. 
Brugen af denne mulighed, skal angives i bekendtgørelsen. 
Hvis myndigheden skønner, at debatten er slut, underrettes
kandidaterne, der har deltaget i alle faser af høringen. Det 
opfordrer ansøgere til at afgive deres endelige tilbud på grundlag 
af de løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen 
inden for en periode på ikke mindre end en måned. Det definerer de 
betingelser for udførelse af leasingaftalen, herunder dens 
bestemmelser, som giver mulighed for ændringer i løbet af den 
aftale, rettigheder og forpligtelser, som udlejer, og i givet fald 
opstille kriterier for overdragelse af leasingaftalen, der er 
fastsat i bekendtgørelsen. Myndigheden skal bestræbe sig på at 
opretholde op til dette stadium reel konkurrence. 
Disse tilbud omfatter alle nødvendige elementer til at udføre 
kontrakten. 
Myndigheden kan anmode om nærmere oplysninger, spørgsmål og 
forbedringer eller tilføjelser om bud indgivet af ansøgere, og 
bekræftelse af visse forpligtelser, herunder finansielle 
virksomheder skal vises. Men dette må ikke have den virkning at 
ændre grundlaget for udbuddet eller væsentlige træk af 
leasingaftalen. 
Det kan forventes, at en præmie vil blive udbetalt til alle 
ansøgere eller for dem, hvis bud var den højeste placering.
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Article 14 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret 2004-732 2004-07-26 art. 9 II, III JORF 27 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-732 du 26 juillet 2004 - art. 9 JORF 27 juillet 2004

La convention de bail est attribuée au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le 
règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues au sixième alinéa 
de l'article 13. 

= Leasingaftalen er tildelt en ansøger, der havde afgivet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, i henhold til kriterierne i 
meddelelsen om offentlige konkurrence og i givet fald specificeret 
i kravene sjette afsnit i artikel 13.
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OGC/HMT Guidance on Competitive Dialogue

that can result from this specifically impact on the way people undertake such
procurements in practice. Guidance relating to PF|-specific issues is highlighted in blue text
boxes. Generic best practice and other key points that are not PFI-related are highlighted in
yellow text boxes.

1.8 Complex procurements, by their nature, often have some unique features. lt is not therefore
practicable to seek to identify and address all of the issues or circumstances that can
potentially arise in the full range of complex procurements. The approach taken in

developing this guidance has been to outline a general structure, which should be
applicable to most Competitive Dialogue procurements.

1.9 The reader therefore needs to apply the general approach set out in this guidance
intelligently to the practical circumstances of the specific procurement. Contracting
Authorities should also consult sector specific guidance, where that is available, and use
their own judgement and experience of the market in which they are operating.

1.10 This guidance does not replace the need for a Contracting Authority to consider properly

the requirements, circumstances and constraints of a particular procurement and, where
appropriate, to take professional advice. lt is the responsibility of the Contracting Authority
to comply with all relevant legal and procurement policy requirements.

1.11 ln developing this guidance the Treasury and OGC have interviewed a number of
Contracting Authorities to ensure it takes account of practical experience gained in the new
procedure. lt should be stressed, however, that at the time of publication there have only
been a small number of completed procurements, so there is limited practical experience
and no case law about the new procedure on which to draw. For this reason the guidance
cannot be as definitive as many of those involved in its production would ideally want it to
be about what is, or is not, permissible. However, the guidance does, for example, provide

some insight into the scope for post-dialogue clarification, and suggests an approach for the
handling of unforeseeable events occurring during the latter stages of the procurement. The
expectation is that this guidance will be updated from time to time, in the light of further
experience and any relevant case law or guidance from the Commission.

1.12 Feedback on its use so far is that, when conducted well, Competitive Dialogue has many
benefits. In particular, it avoids protracted negotiations with preferred bidders, when the
Contracting Authority is usually in a weak negotiating position. Both Contracting Authorities
and bidders have said that the quality of outcome under a Competitive Dialogue procedure

can be preferable to that often achieved in the past under the negotiated procedure,

especially where there is a need to refine the authority's requirements through a process of
dialogue with engaged bidders beyond what was previously undertaken through initial
market testing.

1.13 However, following the Competitive Dialogue procedure is not easy. To effect a satisfactory
result requires significant preparation, planning, and effort by the Contracting Authority. This
includes early consideration of the likely number of bidders to involve and the number of
stages/down-selections to undertake, and the likely balance of higher costs from a more
complex process against the benefits in terms of likely increased value for money.
Thorough preparation, planning and communication with the supplier market is good
practice under any procurement, but is fundamental to Competitive Dialogue.

1.14 The Contracting Authority needs to ensure that it has enough skilled and experienced
people in place at all stages of the procurement. ln general Competitive Dialogue
procurements demand a greater input in terms of staffing, advice and support than other
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3. Choice of Procurement Procedure

Main Procedures

3.',| The Regulations provide four main procurement proceduresl0:

under the Open procedure any interested party is invited to tender and those who
respond to the OJEU notice receive full contract documentation. There is no ability
to shortlist candidates by undertaking a pre-qualification process and contract
negotiations are not allowed;

under the Restricted procedure, Contracting Authorities undertake a pre-
qualification process and invite only short listed candidates to tender. Gontract
negotiations are not allowed;

under the Competitive Dialogue procedure, Contracting Authorities undertake a pre-
qualification process and then invite short listed candidates to participate in a
dialogue process during which any aspects of the project may be discussed and
solutions developed. The Contracting Authority can continue the dialogue until it
identifies one or more solutions that are capable of satisfying its requirements. lt
then closes the dialogue and invites final tenders. Only limited discussion and
clarification is permitted once the dialogue stage has closed which does not amount
to "negotiation"; and

under the Competitive Negotiated procedure, Contracting Authorities undeftake a
pre.qualification process and then issue an invitation to negotiate. There are no

detailed rules as to how the negotiations should take place and unlike the
Competitive Dialogue procedure there is no formal end to the negotiation phase
before contract signature. ln practice there has often been substantial negotiation
following the appointment of a preferred bidder when competitive tension is no
longer present.

Determining the Gorrect Procedure

3.2 Historically, given the practical limitations associated with the use of the Restricted
procedure, the Competitive Negotiated procedure has been used for most UK complex
procurements. The European Commission questioned the appropriateness of this practice,

arguing that substantive negotiations with a preferred bidder could distort competition.
Contracting Authorities also struggled to negotiate successfully in the absence of
competitive tension. The European Union introduced the Competitive Dialogue procedure
to fill the gap between the Restricted and Competitive Negotiated procedures.

3.3 lt is clear that the intention was that, with the introduction of the Competitive Dialogue
procedure, there would be far less use of the Negotiated procedure than there has been in
the past. OGG's 2006 Guidance on Competitive Dialoguell states that "the negotiated
procedure should only be used in very exceptional circumstances".

3.4 The Competitive Dialogue procedure can only be used for "particularly complex contracts"l2
where at the outset the Contracting Authorities:

to There are also accelerated variants of the Restricted and Competitive Negotiated procedures
ri OGC guidance on the Competitive Dialogue Procedure in the new Procurement Regulations - January 2006
'' Regulation 18 - The Public Contracts Regulations 2006

ii)

iii)

iv)
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o års not objectively able to define the technical means (...) capable of satisffing their
needs or objectives; and/or

o are not objectively able to speciff the legal and/or financial make-up of the projectl3.

ln addition the Contracting Authority must "consider that the use of the Open or Restricted
procedure will not allow the award of the contract"la.

The Explanatory Notels published by the European Commission gives some further
analysis of what is meant by technical, and legal or financial, complexity. lts key points
included that:

. Contracting Authorities have an obligation of diligence: if they can define the technical
resources necessary or establish the legal framework, the use of the Competitive
Dialogue is not permitted;

. Technical complexity can exist in potentially two broad scenarios, either of which would
justify use of Competitive Dialogue where the Contracting Authority cannot:

o define the technical means used to achieve the prescribed solution; or

o determine which of several possible solutions would best satisfy its needs.

Examples of legal and financial complexity include Contracting Authorities wanting a facility
(e.9. a school, hospital or prison) constructed and managed for a long period. (Building
Schools for the Future16 provides further relevant guidance.)

ln simplified terms, the diagram below outlines the assessment process for Contracting
Authorities when considering which procurement procedure to undertake.

Box 3.1 Selecting the Procurement Procedure

Question 1: ls this a particularly complex contract, as defined in the Regulations?

Question 2: Will Open or Restricted Procedures allow auard of the contract?

Use Open or
Restricted Procedures

13 Regulation 1S (1) - The Public Contracts Regulations 2006
1l Regulation 18 (2) - The Public Contracts Regulations 2006
'" Commission Explanatory Note - Competitive Dialogue - Classic Directive
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Box 3.2 Selection of Negotiated procedure for any proiects

Any Contracting Authority considering using the Negotiated procedure should
dearly set out the Justification in writing, after seeking adMce from its
commercial department, legal team and lawyers andlor extemal professionals
as appropriate before advertising the Contract Notice in the OJEU.
Contracting Authorities should be aware that the European Commission may
scrutinise any use of the Negotiated procedure.

tt BSF Guidance Note - Classification of the Contract and Choice of Procedure under the EU Procurement Rules for the Building
Schools for the Future Programme
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Competitive Dialogue only permits use of the MEAT criterialT (it is anyway government
policy to use MEAT (i.e. value for money) criteria, rather than lowest cost). The Regulations
require that the evaluation criteria, i.e. the criteria that collectively will be used to evaluate
bids, be set out in either the contract notice or in the descriptive document.

5.1.4 Evaluation is a complex subject in its own right and, as a whole, is beyond the scope of this
guidance. However, OGC has published much guidance on tender evaluation, which may
also be applicable to Competitive Dialogue, and OGC will develop further guidance on
evaluation for complex procurements during 2008/09.

Justification

5.1.5 lt is recommended that Contracting Authorities document clearly their rationale for using the
Competitive Dialogue procedure before starting procurement, setting out why the project is
considered to be particularly complex, and why the Open and Restricted procedures are
not appropriate.

Bid Costs

5.1.6 Bidders need to develop their final bids more completely under Competitive Dialogue than
has been the case under most Negotiated procedures. Taken in isolation, this is likely to
mean higher bids costs for those submitting final bids who are subsequently unsuccessful.
Offsetting that, however, the imposition on the Contracting Authority to do more preparation
before the start of formal procurement should mean a smoother, and potentially a shorter,
process. ln principle the costs for the winning bidder should be no more than under the
negotiated procedure, and increased competitive tension should deliver better value for
money for the Contracting Authority and the taxpayer, provided the Competitive Dialogue
process is well managed and costs are minimised.

Box 5.1: Funding bid costs

The Regulationsl state "the contracting authority may specify that payments may be
made to a participant in respect of the participant's expenses incured in participating in
the Competitive Dialogue procedure". As there is no similar statement for the
Negotiated procedurel some take this to mean that there is (more of) a presumption
that Contracting Authorities should make such payments under the Competitive
Dialogue procedure. HMT Policy, however, remains that there should be a strong
presumption against contributing to bid costs - though it can be justified where there
are legitimate concerns about competitive tension that cannot otherwise be addressed

- and needs to be judged on a case by case basis.

5.1.7 To establish and maintain competitive pressure it is in Contracting Authorities' interests to
do as much as they can to attract bidders to take part in the procurement and keep them
involved during the process. Managing bid costs will be key to achieving this. Furthermore,
bid costs are generally charged back to the Contracting Authority through payments made
under the resulting contract, so there are strong financial incentives for Contracting
Authorities to minimise bid costs.

17 Regulation 18(27) - The Public Contracts Regulations 2006
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Innklagede gjennomførte en konkurransepreget dialog for anskaffelse av et nytt elektronisk 
medlemsregister til Den norske kirke. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens § 
20-9 (2) ved å avholde prisforhandlinger med tilbyderne etter at dialogfasen var avsluttet og 
leverandørene hadde innlevert sine endelige tilbud. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Klagenemndas avgjørelse 12. februar 2009 i sak 2008/98

Klager:          Norske Systemarkitekter AS  

Innklaget:     Den Norske kirke v/Kirkerådet

Klagenemndas medlemmer: Magni Elsheim, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Bjørg Ven.

Saken gjelder: Adgangen til å benytte konkurransepreget dialog. Uklart kvalifikasjonskrav. 
Upresist tildelingskriterium. Manglende vekting av tildelingskriterium. Forhandlingsforbudet. 
Tilbudsevaluering. Poengberegning. Tildelingsbeslutning. Begrunnelse. Klagefrist. Erstatning. 

Anførsler:

Klagers anførsler:

Prisforhandlinger

(28)    Innklagede har ført omfattende prisforhandlinger etter at endelig tilbud var inngitt i strid med 
forskriftens § 20-9. Dette fremgår av innklagedes uttalelser i e-posten av 12. april 2008 og 
brevet av 9. mai 2008. I EU-kommisjonens uttalelse om konkurransepreget dialog punkt 3.3. 
vedrørende ”End of dialogue, final tenders and award of the contract” uttales det følgende:

"The wording of this provision — like that of the second subparagraph of paragraph 7 — was 
based largely on a statement by the Council: 33 "The Council and the Commission state that in 
open and restricted procedures all negotiations with candidates or tenders on fundamental aspects 
of contracts, variations in which are likely to distort competition, and in particular on prices, shall 
be ruled out. […]" ...it may therefore be considered that the room for maneuver that contracting 
authorities have after the submission of the final tenders is fairly limited."

(29)    For øvrig viser antallet spørsmålsrunder (5) at dialogfasen ble avsluttet for tidlig. Antall 
runder viser også at det må ha foregått mer enn avklaringer, presiseringer og tilpasninger, jf 
forskriftens § 20-9 (2). 

(30)    I forbindelse med prisforhandlingene har innklagede også misbrukt finansieringsforbeholdet i 
den hensikt å presse prisen, hvilket er i strid med kravet til god forretningsskikk i lovens § 5. 
Dette fremgår av innklagedes uttalelser i brevene til tilbyderne av 6. september 2007.

Adgangen til å anvende konkurransepreget dialog
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(31)    Anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog kan kun benyttes når det foreligger en 
særlig kompleks anskaffelse. Prosedyren representerer, i likhet med konkurranse med 
forhandling, et unntak fra hovedregelen med åpen og begrenset anbudskonkurranse, og unntak 
skal tolkes strengt. Det som anskaffes her er en alminnelig internettbasert databaseløsning. 
Disse er vanlige i bransjen, og representerer ingen nyvinning eller innovasjon, slik formålet 
bak konkurransepreget dialog er. Innklagede har hele tiden vært i stand til å angi hva som 
ønskes, jf. kravspesifikasjonen som inneholdt 300 krav og i tillegg krevde at tilbyderne skulle 
besvare over 20 avsnitt med utfyllende informasjon. Utover dette var det også utarbeidet en 
124 siders behovsanalyse versjon 1.0 og en 190 siders behovsanalyse versjon 1.2.

Innklagedes anførsler:

Prisforhandlinger, herunder misbruk av finansieringsforbehold

(48)    Innklagede har ikke gjennomført prisforhandlinger, men foretatt avklaringer, presiseringer og 
tilpasninger av teknisk løsning godt innenfor det rom som FOA § 20-9 gir. Det har ikke 
forekommet konkurransevridning og alle tilbydere er blitt likebehandlet. NSA har selv, og 
som eneste tilbyder, bedt om at partene setter seg ned og senker krav og får redusert 
priselementer. Innklagede har selvfølgelig ikke fulgt NSAs anmodning. Avklaringene har ikke 
påvirket evalueringene som sådan eller utfallet av disse. Finansieringsforbeholdet har ikke 
vært en brekkstang for innklagede, men en reell hindring for å få realisert det nye 
medlemsregisteret og tilbyderne har vært løpende orientert om dette, jf invitasjonen til 
deltakelse punkt 1.4 og tilsvarende forbehold i tilbudsinvitasjonen punkt 1.4. Da tilbydernes 
endelige tilbud var mottatt, ble det klart at disse kunne gi en utfordring i forhold til de 
budsjettmidler KKD kunne stille til rådighet. Dette var grunnen til at innklagede anmodet 
tilbyderne om å tilpasse sine tilbud for å realisere medlemsregisteret med basis i det 
foreliggende konkurransegrunnlaget (med behovsanalysen). Innklagede har således ikke 
anmodet om prisreduksjoner, men anmodet om at de tekniske løsningene ble tilpasset på en 
kostnadseffektiv måte. De grunnleggende kravene i behovsanalysen skulle ikke, og ble heller 
ikke, endret. 

(49)    Det var for øvrig kvaliteten på de innkomne tilbud som ble avgjørende for antall 
avklaringsrunder, ikke behovet for å forhandle, slik klager har anført. Dialogfasen ble i 
samsvar med det opplyste (invitasjonen til deltakelse punkt 1.1) avsluttet etter to runder. Dette 
både for å unngå forsinkelser, og fordi tilbyderne ikke syntes å legge nok tid og ressurser i å 
komme med ideér og løsningsforslag til at det var hensiktmessig å fortsette denne fasen.  

Adgangen til å anvende konkurransepreget dialog

(50)   Det foreligger en rekke grunner til å anse anskaffelsen av nytt medlemsregister som en særlig 
kompleks anskaffelse. Disse er redegjort for i anskaffelsesprotokollens pkt. 1.5. Det nye 
registeret skulle bli mye mer funksjonelt, bla ved at registeret skulle tilgjengeliggjøres på en 
helt ny måte, inkludere en rekke grenseflater og ivareta sikkerhetsmessige og driftsmessige 
forhold på et helt annet nivå enn det eksisterende register. Innklagede hadde visse formeninger 
om hva man ønsket seg, men var helt avhengig av innspill fra leverandørene for å kunne 
klargjøre og definere behovene og kravene. Å spesifisere anskaffelsen som" en alminnelig 
internettbasert databaseløsning" er derfor en grov overforenkling og bekrefter innklagedes 
evaluering av NSAs forståelse av anskaffelsen. NSA er ellers kjent med at behovene/ kravene 
var ufullstendige og uferdige tidlig i anskaffelsesprosessen og at disse ble endret gjennom og 
som en konsekvens av dialogfasen, jf forordet til behovsanalysen. Den langvarige prosessen 
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med avklaringer bekrefter også behovet som forelå for å gjennomføre anskaffelsen med 
konkurranseformen konkurransepreget dialog. Tilsvarende dialog hadde ikke latt seg gjøre i 
en ordinær anbudskonkurranse.

Klagenemndas vurdering:
(65)    Klager har deltatt i konkurransen og har saklig klageinteresse, jf forskrift om Klagenemnd for 

offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Anskaffelsen følger etter sin verdi forskrift om 
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402 del I og III, jf forskriftens §§ 2-1 og 2-2.

Hvorvidt innklagede hadde anledning til å benytte konkurransepreget dialog

(66)    Klager har bestridt at det var anledning til å benytte konkurransepreget dialog for denne 
anskaffelsen. 

(67)    Av forskriftens § 14-2 fremgår det at oppdragsgiver kan benytte konkurransepreget dialog 
ved tildeling av ”særlig komplekse kontrakter”. En kontrakt er ifølge bestemmelsens andre 
ledd ”særlig kompleks” når oppdragsgiver ikke er i stand til:

”a. i samsvar med § 17-3 (krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner) tredje ledd objektivt 
å presisere de tekniske vilkår, som kan oppfylle deres behov og formål, eller 
b. objektivt å presisere de rettslige eller finansielle forhold i forbindelse med et prosjekt.”

(68)    I fortalen til direktivet premiss 31 gis det noen eksempler på situasjoner hvor det kan være 
grunnlag for å benytte konkurransepreget dialog. Her fremgår det blant annet følgende: 

”This situation may arise in particular with the implementation of important integrated transport 
infrastructure projects, large computer networks or projects involving complex and structured 
financing the financial and legal make-up of which cannot be defined in advance.” 

(69)    Den aktuelle anskaffelse dreier seg om et nytt elektronisk medlemsregister for Den norske 
kirken. Registeret skal registrere om lag 4 millioner medlemmer, og ha en rekke ulike 
funksjoner, deriblant være knyttet opp mot flere forskjellige andre registre. Registeret skal 
også tilfredsstille nærmere spesifiserte sikkerhetskrav. Videre fremgår det av 
anskaffelsesprotokollen punkt 1.5 at begrunnelsen for at oppdragsgiver hadde behov for å 
benytte konkurransepreget dialog i dette tilfellet var at man var avhengig av en 
”dialog/samarbeid/gjennomgang” med de aktuelle tilbyderne for å kunne komme frem til 
hvilke løsninger som best kunne oppfylle oppdragsgivers behov, slik at det nye elektroniske 
medlemsregisteret ble mer funksjonelt enn det eksisterende. I forordet til behovsanalysen 
versjon 1.0, som ble sendt tilbyderne sammen med invitasjonen til å delta i konkurransen, var 
dette også synliggjort direkte overfor tilbyderne ved at innklagede uttalte følgende:

”Anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog skal benyttes for å kunne gå grundig inn i de 
prekvalifiserte leverandørers forslag til løsning og på grunnlag av disse utforme det endelige 
utgangspunktet for den avsluttende anbudsprosessen og valg av leverandør. Denne fremstillingen 
er derfor å betrakte som et utgangspunkt som vil bli endret og supplert flere ganger i løpet av den 
konkurransepregete dialogen. 

[…]
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Det må understrekes at dokumentet på dette stadiet av prosessen kun angir behov, ikke løsninger. 
Løsningene, er det leverandørene som skal utforme, ut fra selvstendige vurderinger og ut fra de 
skisserte behov.” 

(70)    Basert på dette finner klagenemnda at innklagede hadde anledning til å benytte 
konkurranseformen konkurransepreget dialog i dette tilfellet. 

Konklusjon: 
Den norske kirke v/Kirkerådet har brutt forskriftens § 20-9 (2) ved å avholde prisforhandlinger med 
tilbyderne etter at dialogfasen var avsluttet og leverandørene hadde innlevert sine endelige tilbud. 

Klagers øvrige anførsler har ikke ført fram.

For klagenemnda,

12. februar 2009 

Bjørg Ven 
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