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English Summary 

On an annual basis public authorities in Denmark procure goods and services for approximately  

290 billion DKK. A major part of this volume is procured using public framework agreements. The 

main objective of this thesis is to clarify the status of contracting authorities in framework 

agreements from a legal and contract-economic perspective. 

The main focus in the legal part is the question of which legal requirements apply for a contracting 

authority in order to become a user of a Framework agreement and the consequences of changes 

in the area of public responsibility.  

In the economic part the main focus is on: a) how the contracting authorities can obtain the most 

efficient framework agreement from an economic perspective in relation to the choice between a 

binding and non-binding framework agreement, and b) the consequence of the contracting 

authorities’ risk aversion in relation to the allocation of risk in the framework agreement, mainly 

related to the possible volume in the framework agreement. 

A contracting authority has to be clearly identified in the tender notice or in related tender 

documents. It should also be possible to identify the date from which the contracting authority 

obtained the right to use the specific framework agreements. It is the assessment that the Danish 

regulation goes beyond what the public procurement directive actually allows, by allowing new 

contracting authorities to enter a framework agreement when caused by changes in the area of 

public responsibility. It is, however, the assessment, that the European Court of Justice would 

allow a new contracting authorities to be part of framework agreement, as long as the 

transparency principle is not violated. 

It is found that there are higher costs related to using a non-binding than a binding framework 

agreement. The allocation of risk by the contracting authorities in the framework agreement has a 

negative effect in the form of higher prices due to the bidders risk premium, caused by the 

imperfect information about the actual volume and flue frequency in the framework agreement.  

In the Integrated part of the thesis an addition to the Public Procurement Directive is proposed, 

that will allow new contracting authorities in a framework agreement due to changes in the public 

area of responsibilities.  
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1 Indledning 

 
Den offentlige sektor i Danmark køber på årsbasis varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. 

kr.1 Samtidig er der et stigende fokus på i hvilket omfang de offentlige myndigheder gennemfører 

deres indkøb på en forsvarlig måde, juridisk såvel som økonomisk.2  

Centraliseret indkøb med brug af centrale rammeaftaler, har vist sig at være et effektivt værktøj 

for de ordregivende myndigheder til at nedbringe transaktionsomkostninger i forbindelse med 

udbudsprocessen og opnå lavere priser ud fra et effektiviseringssynspunkt.3 4 

Af det samlede årlige offentlige indkøb, skønner Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (KFST), at der 

købes ind for omkring 13,7 mia. kr. på de centrale rammeaftaler udbudt af Statens- og 

Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen samt 

indkøbsfællesskaber forankret i henholdsvis regionerne og kommunerne.5  

Til dette beløb kan der yderligere lægges et ikke nærmere specificeret indkøb på andre 

rammeaftaler, der er indgået af myndigheder i den offentlige sektor og som andre offentlige 

myndigheder kan gøre brug af som ordregivende myndigheder. I denne kategori af rammeaftaler 

som andre ordregivere end den oprindelige udbydende myndighed kan gøre brug af, kan bl.a. 

nævnes rammeaftaler udbudt af ministerier, med underliggende myndigheder som ordregivere og 

Beredskabsstyrelsens rammeaftaler på beredskabsmateriel som kommunale redningsselskaber 

kan være ordregivere på.   

For en offentlig myndighed er det forholdsvis nemt at opnå partstatus på en centralt udbudt 

rammeaftale, men som ordregivende myndighed skal man stadig have styr på både den juridiske 

del af udbudslovgivningen med hensyn til at kunne gøre brug af rammeaftaler udbudt af 

                                                             
1 Finansministeriet (2013) s. 3 
2 Hagel-Sørensen (2011) s. 18 
3 KFST (2015) S. 6 
4 Treumer et al (2016) s.399 
5 KFST (2015) s. 7 
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indkøbscentraler, men også at kunne betragte brugen af rammeaftaler fra en økonomisk vinkel for 

at opnå de bedste priser.  

1.2 Problemidentifikation og afhandlingens formål 
Det følger af ovenstående at brugen af rammeaftaler blandt ordregivende myndigheder er en 

væsentlig faktor i forbindelse med offentlige indkøb. Den danske Udbudslov6 implementerer det 

nye EU-direktiv om offentlige udbud7, herefter blot udbudsdirektivet, i dansk ret. Herunder også 

hvorledes ordregivere skal kunne identificeres som værende myndigheder med partstatus på 

rammeaftaler udbudt af indkøbscentraler.  

De danske lovforarbejder til Udbudsloven tager også højde for eventuelle ressortomlægninger i 

rammeaftalens løbetid og konsekvensen af sådanne i forhold til at fastholde partstatus eller 

indtræde som ny part på en allerede eksisterende rammeaftale.8 

De EU-retlige forarbejder og udbudsdirektivet nævner ikke noget om konsekvensen af de ovenfor 

nævnte ressortomlægninger, hvorfor den danske fortolkning af udbudsdirektivet kan være mere 

vidtgående end hvad udbudsdirektivets art. 33 stk. 2 reelt lægger op til.  

Brugen af rammeaftaler er for de ordregivende myndigheder en forholdsvis nem måde at få 

afløftet deres udbudsforpligtigelse på. De ordregivende myndigheder har i nogle tilfælde også 

valget mellem om en rammeaftale skal være forpligtigende eller uforpligtigende at gøre brug af. 

Men manglende eller tilbageholdelse af information fra de ordregivende myndigheders side, gør 

at tilbudsgiverne kan have svært ved at gennemskue hvad de giver tilbud på i form af den faktiske 

volumen og aftræksfrekvens på de enkelte rammeaftaler. Samtidig kan tilbudsgiverne blive pålagt 

kontraktuelle forpligtigelser i forhold til leveringsfrister og overholdelse af disse. Manglende 

overholdelse af leveringsfrister, kan resultere i at der skal svares bod. Tilbudsgiverne er derfor 

nødt til, på et uoplyst grundlag at påtage sig en risiko som de kan have svært ved at vurdere 

sandsynligheden for bliver effektueret.  

Formålet med den juridiske del af afhandlingen er at belyse hvilke juridiske krav, der stilles til 

offentlige myndigheder for at kunne opnå partstatus på en centralt udbuds rammeaftale, både i 

                                                             
6 Lov nr. 1564 af 15/12/2015, Udbudsloven 
7 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF 
8 KFST (2014) s. 164 
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forbindelse med udbuddet af den pågældende rammeaftale men også i rammeaftalens løbetid. 

Fokus vil her være på ressort ændringer, kommunesammenlægninger o. lign., og efterfølgende 

analysere i hvilket omfang dansk lovgivning på dette område er forenelig med EU retten i forhold 

til udbudsdirektivet. 

Formålet med den økonomiske del af afhandlingen er at afklare de økonomiske konsekvenser ved 

de ordregivende myndigheders risikoallokering ved brugen af rammeaftaler. Dette gøres dels ved 

at analysere den økonomiske konsekvens i forhold til om en ordregivende myndighed gør brug af 

en rammeaftale af forpligtigende eller uforpligtigende karakter, dels konsekvensen af de 

ordregivende myndigheders placering af risiko i den efterfølgende rammeaftale med hensyn til 

volumen og muligheden for at kræve bod fra tilbudsgiverne i forhold til manglende opfyldelse af 

leveringsbetingelser. 

Den integrerede del af afhandlingen vil på baggrund af nogle af konklusionerne for den juridiske 

og økonomiske del af afhandlingen analysere ud fra et retsøkonomisk perspektiv om det bør være 

muligt, at kunne opnå partstatus på allerede eksisterende rammeaftaler i forbindelse med 

ressortændringer.  

1.3 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående vil afhandlingen søge at besvare følgende spørgsmål: 

Juridisk: Hvilke juridiske krav stilles der til offentlige myndigheder som ordregivere for at kunne 

opnå partsstatus på en rammeaftale udbudt af en indkøbscentral, både i forbindelse med 

udbuddets gennemførelse og efterfølgende under rammeaftalens løbetid. Fokus vil her placeres 

på eventuelle ressortændringer o.l., der påvirker de ordregivende myndigheders oprindelige 

partstatus i rammeaftalen. 

Herunder i hvilket omfang dansk retspraksis på området har påvirket indholdet i den danske 

udbudslov i forhold til ordregivende myndigheders partstatus på rammeaftaler. 

Herunder i hvilket omfang den danske udbudsregulering i forhold til at opnå partstatus i 

forbindelse med ressortændringer er konform med udbudsdirektivet, og såfremt dette besvares 

positivt, hvad en eventuel konsekvens kan være af dette? 

Økonomisk:  Hvad er de økonomiske konsekvenser ved de ordregivende myndigheders 

risikoallokering ved brugen af rammeaftaler 
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Herunder hvordan påvirkes tilbudsgivers prissætning på henholdsvis forpligtigende og 

uforpligtigende rammeaftaler. 

Herunder den økonomiske konsekvens af ordregivers placering af risiko i forhold til 

aftræk/volumen i den udbudte rammeaftale. 

Integreret: Er det ud fra et retsøkonomisk synspunkt efficient, at tillade nye ordregivende 

myndigheder, at opnå partstatus på allerede eksisterende rammeaftaler i forbindelse med 

ressortændringer? 

1.4  Synsvinkel 
Afhandlingen vil søge at klarlægge gældende ret for ordregivende myndigheder i forhold til at 

have partstatus på centralt udbudte rammeaftaler. Både i forbindelse med selve udbuddet af den 

pågældende rammeaftale samt i rammeaftalens løbetid med fokus på eventuelle 

ressortændringer.  

Den økonomiske del af afhandlingen vil analysere de økonomiske konsekvenser af de 

ordregivende myndigheders handlinger i forhold til indgåelse af rammeaftaler. 

Synsvinklen der anlægges vil derfor i den juridiske del af afhandlingen være på den ordregivende 

myndigheds niveau. I den økonomiske del af afhandlingen inddrages både ordregivende 

myndigheder og tilbudsgivernes synsvinkel. Tilbudsgiverne synsvinkel inddrages for at forstå 

årsagen til at disse agerer som de gør, med hensyn til prissætningen.  

1.5 Afgrænsning 
Afhandlingen beskæftiger sig alene med rammeaftaler, der er underlagt udbudsdirektivet. Andre 

kontrakter under udbudsdirektivet eller under tærskeværdierne involveres derfor ikke.  

Der fokuseres alene på rammeaftaler indgået mellem indkøbscentraler og en økonomisk aktør. 

Dette er mest hensigtsmæssigt, da det er kompliceret rent økonomisk at skulle håndtere 

rammeaftaler med flere økonomiske aktører. Rammeaftaler indgået mellem en ordregivende 

myndighed og en eller flere økonomiske aktører bliver derfor ikke behandlet.  

Ved ordregivende myndigheder på rammeaftaler inddrages der kun statslige og kommunale 

myndigheder, herunder §60 selskaber. 

Fællesudbud berøres ikke, dog defineres der imellem fælles indkøb og fællesudbud. Der fokuseres 

kun indkøbscentraler der udbyder varer jf. Udbudslovens §119 stk. 1 og 2. Indkøbscentraler der 

fungerer som grossister inddrages ikke, men nævnes kort i den juridiske analyse.  

I forbindelse med ressortændringer fokuseres der alene på spørgsmålet om partstatus 

efterfølgende for de ordregivende myndighed. Et eventuelt spørgsmål om der ved en 
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ressortændring sker en så væsentlig ændring af rammeaftalen, således at den skal genudbydes, 

berøres ikke. 

1.6 Metodeafsnit 

1.6.1 Juridisk metode 

Den juridiske analyse, der gennemføres i denne afhandling, bygger på den klassiske 

retsdogmatiske metode i forhold til at fastlægge gældende ret. Metoden bygger på Alf Ross 

realistiske retsteori, der på baggrund af en identifikation, systematisering og fortolkning af 

retskilderne søger at forudsige gældende ret9. 

I den ovenfornævnte retsdogmatik indgår endvidere den juridiske metode, hvormed retskilderne 

analyseres og anvendes. Den retsdogmatiske fortolkning bliver derfor anvendt på retskilderne af 

domstole og andre, som er blevet forelagt juridiske problemer til løsning. Denne fremgangsmåde 

betyder, på et  teoretisk plan, at samme resultat bør nås af alle trænede brugere af retskilder.10 

Den danske regulering af udbudsretten er ændret væsentligt pr. 1 januar 2016, idet Lov nr. 1564 af 

15/12/2015, også kendt som Udbudsloven, er trådt i kraft.11 Udbudslovens formål er at 

implementere Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud, herefter benævnt udbudsdirektivet, i dansk ret. Det førnævnte direktiv ophæver 

samtidig det tidligere direktiv om offentlige udbud 2004/18/EF12. 

At der er kommet ny lovgivning på udbudsområdet giver derfor en metodisk udfordring i forhold 

til at gøre brug af relevante retskilder i den juridiske analyse, idet der ved færdiggørelsen af denne 

afhandling ikke forelå relevante præjudikater i form af doms- og klagenævnspraksis afsagt på 

baggrund af den nye udbudslov.  

Som det vil fremgå af afhandlingen senere, er en betydelig del af bestemmelserne i udbudsloven 

og udbudsdirektivet en videreførelse af tidligere direktivbestemmelser og en kodificering af 

retspraksis fra EU-domstolen og danske domstole samt Klagenævnet for Udbud (KLFU). Den 

foreliggende retspraksis kan derfor stadig benyttes i stort omfang. Når retspraksis er baseret på 

regulering, der ikke længere er gyldig, er det nødvendigt at vurdere om sagens udfald ville være 

                                                             
9 Ross (2013) s. 31. 
10 Nielsen et al (2014) s. 34 
11 Fremadrettet vil der blot henvises til udbudsloven. 
12 Det pågældende direktiv var det forhenværende direktiv om offentlige udbud 
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det samme såfremt dommen eller kendelsen var blevet afsagt på baggrund at det nye 

udbudsdirektiv eller udbudsloven.  

Da offentlige indkøb er underlagt udbudsdirektivet, er det også nødvendigt at inddrage den EU-

retlige regulering. Reguleringen indenfor EU-retten kan opdeles i primær- og sekundær regulering. 

Til den primære regulering hører traktaterne og de almindelige EU-retlige principper fastslået af 

EU-domstolen. I udbudsdirektivets præambel 1. betragtning er de EU-retlige principper nævnt. I 

denne afhandling er fokus lagt på ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.13 

Til den bindende sekundærregulering hører blandt andet udbudsdirektivet jf. art. 288 TEUF.14 

Udbudsdirektivet vil danne grundlag for en del af den juridiske analyse i denne afhandling. Som 

nævnt ovenfor er Udbudsdirektivet implementeret i dansk ret ved hjælp af Udbudsloven. 

Afgørelser fra EU-domstolen er også at betragte som bindende sekundærregulering. Da der ikke 

forefindes nogle afgørelser fra EU-domstolen i forhold til ordregiveres partstatus på rammeaftaler, 

gøres der alene brug af afgørelser i forhold til fortolkningen af de generelle principper. Domstolen 

anlægger i forbindelse med deres fortolkning overvejende en objektiv formålsfortolkning.15  

EU-retlige forarbejder er ikke bindende jf. art. 288 TEUF og kan derfor ikke tillægges betydning. 

Der gøres dog i denne afhandling brug af forarbejderne til Udbudsdirektivet for at belyse 

Kommissionens tankegang i forhold til enkelte punkter i Udbudsdirektivet.  

Der gøres brug af relevante vejledninger omhandlende retningslinjer i forhold til fortolkning af 

udbudsreglerne. Disse vejledninger er udsendt af Kommisionen og KFST. Vejledningerne skal alene 

betragtes som fortolkningsbidrag, men da de er udsendt af myndigheder med betydelig ekspertise 

på udbudsområdet gøres der brug af disse i afhandlingen. Ligeledes vil diverse juridisk litteratur 

blive brugt i afhandlingen i forhold til diskussionen af diverse udbudsretlige problemstillinger. 

Derudover er der også foretaget en komparativ analyse i forhold til den udbudsretlige retsstilling i 

forbindelse med ressortændringer i andre medlemsstater. Der er her gjort brug af retskilder fra 

England og Sverige. Årsagen til valget af disse to lande er sket på baggrund af sprogforståelse.   

                                                             
13 Nielsen et al (2014) s. 135 
14 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. (TEUF) 
15 Ølykke et al (2015) s. 85. 
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1.6.2 Økonomisk metode 

For at besvare afhandlingens økonomiske problemformulering vil der gøres brug af flere 

økonomiske tilgange, dog med hovedvægt på den nyinstitutionelle økonomi. Den nyinstitutionelle 

økonomi beskrives nærmere i det økonomiske kapitel. Den økonomiske analyse vil primært bygge 

på en kontraktøkonomisk tilgang til at analysere tilbudsgivernes handlinger i forhold til de 

ordregivende myndigheders ageren og konsekvensen af dette. 

Der vil gøres brug af Williamsons transaktionsomkostningsteori i forhold til at redegøre for de 

transaktionsomkostninger, der opstår i forbindelse med et udbud og på baggrund af dette 

analyseres årsager til tilbudsgiverens prissætning på henholdsvis forpligtigende som 

uforpligtigende rammeaftaler. Williamsons transaktionsomkostningsteori er rettet mod det 

private marked hvor parterne forsøger at opnå mest mulig profit, men der kan argumenteres for 

at teorien også kan anvendes ved ikke profitsøgende parter. Denne drøftelse videreføres i  

kapitel 4.  

Lando's arbejde omhandlende risikoallokering i større entreprise projekter inddrages i forhold til 

de ordregivende myndigheders valg af risikoallokering i forbindelse med rammeaftaler.16 Risiko 

aspektet ved større entreprise projekter må betragtes som værende af en væsentligt større 

økonomisk værdi end ved de ordregivende myndigheders brug af rammeaftaler, men det findes at 

de grundlæggende principper kan benyttes til belysning af de ordregivende myndigheders 

risikoallokering og konsekvensen af en sådan.   

Der vil gøres brug Principal-agentteorien (også defineret som Moral-Hazard teorien) i forhold til at 

de ordregivende myndigheder som principal gør brug af bod i kontrakter, hvor den faktiske 

volumen og aftræksfrekvens er ukendt på tiden for indgåelse af kontrakten. Dette vil resultere i at 

tilbudsgiveren som agenten må indregne en økonomisk risiko i forbindelse med sin tilbudsgivning. 

Teorien er valgt fordi den på en sammenhængende måde belyser problemstillingen med at 

tilbudsgiveren på et uoplyst grundlag, skal påtage sig en risiko.  

KFST har i 2015 udgivet rapporten "Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler", der vil danne 

grundlag som sekundær data empiri i dette kapitel. Den pågældende rapport er hovedsageligt 

baseret på en spørgeskema undersøgelse udført af KFST blandt et antal offentlige ordregivere og 

                                                             
16 Lando (2011) 
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tilbudsgivere. Da der er tale om sekundær empiri, der ikke er specifikt indsamlet til afhandlingens 

formål, må det betegnes som mindre valid. Den bruges som udgangspunkt til at støtte de 

teoretiske teorier. Årsagen til der ikke har været indsamlet empiri til pågældende afhandling er at 

tidsforbruget til en sådan øvelse, ikke ville kunne modsvare nødvendigheden af valide data i 

forhold til den sekundære empiri, der kunne fremskaffes. 

1.6.3 Integreret metode 
På grundlag af nogle af de udledte konklusioner fra den juridiske og økonomiske analyse vil 

afhandlingen afslutningsvist komme med et retspolitisk forslag til en tilføjelse til udbudsdirektivet, 

således at det er muligt som ordregivende myndighed at opnå partstatus på en eksisterende 

rammeaftale i forbindelse med ressortændringer.  

1.7 Struktur 
Kapitel 2 vil give en introduktion til begreberne indkøbscentral og rammeaftale i udbudsretlig 

kontekst. Derudover vil kapitlet redegøre for de krav der stilles til ordregivende myndigheder for 

at kunne opnå partstatus på rammeaftaler udbudt af indkøbscentraler. 

Kapitel 3 vil analysere de udbudsretlige konsekvenser af eventuelle ressortændringer i forhold til 

ordregivende myndigheders partstatus på rammeaftaler. Herefter vil der ved brug af en 

retsdogmatisk analyse vurderes om den danske regulering i forhold til ressortændringer er 

konform med EU-retten og afslutningsvis vil der foretages en vurdering af EU-domstolens 

formodede holdning i forhold til at tillade ordregivende myndigheder partstatus i forbindelse med 

ressortændringer. 

Kapitel 4 analyserer på baggrund af økonomisk teori, konsekvenserne af de valg de ordregivende 

myndigheder foretager i forhold til forpligtigende og uforpligtigende rammeaftaler og hvad der må 

betragtes som mest efficient. 

I kapitel 5 laves en retsøkonomisk analyse i forhold til, om det er efficient at acceptere der kan 

komme nye ordregivende myndigheder på en rammeaftale i forbindelse med ressortændringer o.l.  

Afslutningsvist vil kapitel 6 indeholde en konklusion på den stillede problemstilling. 
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Kapitel 2 - Ordregivende myndigheder på 
rammeaftaler 

2.1 Indledning 
Dette kapitel vil give en introduktion til begreberne indkøbscentral og rammeaftale i udbudsretlig 

kontekst, som er grundlaget for, at en ordregivende myndighed kan gøre brug af en rammeaftale 

udbudt af en indkøbscentral. Herefter vil den danske regulering i forhold til at blive rekvirent på en 

rammeaftale blive gennemgået og grundlaget for ændringerne i det nye direktiv i forhold til det 

gamle direktiv analyseres.  

Det er dog nødvendigt for klarhedens skyld først, at definere forskellen på rammeaftaler udbudt i 

forbindelse med et fællesudbud17 og en rammeaftale udbudt af en indkøbscentral. 

2.2 Forskel på fælles indkøb og fælles udbud 
Det fremgår af afsnittet vedrørende afgrænsning i afhandlingen, at begrebet fælles udbud ikke vil 

blive inddraget i forbindelse med afhandlingen. Det er dog nødvendigt, at definere hvad forskellen 

er på fælles indkøb , som defineret i udbudslovens §119 og fælles udbud, som defineret i 

udbudslovens §123. 

Ved fælles indkøb forstås bl.a. jf. §119 stk. 2, at ordregiveren gennem rammeaftaler indgået af en 

indkøbscentral erhverver varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser, mens der ved fælles 

udbud jf. §123 forstås, at ordregiveren sammen med andre ordregivere er fælles om at 

gennemføre udbuddet.  

Dette kan beskrives som; at ved fælles udbud er alle de ordregivende myndigheder involverede i 

hele eller flere dele af udbudsprocessen og de pågældende ordregivende myndigheder alene 

køber ind på egne vegne, mens der ved fælles indkøb er tale om, at den ordregivende myndighed 

"piggy backer" på en rammeaftale udbudt af en indkøbscentral der foretager indkøbsaktiviteter på 

vegne af andre ordregivere. 18
 
19  

Den væsentligste forskel på disse to former for offentligt indkøb er hvorledes ansvarsfordelingen i 

                                                             
17 På engelsk defineres fællesudbud som joint public procurement. 
18 Ved piggy backer forstås, at man rider på ryggen af en anden. I denne kontekst betyder det at man lader en anden 
gøre arbejdet for en. 
19 Tátrai (2015) s. 11 
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udbudsprocessen fordeler sig i forhold til overholdelse af forpligtigelserne i udbudsloven.  

Ved fælles indkøb er den ordregivende myndighed alene ansvarlig  for de dele af 

indkøbsprocessen som den selv udfører jf. §121 stk. 2 og den anses at have overholdt sine 

forpligtigelser i forhold til loven når den gør brug af rammeaftaler som defineret i §119. 

Ordregivende myndigheder ved fælles udbud er derimod ansvarlige for overholdelse af 

forpligtigelserne i udbudsloven for de dele af udbudsprocessen der gennemføres i fællesskab jf. 

§123 stk. 3 og 4. 

Som et eksempel på ordregivende myndigheder, der er gået sammen om fælles udbud kan 

nævnes Indkøbsfællesskab Nordsjælland, der består af en sammenslutning af 12 nordsjællandske 

kommuner.20  

2.3 Definition på en indkøbscentral og centraliserede indkøbsaktiviteter. 
En indkøbscentral er i udbudslovens §24 nr. 15 defineret som "En ordregiver, der foretager 

centraliserede indkøbsaktiviteter."  

Centraliserede indkøbsaktiviteter er i udbudslovens §24 nr. 6 defineret som "Aktiviteter, der 

udføres på vedvarende basis, ved: 

a) anskaffelse af varer eller tjenesteydelser til brug for andre ordregivere eller 

b) tildeling af offentlige kontrakter eller indgåelse af rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, 

varer eller tjenesteydelser til brug for andre ordregivere." 

Litra a henviser til en indkøbscentral, der fungerer som grossist i forhold til andre ordregivende 

myndigheder. Dette betyder, at den pågældende indkøbscentral vil udbyde og indkøbe varer som 

den derefter videresælger til andre ordregivende myndigheder, der derved har overholdt sine 

forpligtigelser i forhold til loven. I forhold til denne type indkøbscentral kan nævnes Amgros, der 

er regionernes lægemiddel grossist.21 

Litra b henviser til en indkøbscentral der udbyder og indgår kontrakter, herunder rammeaftaler 

som kan benyttes af andre ordregivende myndigheder. I forhold til denne type indkøbscentral kan 

                                                             
20 Yderligere information om Nordsjællands Indkøbsfællesskab kan findes på; http://www.in-kommuner.dk/ Side 
besøgt d. 3 maj 2016 
21 Yderligere information om Amgros kan findes på http://www.amgros.dk/da/ Side besøgt d. 3 maj 2016 



14 
 

nævnes Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (herefter SKI), Statens Indkøb (herefter SI) 

og Beredskabsstyrelsen (herefter BRS). Hvor de to første, SKI og SI er "rene" indkøbscentraler, 

oprettet med det formål at udbyde og indgå aftaler på vegne af andre ordregivere, er BRS opgave 

med at agere indkøbscentral for de nationale beredskaber, at betragte som en "sekundær" opgave 

i forhold til styrelsens opgavesæt.  

Som det fremgår af ovenstående så er indkøbscentraler og centraliserede indkøbsaktiviteter 

forbundne indbyrdes, da indkøbscentralerne udfører centraliserede indkøbsaktiviteter i forhold til 

de ordregivende myndigheder.  

2.4 Definition på en rammeaftale 
Rammeaftaler blev introduceret i det forhenværende udbudsdirektiv fra 2004 og blev på det 

tidspunkt vurderet til at være noget af det mest nyttige i udbudsdirektivet.22 Før denne 

introduktion herskede der tvivl om brugen af rammeaftaler overhovedet var foreneligt med 

udbudsdirektivet23, men ud fra en betragtning om at SKI blev grundlagt tilbage i 199424, må der fra 

dansk side have været tiltro til muligheden for at kunne indgå fælles rammeaftaler med mulighed 

for tilslutning af andre ordregivende myndigheder siden tidspunktet fra oprettelsen af SKI. 

De ændringer der er kommet i det nye udbudsdirektiv fra 2014 i forhold til udbudsdirektivet fra 

2004 er i stort omfang kun præciseringer, hvorfor de faktiske ændringer kun vil berøres når det er 

relevant i forhold til afhandlingens problemstilling. 

 

Rammeaftaler er defineret i udbudslovens §24 nr. 30 som "En aftale indgået mellem en eller flere 

ordregivere og en eller flere økonomiske aktører, og som fastsætter vilkårene for kontrakter, der 

tildeles i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og påtænkte mængder." 

 

I forhold til ovenstående skal det bemærkes, at selve rammeaftalen kontraheres mellem den eller 

de ordregivere der har gennemført udbuddet og den eller de økonomiske aktører der fik tildelt 

aftalen på baggrund af udbudsforretningen. De ordregivende myndigheder med partstatus, som 

efterfølgende gør brug af rammeaftalen, indgår alene en kontrakt mellem den enkelte ordregiver 

                                                             
22 Arrowsmith (2004) s. 1296 
23 Ølykke et al (2015) s. 365 
24 http://www.ski.dk/viden/sider/fakta-om-ski.aspx (side besøgt d. 15 marts 2016) 
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og en økonomisk aktør, der er part i rammeaftalen. Vilkårene i den pågældende kontrakt er 

fastlagt på baggrund af rammeaftalens vilkår25. Til nogle rammeaftaler er der som bilag til 

rammeaftalen en leveranceaftale som kan være gældende mellem den ordregivende myndighed 

og den økonomiske aktør. 

 

Den retlige ramme for rammeaftaler er fastlagt i kapitel 8 i Udbudsloven26. Den retlige ramme 

betyder bl.a. at en rammeaftale som udgangspunkt ikke må have en løbetid udover 4 år, den kan 

dog i ekstraordinære tilfælde indgås for et længere tidspunkt, såfremt saglige hensyn taler for 

dette. En rammeaftale kan indgås med en eller flere økonomiske aktører. Såfremt rammeaftalen 

er indgået med mere end en økonomisk aktør, kan kontrakter der indgås på grundlag af den 

pågældende rammeaftale, tildeles ved enten at gøre brug af direkte tildeling eller genåbning af 

konkurrencen. Valget mellem direkte tildeling eller genåbning af konkurrence skal ske på objektive 

kriterier, der er fastsat på forhånd i forbindelse med det oprindelige udbud af rammeaftalen. Det 

er her vigtigt at bemærke, at der ikke må være frit valg mellem de økonomiske aktører i forhold til 

levering på rammeaftalen.27  

Ved direkte tildeling på rammeaftalen skal dette gennemføres på en sådan måde at der ikke er frit 

valg jf. ovenstående. Der kan derfor gøres brug af den såkaldte "kaskade model"28, hvor den 

økonomiske aktør med den laveste pris bliver spurgt først, såfremt han ikke er i stand til at levere, 

bliver den aktør med den næstlaveste pris spurgt og så videre. 

Ved genåbning af konkurrencen29, gennemføres hvad der kaldes et miniudbud, hvor de enkelte 

økonomiske aktører får mulighed for at komplementere deres udbud i forhold til de kriterier der 

er fastsat i rammeaftalen. De kriterier der kan gøres brug af kan f.eks. være pris, leveringstid o. 

lign. De pågældende kriterier skal være objektivt konstaterbare. 

Et praktisk eksempel i forhold til valget mellem direkte tildeling eller genåbning af konkurrence, 

kan være at ved tildeling af kontrakter under en vis beløbsgrænse skal der bruges direkte tildeling, 

                                                             
25 Jf. Udbudslovens §97 
26 Udbudsloven §§95-100 
27 KFST (2011) s. 6 
28 EU Kommisionen (2005) s.8  
29 Udbudsloven §100 
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såfremt beløbsgrænsen overskrides skal der gøres brug af et miniudbud. Den pågældende 

beløbsgrænse skal være fastsat i de oprindelige udbudsbetingelser.30   

2.5 Regulering i forhold til at indgå som ordregiver på en rammeaftale 

2.5.1 Udbudsdirektivet 

Som nævnt ovenfor, så blev begrebet rammeaftaler første gang introduceret i udbudsdirektivet 

fra 2004, men brugen af rammeaftaler udbudt af indkøbscentraler må som minimum have været 

anerkendt i Danmark siden 1994 da SKI blev oprettet31.  Derved blev der på dette tidspunkt også 

åbnet op for muligheden for at offentlige myndigheder kunne tilslutte sig rammeaftaler som 

ordregivende myndigheder på disse. 

I udbudsdirektivet fra 2004, art. 32 stk. 2, er om ordregivende myndigheders brug af rammeaftaler 

bl.a. anført, at "Disse procedurer finder kun anvendelse mellem de ordregivende myndigheder og 

de økonomiske aktører, der oprindelig var parter i aftalen". Dette forhold bliver dog ikke 

yderligere specificeret i præamblerne til udbudsdirektivet fra 2004. 

Kommisionen udsendte i 2005 en Explanatory Note om rammeaftaler32, hvor flere forhold 

vedrørende brugen af rammeaftaler blev præciseret fra Kommissionens side. Kommissionen 

skriver i den pågældende fortolknings meddelelse, at en rammeaftale er at betragte som et lukket 

system, som det ikke er muligt at tilslutte sig efterfølgende, hverken som ordregivende myndighed 

eller økonomisk aktør. Derudover skal det være muligt at kunne identificere de ordregivende 

myndigheder, der skal kunne gøre brug af rammeaftaler udbudt af en indkøbscentral på en klar og 

entydig måde, enten i selve udbudsbekendtgørelsen eller ved at referere til andre dokumenter 

eller bilag. Endvidere fremhæver Kommisionen i meddelelsens note 15, at den førnævnte oversigt 

over ordregivende myndigheder også skal angive  den dato hvorfra de enkelte ordregivende 

myndigheder fik rettigheden til at gøre brug af den pågældende indkøbscentrals rammeaftaler. 

Fabricius (2014) s.173, fremhæver, at det derfor kunne tyde på, at det muligvis var Kommissionens 

holdning at ordregivende myndigheder kunne tilslutte sig en indkøbscentrals rammeaftaler efter 

de enkelte aftalers indgåelse.  

                                                             
30 Andrecka (2015) s. 132 
31 https://www.ski.dk/viden/sider/fakta-om-ski.aspx (side besøgt d. 22 februar) 
32 EU Kommisionen (2015) s. 5ff 
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Efter min vurdering må Kommissionens krav om identificering af de enkelte ordregivende 

myndigheders opnåelse af rettigheder til at gøre brug af en indkøbscentrals rammeaftaler, skyldes 

at det skal være muligt på en klar og entydig måde at kunne bestemme hvilke af en 

indkøbscentrals rammeaftaler en ordregivende myndighed kan gøre brug af som rekvirent. Idet 

det kun vil være muligt for den enkelte ordregivende myndighed, at gøre brug af de rammeaftaler, 

der er udbudt efter den pågældende ordregivende myndigheds opnåelse af rettigheden til at 

indtræde i det lukkede system af ordregivende myndigheder og tilbudsgivere som defineret af 

Kommisionen. 

Ovenstående synspunkt støttes endvidere af en vejledende udtalelse fra Konkurrencestyrelsen 

(2009) vedrørende anvendelsen af rammeaftaler.33 Det er her Konkurrencestyrelsens opfattelse at 

en rammeaftale alene kan anvendes af de oprindelige parter og disse parter skal være fastlagt 

allerede ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Desuden skal de ordregivende 

myndigheder, der skal kunne gøre brug af rammeaftalen kunne identificeres på en entydig og 

præcis måde. 

Med vedtagelsen af Udbudsdirektivet fra 2014 blev kravene til ordregivende myndigheder i 

forhold til at kunne indgå som part i en rammeaftale specificeret yderligere sammenholdt med det 

tidligere udbudsdirektiv fra 2004.  

Udbudsdirektivets art. 33 stk. 2 går videre i ordlyden i forhold til det tidligere direktiv, idet der nu 

anføres bl.a. "Disse procedurer kan kun anvendes mellem de ordregivende myndigheder, der er 

klart identificeret til dette formål i indkaldelsen af tilbud eller opfordringen til at bekræfte 

interessetilkendegivelsen, og de økonomiske aktører, der var parter i den indgåede aftale" 

Skærpelsen ses ved, at det nu er tydeliggjort i art. 33, at rammeaftaler kan kun bruges af de 

ordregivende myndigheder, der var klart identificeret i forbindelse med offentliggørelsen af 

udbudsbekendtgørelsen.   

Hvad der forstås ved klart identificeret er yderligere præciseret i præambel 60 til 

Udbudsdirektivet. Præambel 60 viderefører i store træk den samme ordlyd, der var at finde i 

Kommissionens fortolknings meddelelse omhandlende brugen af rammeaftaler som omtalt 

ovenfor. Kravet til de ordregivende myndigheder vil på baggrund af ordlyden i præambel 60, 

                                                             
33 Konkurrencestyrelsen (2009) 
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derfor være, at de skal kunne identificeres let og entydigt enten ved angivelse af navn eller ved 

angivelse af en reference til en given kategori af ordregivende myndigheder indenfor et klart 

afgrænset geografisk område. Kravet om angivelse af dato for den enkelte ordregivende 

myndigheds indtræden som abonnement/medlem i den pågældende indkøbscentral er ligeledes 

specificeret. 

På baggrund af ovenfornævnte præciseringer i det nye udbudsdirektiv, i forhold til hvorledes 

ordregivende myndigheder skal kunne identificeres på en klar og entydig måde og dato kravet 

sammenholdt med ordlyden i udbudsdirektivet fra 2004, må det formodes, at det ikke kun er i 

Danmark der har været tvivl om fortolkningen af ordregivende myndigheders adgang til 

rammeaftaler.34 

Det bør dog bemærkes, at EU Parlamentet i forbindelse med behandlingen af det nye 

Udbudsdirektiv, fremsatte ændringsforslag med henblik på, at nye ordregivende myndigheder 

skulle kunne tilslutte sig eksisterende rammeaftaler, dette forslag blev fra Kommissionens side 

ikke tilføjet det endelige direktiv.35 

2.5.2 Dansk udbudsregulering 

Som nævnt i kapitel 1, så var udbudsdirektivet fra 2004 implementeret direkte i dansk lov som 

bilag til en bekendtgørelse. I forbindelse med det nye udbudsdirektiv fra 2014 blev det derimod 

bestemt at implementeringen i dansk ret skulle ske ved at udarbejde en lov bestemt til formålet, 

der herefter betegnes udbudsloven.36 

Udbudsdirektivets art. 33 stk. 2 gennemføres i dansk ret ved hjælp af udbudslovens § 96 med 

følgende ordlyd; 

 "Det skal angives i udbudsbekendtgørelsen, hvilke ordregivere, der skal kunne gøre brug af 

rammeaftalen. Kontrakter baseret på en rammeaftale kan indgås mellem parterne i 

rammeaftalen."  

Som det ses fremgår det ikke af den pågældende paragraf, at de enkelte ordregivende 

myndigheder skal kunne identificeres klart i udbudsbekendtgørelsen. 

En mere præciseret fortolkning af hvorledes ordregivende myndigheder skal kunne identificeres  
                                                             
34 Ølykke et al (2015) s. 369. 
35 Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, Ændringsforslag nr. 136 
36 Lov nr. 1564 af 15/12/2015, Udbudsloven 
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er at finde  i forarbejderne til udbudsloven. 

Af forarbejderne til den bestemmelse, der gennemfører art. 33 stk. 2 i udbudsdirektivet, gengives 

præciseringerne fra præambel 60 i udbudsdirektivet i store træk, således at identifikationen af de 

ordregivende myndigheder, der skal kunne være parter i en rammeaftale, skal ske i 

udbudsbekendtgørelsen evt. med en henvisning til en indkøbscentrals offentliggjorte register. Det 

skal være muligt at kunne kontrollere identiteten af den pågældende ordregiver og datoen fra 

hvornår ordregiveren er blevet tilsluttet den pågældende indkøbscentral og derved opnået retten 

til at gøre brug af rammeaftaler udbudt efter denne dato.  

Selve identifikationen af de ordregivende myndigheder kan enten ske ved navn eller ved at 

referere til en given kategori af ordregivende myndigheder indenfor et klart geografisk område, 

således at de pågældende ordregivende myndigheder kan identificeres efterfølgende, på en let og 

entydig måde. Der angives i det pågældende afsnit nogle eksempler på givne kategorier af 

ordregivende myndigheder.  

En af disse kategorier er "samtlige institutioner, der er omfattet af lov om almene gymnasier", 

denne kategori vil bl.a. omfatte alle offentlige gymnasier i Danmark. Da muligheden for der 

oprettes et nyt gymnasium i forbindelse med demografiske ændringer i samfundet, vurderes det 

ikke at være tilstrækkeligt kun at henvise til "samtlige institutioner, der er omfattet af lov om 

almene gymnasier" i en udbudsbekendtgørelse i forhold til at kunne identificere aftalens parter på 

en let og entydig måde.37 Det vil også være nødvendigt at kunne henvise til et register hvor den 

enkelte institution er nævnt med navn og dato hvorfra man fik status som part i den i 

udbudsbekendtgørelsen nævnte kategori, i dette tilfælde hvornår man blev omfattet af den 

pågældende lov. Såfremt der ikke forefindes et sådant register kan de ordregivende myndigheder 

på en specifik rammeaftale ikke identificeres på en let og entydig måde og derved kan der skabes 

tvivl om retsmæssig partsstatus på eksisterende rammeaftaler. 

Ovenstående problemstilling vil blive drøftet mere tilbundsgående i kapitel 3 omhandlende 

ressortændringer og konsekvensen af disse. 

                                                             
37 F.eks. blev Ørestad Gymnasium oprettet i 2005 og det ville derfor ikke have været muligt for gymnasiet, at gøre 
brug af centralt udbudte rammeaftaler udbudt før dette tidspunkt. 
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Forarbejderne til loven forholder sig også til spørgsmålet om hvorledes en ordregiver skal have 

samtykket i at ville have partstatus i en rammeaftale, hvilket Udbudsdirektivet ikke gør.38 

Årsagen til de danske forarbejder derved forholder sig yderligere til spørgsmålet vedrørende 

ordregivende myndigheders partstatus på rammeaftaler sker højest sandsynligt med baggrund i to 

sager fra KLFU.  

Den første sag fra 2011, TDC (Klager) mod Økonomistyrelsen (Indklagede), omhandler spørgsmålet 

om identificering af ordregivende myndigheder på en rammeaftale.39 

I sagen havde indklagede udbudt en rammeaftale om levering af telefoni og mobiltelefoner til 

statslige myndigheder. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at statslige myndigheder var 

forpligtiget til at gøre brug af aftalen samt at kommuner og regioner tillige kunne gøre brug af 

rammeaftalen jf. aftale mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet. 

Klager nedlagde bl.a. påstand om at indklagede overtrådte gennemsigtighedsprincippet i art. 2 og 

art. 32 stk. 2 i det daværende udbudsdirektiv, da det ikke ville være muligt på udbudstidspunktet 

at kunne identificere de ordregivende myndigheder, der ville være parter i rammeaftalen, idet der 

fra kommunernes og regionernes side ikke var givet tilsagn om en konkret tilslutning til at deltage i 

udbuddet. Dette betød, efter klagers vurdering, at der ikke var en entydig og præcis identifikation 

af rammeaftalens parter og rammeaftalens faktiske volumen kunne variere væsentligt alt efter 

hvor mange kommuner og regioner der ville gøre brug af aftalen. 

Indklagede gjorde gældende, at der i udbudsbekendtgørelsen var anført hvilke parter, der ville 

kunne opnå status i aftalen og at hjemlen hertil var at finde i tekstanmærkninger på finanslovene. 

Det var derfor klart for alle tilbudsgivere hvem der var og kunne være ordregivere på den 

pågældende rammeaftale.  

KLFU udtalte, at det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at regioner og kommuner kunne gøre 

brug af rammeaftalen samt at volumen ville afhænge af hvor mange kommuner og regioner der 

ville tilslutte sig aftalen efterfølgende.  

Den nedlagte påstand om at kravet i art. 32, stk. 2 ikke var opfyldt blev ikke taget til følge, det 

samme gjorde sig gældende vedrørende krænkelsen af gennemsigtighedsprincippet.  

                                                             
38 KFST (2014) s. 165 
39 KLFU, kendelse af 26. september 2011, TDC A/S mod Økonomistyrelsen 
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Den anden sag fra 2012, UV Data (Klager) mod Københavns Kommune (Indklagede), omhandler 

ordregivende myndigheders samtykke i at have partstatus på en rammeaftale.40 

I sagen havde Københavns Kommune udbudt en rammeaftale om et nyt computerbaseret system 

til registrering af personoplysninger for kommunens ungdoms uddannelsesvejlednings center 

(herefter UU). Det fremgik af den pågældende udbudsbekendtgørelse, at kommunen købte ind på 

andre ordregivende myndigheders vegne og der var ligeledes et link til en liste over de andre 

nationale UU centre, der skulle have partstatus i rammeaftalen.  

Klager nedlagde bl.a. påstand om at kommunen overtrådte gennemsigtighedsprincippet i art. 2 og 

art. 32 stk. 2 i det daværende udbudsdirektiv ved at lade flere UU centre være omfattet af 

rammeaftalen uden at disse centre havde samtykket i at ville have partstatus i rammeaftalen.  

Indklagede var af den opfattelse, at i forbindelse med et orienteringsmøde var det blevet oplyst at 

aftalen ville omfatte alle centre og dette var blevet accepteret stiltiende af alle UU-centrene. Der 

forelår endvidere dokumentation for flere UU-centre (omkring 80% af centrene), der ønskede at 

opnå partsstatus i rammeaftalen.  

Klager derimod dokumenterede, at flere at de nævnte UU-centre ikke ønskede at have partsstatus 

i den pågældende rammeaftale og fremførte, at det ikke var tilstrækkeligt med blot en majoritet af 

angivne parter havde samtykket positivt i forhold til partstatus i rammeaftalen for hele gruppen. 

Klagenævnet udtalte, at der i den pågældende sag ikke forelå et særligt hjemmelsgrundlag, som 

der gjorde i TDC sagen, til at lade andre UU-centre end indklagedes eget center have partstatus i 

rammeaftalen. Det var derfor indklagedes ansvar at kunne godtgøre, at der mellem indklagede og 

de i udbudsbekendtgørelsen nævnte UU-centre  var indgået aftale om at lade de nævnte centre 

omfatte af udbuddet.  

Da kravet om korrekt identifikation af rammeaftalens parter jf. art. 32 stk. 2, derved ikke var 

opfyldt og gennemsigtighedsprincippet var overtrådt, blev der fra KLFU's side givet medhold i den 

pågældende påstand. 

Det er værd at bemærke, at i forhold til de to ovenfor nævnte kendelser, så finder KLFU i TDC 

sagen, at for at overholde gennemsigtighedsprincippet er det tilstrækkeligt blot at nævne de 

mulige ordregivende myndigheder, der kunne tænkes at indgå i rammeaftalen, uagtet at det vil 

                                                             
40 KLFU, kendelse af 25. september 2012, UVdata A/S mod Københavns Kommune. 
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kunne skabe tvivl om aftalens faktiske volumen når det endelige antal af parter ikke er fastlagt fra 

start af. Spørgsmålet ville fra KLFUs synspunkt være hvilke myndigheder, der kunne gøre brug af 

aftalen, ikke hvilke myndigheder der rent faktisk ville gøre brug af aftalen når den var indgået. At 

det dermed ville være svært for potentielle tilbudsgivere at fastslå den faktiske volumen på 

rammeaftalen, anså KLFU ikke som et problem i forhold til gennemsigtighedsprincippet. 

KLFU forholder sig i kendelsen ikke til, at der rent faktisk foreligger lovhjemmel til at lade 

kommuner og regioner indgå som parter i rammeaftalen, hvilket må siges at være et tungt 

vejende argument i forhold til at lade disse indgå i rammeaftalen med partstatus. 

I UV-Data sagen henviser KLFU til TDC sagen med hensyn til at have lovhjemmel i forhold til at lade 

andre ordregivende myndigheder indgå som parter i en rammeaftale, til trods for at dette faktum 

ikke indgår i KLFU's argumentation for kendelsen i TDC sagen. 

KLFU fastlægger med de to kendelser, at for at kunne udbyde en rammeaftale, der skal kunne 

bruges af andre ordregivende myndigheder end den udbydende ordregiver, så skal der enten 

foreligge et særligt hjemmelsgrundlag eller at de pågældende ordregivende myndigheder positivt 

har bekræftet, at ville have mulighed for at opnå partstatus i den pågældende rammeaftale. 

De to kendelser, som nævnt ovenfor, må derfor antages som dansk retspraksis, at blive kodificeret 

i forarbejderne til den nye udbudslov, uagtet at udbudsdirektivet ikke nævner denne 

problemstilling hverken i udbudsdirektivet eller præamblerne til dette. 

2.6 Opsummering 
Som det fremgår af dette kapitel, er der i forhold til at være ordregivende myndighed på en 

centralt udbudt rammeaftale,  ikke sket nævneværdige ændringer i det nye udbudsdirektiv i 

forhold til det gamle udbudsdirektiv . Der foreligger umiddelbart ikke retspraksis fra EU-domstolen 

i forhold til ordregivende myndigheder på rammeaftaler udbudt af indkøbscentraler. Derimod 

foreligger der en fortolkningsmeddelelse fra Kommisionen, der præciserer, at det ikke er muligt 

som ordregiver at tilslutte sig en rammeaftale efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen 

samt at ordregivende myndigheder med partstatus skal kunne identificeres på en klar og entydig 

måde enten i form af nævnelse ved navn eller ved reference til en given kategori af myndigheder 

derudover skal det være muligt at kunne bestemme hvornår den enkelte myndigheds opnåede 

partstatus i de centralt udbudte rammeaftaler. Den danske regulering i form af Udbudsloven  
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implementerer udbudsdirektivet samtidig med at dansk retspraksis kodificeres, således at der 

tillige skal foreligge en positiv tilkendegivelse fra den ordregivende myndighed om at ville have 

partsstatus i rammeaftalen eller der skal foreligge et hjemmelsgrundlag for at indkøbscentralen 

kan angive den ordregivende myndighed som værende part i rammeaftalen. 
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Kapitel 3 - Ressortændringer i et udbudsretligt 
perspektiv 

3.1 Indledning 
I foregående kapitel blev gældende regulering i forhold til at opnå partstatus som ordregivende 

myndighed i en centralt udbudt rammeaftale i forbindelse med udbudsprocessen fastslået. 

I løbet af en rammeaftales løbetid, kan der forekomme ændringer i de pågældende ordregivende 

myndigheders ansvarsområde, også kendt som ressortområde. 41 En sådan ændring  kan sætte 

spørgsmålstegn ved deres fortsatte partstatus på rammeaftalen.  

Dette kapitel vil først definere hvad der forstås med ændringer i en myndigheds ansvarsområde. 

Herefter vil det blive analyseret hvad der må antages at være muligt indenfor dansk regulering i 

forhold til ændringer uden at miste partstatus i en rammeaftale, dette gøres ved brug af relevante 

eksempler. Afslutningsvis vil  det blive analyseret i hvilken udstrækning den danske regulering 

vedrørende ressortændringer er forenelig med EU-retten på udbudsområdet.  

3.2 Definition af ændringer i myndigheders ansvarsområder. 
En ændring i en myndigheds ansvarsområde bliver på det statslige område benævnt 

ressortændringer, defineret som ændringer i ministeriers sagsområder.42 Da der ikke er et 

tilsvarende ord for ændringer i andre offentlige myndigheders ansvarsområder, vil ordet 

ressortændringer fremadrettet i afhandlingen være gældende for alle typer af ændringer i 

myndigheders ansvarsområder.  

Ressortændringer i offentlige myndigheder kan forekomme på mange forskellige måder, nedenfor 

nævnes nogle forskellige eksempler, der kan forekomme og som er relevante i forhold til denne 

afhandling. Nogle af eksemplerne er forekommet i Danmark indenfor de seneste 10 år, mens 

andre er mere tænkte eksempler. Fælles for eksemplerne er, at de skal bruges fremadrettet i 

forbindelse med analysen af de problemstillinger, der kan forekomme i forbindelse med 

ressortændringer og offentlige myndigheders partstatus på rammeaftaler udbudt af 

indkøbscentraler.  

                                                             
41 Jf. Udbudslovens § 95 stk. 2 kan en rammeaftale, som udgangspunkt, højst have en løbetid på 4 år.  
42 Statsministeriet, http://www.stm.dk/_p_8063.html, side besøgt 08.03.2016 
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3.2.1 Statslige ressortændringer 

Statslige ressortændringer forekommer med jævne mellemrum i forbindelse med løbende 

tilpasninger af de enkelte ministeriers sagsområder samt ved regeringsskifte.43 Ændringerne kan 

f.eks. være at et ansvarsområde flyttes fra et ministerium eller en underliggende myndighed til et 

andet statsligt ministerområde. Det kan være et ministerium eller styrelse, der nedlægges fuldt ud 

hvorefter den pågældende myndigheds ansvarsområder omplaceres til flere forskellige ministerier 

med underliggende myndigheder eller der bliver oprettet et nyt ministerium eller nye 

underliggende myndigheder, der modtager ansvarsområder fra et eller flere ministerier. 

3.2.2. Kommunale ressortændringer. 

Af kommunale ressortændringer kan nævnes kommunesammenlægninger, hvor der f.eks. tilbage i 

2007 blev gennemført en kommunalreform, der bl.a. ændrede antallet af kommuner fra 271 til 98 

kommuner.44 Derudover kan der på det kommunale område også ske oprettelse af kommunale 

selskaber, bedre kendt som §60 selskaber.45 Sådanne selskaber kan oprettes af en eller flere 

kommuner i fællesskab.  

Med virkning fra 1. januar 2016 er der med hjemmel i §60 i lov om kommunernes styrelse  blevet 

oprettet et antal fælleskommunale beredskabsselskaber, der fremadrettet skal varetage det 

beredskab, der førhen blev varetaget i kommunalt regi. 

3.3  Ressortændringer i forhold til dansk regulering 
Som nævnt i kapitel 2, reguleres spørgsmålet om ordregivende myndigheders partsstatus i 

rammeaftaler i Udbudslovens §96. Denne paragraf nævner dog ikke noget om de udbudsretlige 

konsekvenser af ressortændringer i forhold til ordregivende myndigheder med partsstatus i 

rammeaftaler udbudt af indkøbscentraler. Der er dog som noget nyt i dansk udbudsregulering, 

alligevel taget højde for dette, idet der i  forarbejderne til udbudsloven bliver taget højde for 

denne problemstilling.46  

Spørgsmålet om ressortændringer bliver ikke berørt i udbudsdirektivet eller i tilhørende 

forarbejder til direktivet. Årsagen til den pågældende problemstilling med ressortændringer 

                                                             
43 Kgl. resolution af 28. juni 2015, www.stm.dk/multimedia/Kgl._resolution_af_28._juni_2015.pdf, side besøgt 30. 
marts 2016 
44 Lov nr. 540 af 24/06/2005, §1 stk. 2, Lov om revision af den kommunale inddeling. 
45 LBK nr. 769 af 09/06/2015 §60, Bekendtgørelse om lov om kommunernes styrelse. 
46 KFST (2014), s. 164 
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derimod bliver berørt i den danske udbudsregulering, skal højest sandsynligt findes i den 

ovenfornævnte kommunalreform fra 2007, hvor dette spørgsmål blev aktuelt i forbindelse med 

kommunalsammenlægningerne og ændringen fra amter til regioner. KFST publicerede i 

forbindelse med sammenlægningen en vejledning til afklaring af udbudsretlige spørgsmål relateret 

til sammenlægningerne, herunder spørgsmålet om brugen af rammeaftaler udbudt af 

indkøbscentraler.47  

Dog forholder KFST sig i nævnte vejledning reelt ikke til spørgsmålet om fortsat partstatus for den 

fortsættende myndighed på allerede indgåede rammeaftaler. KFST konstaterer, at det ikke er 

muligt at tilslutte sig en allerede eksisterende rammeaftale som ordregivende myndighed, hvilket 

er i overensstemmelse med ovenfornævnte fortolknings meddelelse fra Kommisionen vedrørende 

rammeaftaler. KFST giver i vejledningen et eksempel  vedrørende en ny kommunes brug af en SKI 

rammeaftale, hvor KFST skriver;  

"Hvis den nye kommune er tilsluttet SKI's system vil der derfor i denne situation være mulighed for 

at trække på de relevante rammeaftaler efter vilkårene i disse aftaler"48 

KFST forholder sig i vejledningen ikke til spørgsmålet om den nye kommune gør brug af 

rammeaftalen som en ny part og derved indgår en aftale på baggrund af denne, hvilket ifølge KFST 

eget udsagn ikke er muligt da nye ordregivere ikke kan opnå partstatus på en allerede udbudt 

rammeaftale eller kommunen er at betragte som fortsættende myndighed, der blot indtræder 

som part i den allerede indgåede aftale på baggrund af rammeaftalen og om dette er muligt, da 

der er tale om en ny juridisk person.  

Det er ovenstående problemstilling, der bl.a. forsøges afklaret i lovforarbejderne til udbudsloven.  

Det fremgår af lovforarbejderne, at ved ressortændringer o.l. kan indgåede aftaler anvendes af de 

fortsættende myndigheder. 49 Denne formulering giver anledning til to kommentarer. 

Først; formuleringen "indgåede aftaler" kan fortolkes på to måder, den ene kan fortolkes som 

dækkende over selve rammeaftalen som den ordregivende myndighed har partsstatus i og på 

baggrund af denne indgår kontrakter.   

Den anden måde den kan fortolkes på er, at der alene er tale om aftaler der er indgået på 

baggrund af en rammeaftale, der fortsat kan anvendes af fortsættende myndigheder. I denne 

                                                             
47 Konkurrencestyrelsen (2004), s. 16. 
48 Ibid. S. 18 
49 KFST (2014), s. 164 
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kontekst må "indgåede aftaler" dog forstås som værende rammeaftaler som den ordregivende 

myndighed har partstatus i. Dette gøres ud fra den betragtning, at der i forarbejderne konsekvent 

bruges begrebet kontrakter om aftaler, der indgås på baggrund af en rammeaftale, hvorfor aftale 

må være ensbetydende med rammeaftale i denne kontekst. 

Ved formuleringen "fortsættende myndigheder" må dette forstås som,  at den "fortsættende 

myndighed", eksisterende eller nyoprettet, overtager det pågældende ansvarsområde fra den 

afleverende myndighed, som derved ikke længere kan gøre brug af den rammeaftale, den var part 

i.50 

Forarbejderne forholder sig også til spørgsmålet om delvis overflyttelse af ansvarsområder 

imellem myndigheder. Såfremt der kun overføres et meget begrænset område fra én myndighed 

"til en anden allerede eksisterende myndighed" (min kursivering og fremhævning) vil den 

eksisterende myndighed ikke kunne anvende aftalen. 51 Problemstillingen opstår så, hvis der er 

tale om en ny myndighed oprettet til formålet, F.eks. en styrelse, der bliver oprettet for at 

varetage et ansvarsområde, der før blev varetaget af et ministerium eller en kommunal opgave, 

der udskilles i et §60 selskab. Problemstillingen vil kunne betragtes på to måder; Da der  er tale om 

en ny myndighed,  der har overtaget et tidligere ansvarsområde, vil denne kunne træde ind som 

part i den oprindelige aftale, uagtet hvor begrænset det pågældende område måtte være og på 

lige fod med den afgivende myndighed. 

Eller den vil være at betragte som en ny ordregivende myndighed og derved udelukket fra at 

indtræde som part i en allerede eksisterende rammeaftale.  

Her skal der formodentligt sluttes modsætningsvis, således at myndigheder oprettet til formålet 

kan indtræde i rammeaftalen, ellers havde der ikke været grund til at anføre "allerede 

eksisterende" i den pågældende sætning.  

Hvis situationen derimod er den, at der er tale om overførelse af et meget stort ansvarsområde fra 

en myndighed med partstatus i rammeaftalen til en myndighed, der ikke har partstatus i 

rammeaftalen, vil dette kunne medføre, at modtagende myndighed opnår partstatus i 

                                                             
50 Hvis man derimod lægger den selskabsretlige forståelse af en fortsættende enhed til grund jf. f.eks. Selskabsloven 
§245 stk. 4, vil det betyde at den afleverende myndighed skal ophøre med at eksistere. En sådan fortolkning synes dog 
at være for vidtgående i denne kontekst. 
51 KFST (2014) s.164 
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rammeaftalen.52 

Det skal bemærkes, at når der er tale om overførelse af et stort område fra en myndighed til en 

anden, har det ingen betydning om den pågældende myndighed er allerede eksisterende eller 

oprettet til formålet. 

Der er dog ikke tale om en fuldstændig accept af at modtagende myndighed får partstatus ved 

store ressortændringer, idet formuleringen "kunne medføre" bruges i afsnittet.   

Ordlyden af lovforarbejderne lægger endvidere ikke op til en objektiv vurdering i forhold til 

hvornår der er tale om flytning af et begrænset eller meget stort område fra en myndighed til en 

anden. Dette må alene komme an på en subjektiv vurdering af det enkelte tilfælde, hvor der på 

nuværende tidspunkt ikke er noget retspraksis at læne sig op ad i forbindelse med den 

pågældende vurdering. 

Denne subjektive vurdering kommer også til udtryk i sidste sætning  i afsnittet om 

ressortændringer,  idet det her anføres, at en eventuel beslutning om partstatus vil bero på en 

vurdering af de konkrete omstændigheder.53  

Det fremgår dog ikke hvilke elementer, der skal indgå i en sådan vurdering. Men det vurderes at 

der er to væsentlige elementer, der bør indgå i en konkret vurdering af omstændighederne. Det vil 

være volumen i rammeaftalen og om antallet af ordregivende myndigheder er uændrede. Såfremt 

volumen antages ikke at blive påvirket af den pågældende ressortændring vil det tale for at 

acceptere en ny ordregivende myndighed. Såfremt den afgivende myndighed samtidig frasiger sig 

sin partstatus i rammeaftalen, vil antallet af ordregivende myndigheder forblive uændrede og 

dette vil også tale for en accept af en ny ordregivende myndighed med  partstatus. Såfremt 

antallet af ordregivende myndigheder udvides, men volumen er uændret, vil denne eventuelle 

ekstra byrde alene påvirke den økonomiske aktør og han vil derfor ikke blive stillet bedre ved 

denne ændring end før ændringen af de oprindelige vilkår i aftalen. 

Ovenstående kan derfor omskrives til følgende i forbindelse med ressortændringer; 

                                                             
52 KFST (2014), s.164 
53 Ibid s. 164 
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HR: Indgåede aftaler kan anvendes af fortsættende myndigheder, forudsat de afleverende 

myndigheder frasiger sig deres partstatus i rammeaftalen .  

UR1: Overføres der et begrænset område, vil en allerede eksisterende myndighed ikke kunne gøre 

brug af aftalen. En til formålet oprettet myndighed vil kunne gøre brug af aftalen. Afgivende 

myndighed vil fortsat have partstatus i aftalen. 

UR2: Overføres der et stort område, vil den modtagende myndighed kunne gøre brug af aftalen. 

Afgivende myndighed vil fortsat have partstatus i aftalen. 

KFST har som fortolkningsbidrag udgivet en vejledning til udbudsreglerne. Denne vejledning 

bidrager ikke med yderligere end hvad der allerede kan udledes af lovforarbejderne.54 

3.4 Staten som én enhed i udbudsretlig forstand 
Et tilbagevendende spørgsmål i dansk udbudsret er hvorvidt staten er at betragte som en enhed. 

Dette spørgsmål er mest relevant i forhold til in-house ydelser og eventuel udbudspligt af disse, 

men det vil også have betydning i forbindelse med ressortændringer i staten. Såfremt staten er at 

betragte som en enhed så har ressortændringer i staten ingen betydning i forhold til at lade nye 

ordregivende myndigheder indtræde i allerede eksisterende rammeaftaler i forbindelse med 

ressortændringer, forudsat at det i den oprindelige udbudsbekendtgørelse var entydigt at aftalen 

blev udbudt af den danske stat.55 

Spørgsmålet om staten i udbudsretlig forstand er at betragte som en enhed har været og er fortsat 

til diskussion blandt udbudsretlige eksperter.56 

Forarbejderne til udbudsloven tager højde for denne problemstilling ved i bemærkningerne til §11, 

nr. 24, at angive at efter gældende ret betragtes staten i udbudsretlig forstand som én enhed.57 

Der er dog i dansk ret ikke taget stilling til spørgsmålet om staten i udbudsretlig henseende er at 

betragte som en enhed. Den gældende ret der henvises til må i dette tilfælde derfor  antages at 

være dommen U.1955.13 H, der omhandler spørgsmålet om hvorvidt staten i en konkurssituation 

er berettiget til at modregne krav på vegne af flere forskellige statslige myndigheder.58  Det bør 

bemærkes at dommen er tilbage fra 1955, der var på dette tidspunkt ikke nogle direktiver 

                                                             
54 KFST (2016) s. 104. 
55 En sådan udbudsbekendtgørelse er at finde som Bilag A 
56 Treumer et al (2016) s. 576, Se f.eks. også Fabricius (2014) s. 107 og Ølykke et al (2015) s. 451  
57 KFST (2014) s.94 
58 Treumer et al (2016)  s.581 
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omhandlende udbud af offentlige indkøb, og det faktum at dommen omhandler modregningskrav 

er ikke ensbetydende med. at den også kan bruges som retspraksis i udbudsretlig forstand. 

Hvad der kan tale for at staten er at betragte som én enhed i udbudsretlig forstand er at 

Statsministeriet som øverste myndighed fører kontrol med de øvrige ministerier, og derved er en 

ordregivende myndighed.59  

Hvad der kan tale imod at betragte staten som én enhed i udbudsretlig forstand er at i bilag 1 til 

udbudsdirektivet, er samtlige danske ministerier på tidspunktet for vedtagelsen af direktivet 

oplistet. Det må derfor anerkendes at staten er opdelt i flere enheder, med hver deres økonomi og 

tilhørende indkøbsfunktion.60 

Da spørgsmålet om staten er at betragte som én enhed i udbudsretlig forstand, ikke kan betragtes 

som endeligt afklaret i dansk ret, vil jeg gøre den antagelse, at staten er at betragte som én enhed, 

også i udbudsretlig forstand. Denne antagelse bygger især på det faktum, at når staten udbyder en 

statslig forpligtigende rammeaftale, så angives den ordregivende myndighed i 

udbudsbekendtgørelsen som den danske stat v/Moderniseringsstyrelsen omfattende alle statslige 

myndigheder dog med de forbehold der nævnes i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.5.61 Denne 

definition af den ordregivende myndighed er endnu ikke afprøvet af KLFU eller af domstole og må 

derfor indtil andet gør sig gældende, betragtes som juridisk holdbar i udbudsretlig forstand. 

3.5 Eksempler på ressortændringer og analyse af disse. 
Nedenstående giver eksempler på ressortændringer i statsligt og kommunalt regi og konsekvensen 

af disse i et udbudsretligt perspektiv med fokus på partstatus for efterfølgende ordregivende 

myndighed. 

Eksemplerne er taget fra virkelighedens verden, dog med enkelte tilpasninger for at tilpasse 

problemstillingen i forhold til ressortændringer bedst muligt. 

3.5.1 Ressortændringer i staten 
Som nævnt ovenfor var der efter folketingsvalget i 2015 en betydelig andel af ressortændringer i 

statsadministrationen. Dette havde den konsekvens at nogle ministerier og styrelser blev nedlagt 

mens andre blev oprettet. I en sådan situation med ressortændringer kan der opstå to væsentlige 

                                                             
59 Ølykke et al, s. 452.  
60 Ølykke et al (2016) s. 452 
61 Bilag A 
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problemstillinger i forhold til partstatus på rammeaftaler.  

Den første problemstilling er, at statslige myndigheder som udgangspunkt er forpligtiget til at gøre 

brug af centralt udbudte rammeaftaler.62 I forbindelse med oprettelsen af et nyt ministerium 

opstår der derved en ny ordregivende myndighed, der skal indtræde med partstatus i en allerede 

udbudt rammeaftale jf. ovenfor nævnte cirkulære. Svaret på denne problemstilling, baseret på 

ovenstående diskussion om staten som en udbudsretlig enhed, er at forudsat, det er den danske 

stat, der er angivet som ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen er der ingen 

problemer i at lade en ny ordregivende myndighed indtræde, da denne myndighed er en del af 

staten, der reelt kun er at betragte som en ordregivende myndighed jf. ovenfor nævnte 

udbudsbekendtgørelse. Da staten endvidere må betragtes som værende en dynamisk organisation 

bør ændringer i ressortområder og varetagelsen af disse derfor accepteres ud fra betragtningen af 

staten som en enhed. 

Den anden problemstilling opstår når en rammeaftale er udbudt således, at de ordregivende 

myndigheder med partstatus på rammeaftalen er et ministerium med et antal underliggende 

myndigheder og der i forbindelse med ressortændringer sker en opsplitning af en underliggende 

myndighed, enten ved at hele ressortområdet eller en del af det  flyttes ud af det pågældende 

ministerielle område. 

En sådan problemstilling opstod da Farvandsvæsenet (herefter FRV), en styrelse under 

Forsvarsministeriet, blev nedlagt i 2011 og dets ressortområde blev splittet op imellem 4 

ministerier på det pågældende tidspunkt.63 

Det kan meget vel tænkes, at der ved opsplitningen af FRV var rammeaftaler udbudt internt i det 

ministerielle område som FRV havde partstatus på og gjorde brug af, hvorfor der ville være et 

ønske fra de fortsættende myndigheder om at opnå partstatus på disse rammeaftaler for at undgå 

at skulle genudbyde identiske rammeaftaler.  

Ved at gøre brug af ovenstående analyse af forarbejderne i forhold til ressortændringer kan det 

konkluderes, at der er tale om at en myndighed ophører med at eksistere, hvorfor de 

fortsættende myndigheder, i dette tilfælde 3 ministerområder udenfor forsvarsministeriets 

område, bør kunne opnå partstatus i rammeaftalerne. Problemstillingen opstår da der er 3 

fortsættende myndigheder og kun en myndighed, der ophører. At der er 3 fortsættende 

                                                             
62 Cirkulære om indkøb i staten, CIR nr 9112 af 20/03/2012 
63 http://frv.dk/Pages/Forside.aspx, side besøgt 30. marts 2016 
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myndigheder, burde dog ikke være et problem, idet "fortsættende myndigheder" er i flertal i 

forarbejderne. Problemet kan i udbudsretligt perspektiv opstå, såfremt der sker en væsentlig 

volumenforøgelse, på grund af det udvidede antal af ordregivende myndigheder med partstatus 

og der derved kan argumenteres for en væsentlig ændring af kontrakten. Dette spørgsmål ligger 

dog udenfor afgrænsningen af denne opgave.  

3.5.2 Ressortændringer i Kommunalt regi 
Ressortændringer i kommunalt regi vil umiddelbart ske i forbindelse med sammenlægning af 

kommuner og udskillelse af kommunale opgaver i de ovenfor nævnte §60 selskaber. 

I forhold til kommune sammenlægninger hvor to eller flere kommuner bliver sammenlagt til en ny 

kommune tager lovforarbejderne højde for dette, idet indgåede aftaler kan anvendes af de 

fortsættende myndigheder og idet de sammenlagte kommuner ophører med at eksistere i 

forbindelse med sammenlægningen bør der ikke være problemer for den nye kommune som 

ordregivende myndighed at opnå partstatus på allerede indgåede rammeaftaler. Problemstillingen 

kan opstå ved en væsentlig volumenforøgelse jf. ovenfor.  

I forbindelse med udskillelse af kommunale opgaver til §60 selskaber som defineret ovenfor, er 

den primære problemstilling, at den afgivende ordregivende myndighed fortsætter med at bestå 

og at der kun er tale om en begrænset del af kommunens ansvarsområde der overføres. Det må 

endvidere antages, at det pågældende §60 selskab oprettes i forbindelse med ressortændringen, 

således der ikke er tale om en allerede eksisterende myndighed i forbindelse med 

ressortændringen og selskabet derfor ikke har partstatus i allerede udbudte rammeaftaler. 

Et godt eksempel på ovenstående udskillelse af kommunale opgaver til §60 selskaber, skete på 

baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Her blev det aftalt at de kommunale 

redningsberedskaber, skulle samles i større tværkommunale enheder, således at de daværende 87 

beredskaber skulle omdannes til maksimalt 20 beredskaber på landsplan med virkning fra 1. 

januar 2016.64 Dette har resulteret i, at der på landsplan nu er 19 redningsberedskaber organiseret 

som §60 selskaber, hvoraf hovedparten er opstået i perioden op til 1. januar.  

Dette har resulteret i, at der er kommet nogle nye ordregivende myndigheder samtidig med de 

                                                             
64 Aftale om kommunernes økonomi for 2015, s. 18, http://www.fm.dk/publikationer/2014/aftaler-om-den-
kommunale-og-regionale-oekonomi-for-2015 - Side besøgt 31. marts 2016 
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afgivende ordregivende myndigheder fortsat består og kun afgiver et begrænset område af deres 

myndighedsområde til de pågældende §60 selskaber. Ydermere er der tale om flere afgivende 

myndigheder, der hver især afgiver et begrænset område til en enkelt nyoprettet myndighed. 

Hvis der er tale om rammeaftaler som alle de afgivende kommuner er parter i, f.eks. SKI 

rammeaftaler, vil det kunne argumenteres at volumen fortsat er uændret, hvorfor det bør tillades 

at det nye §60 selskab gør brug af de pågældende SKI aftaler. 

De tidligere kommunale brandvæsener kunne gøre brug af nogle centralt udbudte rammeaftaler 

på relevant materiel, forudsat de positivt havde samtykket i at være ordregivende myndigheder på 

disse aftaler.65 Såfremt alle de afgivende kommuner havde partstatus på de pågældende 

rammeaftaler i forbindelse med udskillelsen af det pågældende ressortområde, så bør det nye §60 

selskab kunne opnå partstatus på aftalerne, uagtet at der er tale om et begrænset område der 

overføres, men fordi der er tale om en til formålet oprettet myndighed. Såfremt de afgivende 

kommuner samtidig frasiger sig deres partstatus i de pågældende rammeaftaler, da de ikke 

længere har behov for dem, vil dette blot styrke argumentationen for at tillade det nye §60 

selskab at gøre brug af aftalerne. 

Udfordringen i forhold til §60 selskaber, opstår når det ikke er alle de afgivende myndigheder, der 

er parter i den rammeaftale som det nye §60 selskab ønsker at gøre brug af. Det kunne f.eks. 

være, at en af de afgivende kommuner har en fordelagtig aftale på rengøring som §60 selskaber 

ønsker at gøre brug af. Her må det vurderes om det vil påvirke volumen af den eksisterende 

kontrakt at §60 selskabet indtræder som part. Hvis der gøres brug af den pågældende aftale på 

brandvæsenets lokaliteter forud for udskillelsen, vil dette bidrage positivt til argumentationen for 

fortsat brug, forudsat aftalen ikke udvides til andre lokaliteter som §60 selskaber råder over 

efterfølgende og volumenen i aftalen derved stiger. Såfremt dette er tilfældet vil der kunne 

argumenteres for, at der er tale om en ny ordregivende myndighed på rammeaftalen hvilket er i 

strid med udbudsdirektivet. 

  

                                                             
65 I bilag B ses den pågældende rekvirentliste udgivet af BRS. Det bemærkes, at listen fortsat angiver rekvirenterne 
som de tidligere kommunale brand- og redningsselskaber og der fremgår ikke dato for deres indtræden som rekvirent 
på aftalen, hvorfor det vurderes at den ikke vil møde kravet om en klar og entydig identifikation af de enkelte 
ordregivende myndigheder på aftalen jf. gældende regulering. 
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3.6 Ressortændringer i anden regulering 

3.6.1 Ressortændringer i udbudsdirektivet 
Som det fremgår af ovenstående åbner de danske forarbejder op for muligheden for i forbindelse 

med ressortændringer, at lade nye ordregivere indtræde som part i allerede eksisterende 

rammeaftaler. Dog med den forudsætning, at en eventuel senere indtræden i rammeaftaler skal 

baseres på en vurdering af de konkrete omstændigheder i forhold til den pågældende 

ressortændring. 

I udbudsdirektivet og i forarbejderne til dette er muligheden for at indtræde som rekvirent i en 

allerede eksisterende rammeaftale ikke nævnt.66 I forarbejdernes ændringsforslag nr. 136 lægges 

der dog op til, som nævnt i foregående kapitel, fra parlamentets side, at det skal være muligt at 

ændre antallet af ordregivende myndigheder på en rammeaftale og dette skal kunne ske forudsat 

at nogle fastsatte betingelser er opfyldt.67 Kommisionen fastholdt i den endelige direktivtekst, at 

det ikke er muligt for nye ordregivere at tilslutte sig en allerede eksisterende rammeaftale jf. art. 

33 stk. 2. 

3.6.2 Ressortændringer i andre medlemsstaters regulering 
Ved en gennemgang af henholdsvis den svenske og engelske implementering af udbudsdirektivet, 

med hensyn til muligheden for, at nye ordregivende myndigheder kan opnå partstatus ved 

ressortændringer kan følgende konstateres; 

Den svenske implementering af udbudsdirektivet er på nuværende tidspunkt ikke sket. 

Implementeringen af direktivet forventes at ske i januar 2017 og Sverige vil derfor ikke leve op til 

udbudsdirektivets art. 90 stk. 1 om rettidig implementering der er fastsat til d. 18. april 2016.68 Det 

fremgår af den nuværende svenske lov om offentligt indkøb, der implementerer det gamle 

udbudsdirektiv, at en kontrakt kun kan indgås mellem en ordregivende myndighed og en 

tilbudsgiver, der er parter i rammeaftalen jf. lovens kapitel 5 §2 stk. 1.69 I forbindelse med det nye 

udbudsdirektiv er der fra svensk side udarbejdet en offentlig udredning, der modsvarer en dansk 

                                                             
66 Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, Ændringsforslag nr. 136 
67 Ibid; beslutningsforslag 136 
68 Civilminister Ardalan Shekarabi: Nya LOU kommer först 2017, http://anbud24.se/ardalan-shekarabi-nya-lou-
kommer-forst-2017/ (side besøgt 05-04-2016) 
69 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 



35 
 

betænkning, omhandlende implementeringen af dele af det nye udbudsdirektiv i svensk ret.70  

Rammeaftaler nævnes ikke i denne udredning. Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, om 

der i kommende svensk lovgivning vil blive taget højde for muligheden for at ordregivende 

myndigheder kan opnå partstatus i forbindelse med ressortændringer.  

Den engelske implementering af udbudsdirektivet er sket ved hjælp af "The Public Contracts 

Regulations 2015".71 Udbudsdirektivets art. 33 stk. 2 implementeres i lovens Sektion 4, §33, 5. 

afsnit. Det fremgår af lovteksten, at procedurerne i forhold til rammeaftaler kun må benyttes af de 

ordregivende myndigheder, der er klart defineret i udbudsbekendtgørelsen og de tilbudsgivere der 

er parter i den indgåede rammeaftale. Af høringssvarene til den pågældende lov er der ingen 

kommentarer til spørgsmålet om muligheden for at ordregivende myndigheder kan tilslutte sig 

eksisterende rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer.72 

Den engelske ækvivalente myndighed i forhold til KFST, Crown Commercial Service, har udgivet to 

vejledninger omhandlende henholdsvis rammeaftaler og ændringer til kontrakter indgået på 

baggrund af udbudsdirektivet.73 Vejledningen om rammeaftaler kommenterer ikke på 

problemstillingen vedrørende ordregivende myndigheders adgang til allerede eksisterende 

rammeaftaler, men det fremgår af vejledningen, at ordregivende myndigheder, der skal have 

partstatus på en rammeaftale skal være nævnt i de oprindelige udbudsdokumenter, hvilket er i 

overensstemmelse med ordlyden i udbudsdirektivets art. 33 stk.2. Den anden vejledning om 

ændringer i indgåede kontrakter berører ikke spørgsmålet om nye ordregivende myndigheder på 

rammeaftaler men nævner muligheden for udskiftning af oprindelig tilbudsgiver jf. 

udbudsdirektivets art. 72 stk.1 d). 

Arrowsmith (2014), der må betragtes som en af de førende forskere indenfor udbudsret i EU, 

berører ikke spørgsmålet om ressortændringer og ordregivende myndigheders muligheder for 

efterfølgende at få partstatus som følge af sådanne. Der bliver alene fokuseret på, at ordregivende  

 

                                                             
70 Statens offentliga utredningar 2014:51. Nya regler om upphandling 
71 Lovens fulde navn; 2015 No. 102 PUBLIC PROCUREMENT, The Public Contracts Regulations 2015 
72 British Cabinet Office (2015) 
73 Crown Commercial Service (2015)  
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yndigheder for at kunne opnå partstatus i en rammeaftale skal være entydigt identificeret i den 

oprindelige udbudsbekendtgørelse.74 

På baggrund af ovenstående og da det vil være et uforholdsmæssigt ressourcekrævende arbejde 

at skulle gennemgå de resterende 25 medlemsstaters lovgivning på udbudsområdet, vil resten af 

dette kapitel baseres på en antagelse om, at det i EU kun er den danske lovgivning, der tager højde 

for den problemstilling, der kan opstå ved ressortændringer i forhold til ordregivende 

myndigheders partstatus på rammeaftaler. 

Hvorfor der fra EU's side eller andre medlemsstater ikke har været overvejelser om denne 

problemstilling kan der umiddelbart være tre årsager til; 

1) Udbudsdirektivet er så klar i ordlyden i art. 33 stk. 2, at alle parter, undtagen Danmark, er af den 

overbevisning at det ikke er muligt for en ordregivende myndighed at opnå partstatus i en allerede 

eksisterende rammeaftale, ligegyldig årsagen hertil. 

2) Det er så åbenlyst muligt, at man som ordregivende myndighed kan opnå partstatus på en 

rammeaftale  efterfølgende på grund af ressortændringer jf. principperne i udbudsdirektivets art. 

72 stk.1 d), der giver mulighed for at skifte tilbudsgiver ud såfremt visse betingelser er opfyldt. 

3) Spørgsmålet om ordregivende myndigheders partstatus ved ressortændringer, er ikke blevet 

inddraget i overvejelserne vedrørende udviklingen og implementeringen af udbudsdirektivet, på 

grund af medlemsstaterne ikke har mødt denne problemstilling tidligere. 

Årsag nr. 2 findes ikke at være valid, dette ud fra en betragtning om, at såfremt det var muligt, ville 

dette have været nævnt enten i udbudsdirektivet eller i andre af de ovenfornævnte 

fortolkningsbidrag. 

Årsagen skal nok snarere ses som en kombination af årsag nr. 1 og nr. 3. Således at andre 

medlemsstater har ikke gennemgået ressortændringer i samme størrelsesorden som de danske 

kommunesammenlægninger. Der har derfor ikke har været incitament for de enkelte 

medlemsstater til at påvirke ordlyden i udbudsdirektivet, således at ordregivende myndigheder i 

forbindelse med ressortændringer kunne få part status i allerede indgåede rammeaftaler. 

                                                             
74 Arrowsmith (2014) Afsnit 11-88. 
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Medlemsstaterne har derfor affundet sig med den pågældende ordlyd. Det er uvist hvorvidt 

Danmark, i forbindelse med forhandlingerne i EU omkring udbudsdirektivet, har forsøgt at påvirke 

ordlyden således at ordregivende myndigheder ville kunne opnå partstatus ved ressortændringer. 

3.7 Udbudslovens konformitet med udbudsdirektivet. 

3.7.1 Er der konformitet mellem dansk regulering og Udbudsdirektivet. 

Med reference til ovenstående afsnit er spørgsmålet derfor om den danske udbudslov med 

tilhørende forarbejder er at betragte som konform med udbudsdirektivet. Dette sker ud fra en  

betragtning om, at forarbejderne åbner op for, at ordregivende myndigheder kan opnå partstatus 

på eksisterende rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer uagtet ordlyden i 

udbudsdirektivets art. 33 stk. 2.   

Danmark har efter Art. 288 TEUF pligt til at implementere Udbudsdirektivet i dansk ret og opnå 

det tilsigtede hovedformål, der er beskrevet i direktivets 1. betragtning, som er at tilsikre at 

offentlige indkøb åbnes for konkurrence. Det er dog op til Danmark selv at bestemme, form og 

midler for gennemførelsen af implementeringen af direktivet.75 Dog skal der benyttes bindende 

nationale retsakter til gennemførelse af EU-direktiver.76 

Udbudsdirektivet er at betragte som et minimumsharmoniserings direktiv, idet udbudsdirektivet 

åbner op for muligheden for at enkelte medlemsstater i deres egen lovgivning fastsætter 

yderligere krav i forbindelse med sikring af den offentlige konkurrence.77  Det er dog ikke muligt 

for enkelte medlemsstater, at lempe på mindstekrav i direktiver, da direktivet derved ikke er 

blevet implementeret korrekt.  

Den danske udbudslovs §96 implementer som tidligere nævnt udbudsdirektivets art. 33 stk. 2, 

hvilket den må siges at gøre på en fyldestgørende måde, idet det tydeligt fremgår at ordregivende 

myndigheder med partstatus skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen. Dog åbner 

                                                             
75 Neergaard et al (2011) s. 223 
76 Nielsen et al (2014) s. 152 
77 Dette ses f.eks. i udbudsdirektivets art. 46 stk. 4, hvor medlemsstater kan gøre det obligatorisk at tildele kontrakter i 
form af separate delkontrakter. (Min understregning) 
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lovforarbejderne op for, at der alligevel godt kan tillades, at ordregivende myndigheder tiltræder 

allerede eksisterende rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer.78    

Såfremt spørgsmålet om nye ordregivende myndigheder kan opnå partstatus på allerede 

eksisterende rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer, skal prøves ved KLFU eller en 

domstol, så vil der med overvejende sandsynlighed blive brugt en subjektiv fortolkning af 

retskilderne til at finde svaret.79 Ved den subjektive fortolkning vil dommerne derfor også inddrage 

lovforarbejderne til at komme frem til en løsning. Da der for nuværende ikke foreligger retspraksis 

på dette område, er det alene reguleringen sammen med lovforarbejderne, der kan danne 

grundlag for resultatet. 

 Som nævnt ovenfor åbner lovforarbejderne op for muligheden for at tillade nye ordregivende 

myndigheder at opnå partstatus i forbindelse med ressortændringer.  

Dog har medlemsstater herunder nationale domstole pligt til EU-konform fortolkning, dette har 

hjemmel i art. 4 stk.3 TEU, loyalitetspligten over for EU, samt den tidligere nævnte art. 288 TEUF 

vedrørende pligt til korrekt implementering af direktiver. Pligten til EU-konform fortolkning har til 

formål at hindre, at enkelte medlemsstater forbedrer deres retsstilling ved at undlade at 

efterkomme EU-retten.80 Samtidig har EU-retten forrang for national ret.81 EU-domstolen har 

endvidere fastslået at nationale domstolene, herunder også KLFU, har en pligt til at fortolke den 

nationale ret i overensstemmelse med direktivteksten, når den nationale ret er vedtaget til 

gennemførelse af direktivteksten.82 

Det fremgår dog af præambel 60 til udbudsdirektivet, at ordregivende myndigheder ikke bør 

anvende rammeaftaler, som de ikke selv er identificeret i. Brugen af ordet "bør" kan resultere i, at 

bestemmelsen kan betragtes som mindre bindende af en domstol, uagtet at det fremgår tydeligt 

af art. 33 stk. 2 at ordregivende myndigheder skal være klart identificeret i 

udbudsbekendtgørelsen for at kunne opnå partstatus.  

Der er endvidere ikke tale om en fejloversættelse til dansk af den oprindelige direktivtekst, idet 

der i den engelske version af udbudsdirektivet gøres brug af ordet "should" i den pågældende 

                                                             
78 KFST (2014) s. 164 
79 Nielsen et al (2014) s. 94 
80 Ølykke et al (2013) s. 429 
81 Sag 6/64 Costa mod ENEL 
82 Sag 14/83 Colson/Kamann, præmis 26. 
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præambel, som i dansk kontekst vil oversættes med bør. Det fremgår dog af EU-Domstolens 

praksis at ordet "bør" skal forstås som en forpligtigelse for de enkelte medlemsstater.83 

Da kan derved opstå et fortolkningsspørgsmål for den pågældende domstol i forhold til om 

udbudsdirektivet art. 33 stk. 2 giver hjemmel til at tillade nye ordregivende myndigheder på 

allerede eksisterende rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer eller om den danske 

regulering er gået for vidt i forhold til implementeringen af udbudsdirektivet. 

Den pågældende domstol, herunder KLFU84, kan derfor anmode EU-domstolen om en præjudiciel 

afgørelse jf. art. 267 TEUF, hvis den skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig før 

der kan afsiges en dom. 

Såfremt der anmodes om en præ-judiciel afgørelse fra EU-Domstolen, så er det den overvejende 

opfattelse, at EU-Domstolen vil gøre brug af en objektiv formålsfortolkning og ikke en ren 

ordlydsfortolkning.85 Hvis der blev gjort brug af en ren ordlydsfortolkning ville svaret være ligetil 

da den pågældende artikel med tilhørende præambel er klar og entydig, og ordregivende 

myndigheder ville derfor ikke kunne opnå partstatus efterfølgende jf. art. 33 stk. 2. 

Da der derimod med overvejende sandsynlighed gøres brug af formålsfortolkning betyder dette,  

at der ved en fortolkning af art. 33 stk. 2 skal tages hensyn til den samlede målsætning med 

udbudsdirektivet.86 

EU-Domstolen vil derfor på baggrund af ordlyden i art. 33 stk. 2 og præambel 60 til 

udbudsdirektivet, der for begges vedkommende, som tidligere nævnt, klart modsiger muligheden 

for at lade nye ordregivende myndigheder opnå partstatus i allerede eksisterende rammeaftaler, 

fortolke formålet med dette i forhold til målsætningen med det samlede udbudsdirektiv og EU 

generelt. Udbudsdirektivet skal derfor fortolkes i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.87 Dette stemmer også overens med 

præambel 1 til udbudsdirektivet, der netop nævner at tildelingen af offentlige kontrakter skal ske i 

overensstemmelse med de grundlæggende principper i traktaterne. Som nævnt ovenfor stod 

                                                             
83 C-305/08, CoNISMa sagen, præmis 32.  
84 KLFU anses også for berettiget til at stille spørgsmål efter art. 267 jf. Sag C-275/98, Unitron 
85 Nielsen et al (2014) s. 264. 
86 CILFIT, Sag 283/81 præmis 20. 
87 Ølykke et al (2015) s. 85. 
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kommissionen fast på kravet om der ikke skulle være mulighed for ordregivende myndighed at 

tilslutte sig allerede eksisterende rammeaftaler. Det har ikke været muligt at identificere 

grundlaget til denne holdning fra kommissionens side. Men en tungtvejende årsag fra 

Kommissionens side kunne være at tilsikre at gennemsigtighedsprincippet blev overholdt også 

efter indgåelsen af en rammeaftale, idet en mulighed for som ordregivende myndighed at kunne 

tilsluttes sig en rammeaftale efterfølgende, ville gøre det endnu sværere for tilbudsgivere at kunne 

gennemskue den mulige volumen i en rammeaftale end hvad tilfældet er på nuværende tidspunkt. 

Kommisionen har højest sandsynligt ikke inddraget problemstillingen med ressortændringer 

blandt de ordregivende myndigheder i deres overvejelser i forhold til at acceptere nye ordregivere 

på eksisterende rammeaftaler. 

Spørgsmålet som EU-domstolen vil skulle tage stilling til, vil derfor være om ligebehandlings- og 

gennemsigtighedsprincippet bliver overtrådt ved at tillade, at der kan komme nye ordregivere på 

en allerede eksisterende rammeaftale i forbindelse med ressortændringer.  

Da den danske regulering alene åbner op for nye ordregivere på allerede eksisterende 

rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer, så bør sådanne ressortændringer ikke i sig selv 

genere yderligere volumen på en rammeaftale. Idet der ikke sker en volumen forøgelse, men 

alene tilgang eller skift af en part i rammeaftalen, vil det være svært at se hvorledes 

gennemsigtighedsprincippet skulle blive krænket i forhold til at lade nye ordregivere få partstatus 

som følge af ressortændringer.  

Det er også værd at nævne at udbudsdirektivet i art. 72 stk. 1 litra d ii), åbner op for muligheden 

for i nærmere definerede tilfælde, at skifte økonomisk aktør i en aftale uden en ny 

udbudsprocedure. Forudsat den nye aktør møder de kriterier, der var for kvalitativ udvælgelse i 

forbindelse med det oprindelige udbud og at handlingen ikke har til formål at omgå brugen af 

udbudsdirektivet.  

Det er derfor svært at se et grundlag for, at det tillades at skifte en økonomisk aktør i en 

rammeaftale efter den er indgået, men ikke en ordregiver grundet ressortændringer, selv om 

gennemsigtighedsprincippet ikke bliver krænket. 
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Det vurderes derfor, at EU-Domstolen vil acceptere at nye ordregivende myndigheder vil kunne 

opnå partstatus i allerede eksisterende rammeaftaler, forudsat der  ikke kommer yderligere 

volumen som følge af den nye ordregivende myndighed. 

3.8 Opsummering 
Den danske regulering åbner op for i lovforarbejderne, at det er muligt som ordregivende 

myndighed i forbindelse med ressortændringer, at opnå partstatus på en allerede eksisterende 

rammeaftale. Det vil dog komme an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om det er 

muligt. I mange tilfælde i forbindelse med ressortændringer, vurderes det dog muligt for 

ordregivende myndigheder at opnå partstatus efterfølgende. 

EU-reguleringen har ikke taget højde for denne problemstilling i udbudsdirektivet. Af 

udbudsdirektivet fremgår det klart, at ordregivende myndigheder ikke kan opnå partstatus på 

allerede eksisterende rammeaftaler.  

Det vurderes dog, at såfremt EU-domstolen skulle afgive en præjudiciel afgørelse vedrørende 

muligheden for at acceptere at ordregivende myndigheder fik partstatus i forbindelse med 

ressortændringer, så ville en sådan afgørelse acceptere den danske løsning. Det sker ud fra den 

vurdering at domstolen på baggrund af en formålsfortolkning vil konkludere at 

gennemsigtighedsprincippet ikke bliver overtrådt ved at lade nye ordregivende myndigheder få 

partstatus på rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer, forudsat at der ikke sker en 

ændring i volumen på rammeaftalen, der kan tilskrives ressortændringen.  
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Kapitel 4 - Økonomisk analyse af rammeaftaler 

4.1 Introduktion 
I de foregående kapitler blev det klarlagt, at man som ordregiver  på en centralt udbudt 

rammeaftale  skal tilsikre, at man kan identificeres i udbudsmaterialet på en klar og entydig måde 

og at det som udgangspunkt ikke er muligt at indtræde som part i en allerede eksisterende 

rammeaftale. Den danske regulering lægger dog op til at det skal være muligt at opnå partstatus i 

forbindelse med ressortændringer.  

Som ordregivende myndighed er det ikke kun den juridiske del af indkøbsprocessen 

opmærksomheden skal rettes mod. Den økonomiske side af at have partstatus på en rammeaftale 

bør også vægtes højt, både af den udbydende myndighed og af de ordregivende myndigheder der 

efterfølgende skal gøre brug af rammeaftalen når den er indgået. KFST har udgivet en publikation 

om det offentliges indkøb på rammeaftaler.88 Den pågældende publikation konkluderer blandt 

andet at 84% af tilbudsgivere bød en lavere pris på rammeaftalen end de ellers ville have budt på 

enkeltstående kontrakter.89 Samtidig svarede 54% af tilbudsgiverne at omsætningen på 

kontrakten ikke levede op til den forventede kontraktværdi i udbuddet.90 To forhold der vil 

undersøges nærmere i dette kapitel. 

På baggrund af den udbydende myndigheds udbudsbekendtgørelse modtager tilbudsgiverne 

information om hvilke ordregivende myndigheder, der kan gøre brug af aftalen. Usikkerheden for 

tilbudsgiverne ligger i hvem af de ordregivende myndigheder der efterfølgende vil gøre brug af 

rammeaftalen. En usikkerhed som ordregiverne bør være bekendt med, således de kan agere 

derefter for at opnå den optimale prissætning. 

Der er en generel konsensus bland t akademikere, at jo større volumen på en rammeaftale jo 

lavere pris vil en tilbudsgiver byde og aktørernes transaktionsomkostninger bliver samtidigt 

nedbragt væsentligt.91. Dette kapitel vil derfor søge at besvare  hvad den økonomiske konsekvens 

rent prissætningsmæssigt  er om rammeaften er frivillig eller forpligtigende for de ordregivende 

                                                             
88 KFST (2015) 
89 Ibid s.138 
90 Ibid s.138 
91 Karjalainen K. (2010) S. 87 
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myndigheder at bruge. Samt hvad tilbudsgivernes imperfekte information med hensyn til volumen 

og aftræk på rammeaftalen har af efterfølgende konsekvens på prissætningen i den pågældende 

rammeaftalen herunder konsekvensen af ordregivers mulighed for at gøre brug af bod ved den 

økonomiske aktørs manglende opfyldning af rammeaftalens vilkår.  

Dette kapitel vil være opdelt i to underkapitler. 

Indledningsvist vil jeg på et teoretisk grundlag påvise det rationale, der ligger til grund, for at det 

må antages, at tilbudsgivere vil byde ind med lavere priser på en forpligtigende rammeaftale i 

forhold til en uforpligtigende rammeaftale. Dette gøres på baggrund af Williamson´s 

transaktionsomkostningsteori. 

Derefter vil risikoallokering og herunder begreberne risikoneutral og risikoavers blive gennemgået 

og brugen af bod i kontrakter blive diskuteret på baggrund af principal-agent teorien. 

Derefter vil jeg på baggrund af en udbudsbekendtgørelse og vejledende forhåndsmeddelelse 

analysere hvilken betydning transaktionsomkostningsteorien,  risikoallokeringen og sikkerheden 

for et vist volumen og afsætningsfrekvens på rammeaftalen, har på tilbudsgivers prissætning i 

forbindelse med rammeaftaler. Dette gøres med udgangspunkt i de gennemgåede teorier at 

inddrage de væsentligste risiko faktorer i forhold til volumen og afsætningsfrekvens, som må 

antages at påvirke tilbudsgiverens prissætning og hvilke afhjælpningsmidler ordregiverne og de 

udbydende myndigheder har i forhold til at nedsætte tilbudsgiverens risiko ved en tilbudsgivning. 

Afslutningsvis vil der på baggrund af ovenstående analyser redegøres for hvilke tiltag den 

udbydende myndighed kan gøre for at reducere tilbudsgivernes manglende informationsniveau.  

I analysen gøres brug af forpligtigende og uforpligtigende rammeaftaler med en leverandør. Ved at 

gøre brug af kun en leverandør på en forpligtigende rammeaftale, kan man foranlediges til at tro, 

at der derved vil være tale om et monopol, med tilhørende dødvægtstab. Det skal her påpeges, at 

der forud for indgåelsen af rammeaftalen, der gav en enkelt tilbudsgiver et efterfølgende monopol 

i rammeaftalens løbetid, var afholdt en konkurrenceudsættelse på det pågældende marked. Disse 

markeder vil ofte være at betragte som oligopolistiske på grund af et begrænset antal 

tilbudsgivere på det pågældende marked. Dette skyldes især at rammeaftaler med mange 

ordregivende myndigheder både genererer et stort volumen, men også dækker et stort geografisk 
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område, hvorfor det kræver tilbudsgivere med en vis størrelse og logistisk set-up at kunne byde 

ind på sådanne rammeaftaler.  

Som grundlag for den økonomiske analyse vil jeg tage udgangspunkt i teorien om den ny 

institutionelle økonomi med de adfærdsantagelser der er knyttet hertil:92  

1. Aktørerne er begrænset rationelle som følge af asymmetrisk information. 

2. Aktørerne vil maksimere egne interesser, hvilket også kan defineres som 

 nyttemaksimerende. De vil derfor handle på den måde, der giver dem den største 

 profit. 

3. Aktørerne vil handle opportunistisk. 

Det økonomiske velfærdsbegreb eller efficienskriterium , der gøres brug af i analysen er Kaldor 

Hicks kriteriet. Dette betyder at der opnås en velfærdsforøgelse, hvis den gevinst som vinderne får 

er større end hvad taberne taber.93  

4.2 Efficiensbegreb 
Som det fremgår af ovenstående, så vil aktørerne i den ny institutionelle økonomi betragte 

nyttemaksimering, som det der resulterer i den største profit. Da de ordregivende myndigheder i 

de fleste tilfælde vil være offentlige myndigheder, så vil deres naturlige forståelse af 

nyttemaksimering ikke være at skabe mest mulig profit. Myndighedernes forståelse af 

nyttemaksimering fra et økonomisk synspunkt vil være at opnå mest muligt for den samme 

mængde penge og derved tjene samfundets interesser bedst muligt. Det skal dog påpeges at 

offentlige myndigheder er politisk styrede, hvorfor der kan opstå situationer hvor der bliver 

gennemført handlinger, der ikke kan betragtes som umiddelbart nyttemaksimerende ud fra et 

økonomisk synspunkt, men som er nyttemaksimerende ud fra et socialøkonomisk synspunkt. 

Dette kunne f.eks. være, at en myndighed undlader at udlicitere nogle opgaver selv om det ville 

være mest økonomisk efficient at gøre dette men ved at udføre opgaverne selv kan kommunen 

tilgodese et socialøkonomisk synspunkt. Det kan også være, at en myndighed vælger at udbyde en 

aftale på egne vegne, frem for at indtræde som part i en rammeaftale med et større volumen. 

                                                             
92 Som defineret af Østergaard (2003) 
93 Riis (1999) s. 1156  
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Dette kan eventuelt gøres for at tilgodese små og mellemstore virksomheder (SMV) i den 

pågældende kommune eller region, der ellers ikke vil have kapaciteten til at byde ind på 

rammeaftaler med stor volumen.94 

Der vil dog i denne afhandling anlægges den antagelse, at offentlige myndigheder er 

nyttemaksimerende i forhold til at få mest muligt for pengene og ikke styret af politiske holdninger 

og ideologier i forbindelse med offentlige indkøb. 

4.3 Transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud. 
Ordregivende myndigheder, der har partstatus på centralt udbudte rammeaftaler har kun 

begrænsede transaktionsomkostninger i forbindelse med brugen af disse, sammenlignet med hvis 

den enkelte ordregivende myndighed selv skulle gennemføre et tilsvarende udbud.95 

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på rammeaftaler, har i sagens natur også 

transaktionsomkostninger i forbindelse med udbuddet, hvad enten de bliver tildelt kontrakten 

eller deres tilbud bliver fravalgt. 

Parterne i en udbudsproces gennemført af en indkøbscentral, der vil resultere i endelig indgåelse 

af en rammeaftale vil derfor være indkøbscentralen (der også kan have partstatus i 

rammeaftalen), ordregivende myndigheder med partstatus og tilbudsgivere der afgiver tilbud på 

rammeaftalen. 

Da den ordregivende myndighed normalt ikke videresælger de ydelser, der er rekvireret på en 

rammeaftale, men er slutbruger af ydelsen, så vil transaktionsomkostningerne i forbindelse med 

gennemførelsen af udbuddet  for denne være at betragte som "sunk cost" og kan derfor ikke 

genindvindes når de først er blevet afholdt.  

Da indkøbscentraler, som udgangspunkt, er professionelle enheder hvis formål det er at udbyde 

og indgå rammeaftaler på vegne af dets medlemmer, vil de i de fleste tilfælde kunne sende 

omkostningerne videre til de myndigheder der gør brug af rammeaftalerne. Dette kan ske direkte, 

ved at de myndigheder, der har partstatus i rammeaftalen betaler de transaktionsomkostninger, 

der er forbundet med udbuddet eventuelt på cost-recovery basis eller ved en abonnements 

                                                             
94 Den økonomiske problemstilling med manglende mulighed for SMV til at konkurrere på markedet for offentlige 
indkøb er adresseret i 2. betragtning til det nye udbudsdirektiv. 
95 Yukins (2008) s. 554 
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ordning. Det kan også ske indirekte hvor indkøbscentralen modtager en procentdel af 

omsætningen på de enkelte rammeaftaler fra de tilbudsgivere, der er parter på aftalen, denne 

model defineres som  "SKI modellen"96 eller den model som statens indkøb 

(Moderniseringsstyrelsen) gør brug af, hvor der bliver tildelt et årligt budget fra staten til 

varetagelse af opgaverne. De besparelser, der opnås ved at udbyde centraliserede rammeaftaler 

genindvinder staten så ved at skære tilsvarende i de underliggende myndigheders budgetter.97 For 

at de aftaler staten indkøb indgår skal være at betragte som efficiente, skal beløbet der skæres i 

budgetterne gerne være større end det årlige budget til statens indkøb. 

De transaktionsomkostninger som tilbudsgiverne afholder, skal tilbudsgiverne i sagens natur have 

dækket ind igen på en eller anden måde. Dette sker, simplificeret, ved at sende omkostningerne 

videre til de kunder der gør brug af rammeaftalerne ved at lade omkostningerne være en del af de 

tilbudte priser. 

Transaktionsomkostninger relateret til udbudsprocessen er derfor en væsentlig faktor, der skal 

inddrages i den økonomiske analyse for at forstå hvorledes de ordregivende myndigheder har 

mulighed for at handle  mest efficient i forhold til at nedbringe tilbudsgivernes  

transaktionsomkostninger i forbindelse med rammeaftaler. 

Til at gennemføre denne analyse, gøres brug af Williamsons transaktionsomkostningsteori. 

Formålet med transaktionsomkostningsteorien er at minimere de transaktionsomkostninger, der 

er ved en given transaktion. Det der skal analyseres er derfor selve transaktionen og de 

omkostninger der er forbundet hermed. Der skal derimod ikke analyseres på den vare eller 

tjenesteydelse, der danner grundlag for den faktiske transaktion. Ifølge Williamson er der en 

transaktion når der sker en overførsel af en vare eller service mellem nogle teknologisk adskilte 

enheder.98  

Transaktionsomkostninger defineres endvidere af Williamson som værende; 

"..the costs of running the economic system".99 

                                                             
96 https://www.ski.dk/viden/sider/saadan-finansieres-rammeaftalerne.aspx. Side besøgt 03.04.2016  
97 Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016, CIR1H nr 9094 af 03/02/2016 
98 Williamson (1985)  
99 Williamson (1991) s. 269  
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Det skal her bemærkes, at en transaktion derfor godt kan finde sted internt i en myndighed eller 

hos en tilbudsgiver, hvilket vil være at betragte som en internaliseret transaktion. I denne analyse 

fokuseres der på de eksterne transaktioner parterne imellem. Med hensyn til begrebet 

transaktionsomkostninger, så dækker dette kun omkostningerne til selve transaktionen. 

Eventuelle transport- og leveringsomkostninger er ikke en del af transaktionsomkostningerne. 

Transaktionsomkostningerne kan deles op i 3 hovedgrupper;100 

- Søgeomkostninger. 

- Forhandlingsomkostninger.  

- Kontrolomkostninger. 

Det kan naturligvis diskuteres om transaktionsomkostningsteorien ukritisk kan bruges til at 

analysere transaktionsomkostninger i et udbud, idet teorien er baseret på et marked med 

profitsøgende parter og  teorien kan også bruges til at evaluere hvorvidt det er fordelagtigt at 

varetage den pågældende opgave internt i virksomheden eller få den løst eksternt af en anden 

virksomhed. Hvis man kigger på en udbudsproces, så passer denne alligevel godt ind i teorien idet 

der er transaktionsomkostninger knyttet til de forskellige transaktioner før, under og efter et 

udbud, hvilket passer godt med teorien. Samtidig er de ordregivende myndigheder efficiens 

søgende i forbindelse med processen. Dog vil de ordregivende myndigheder normalt have gjort op 

med sig selv på forhånd hvorvidt den pågældende opgave skal udliciteres eller ej. Men overordnet 

set passer teorien godt med udbuddets virkelighed i forhold til de transaktionsomkostninger, der 

forekommer undervejs i et udbud. 

Nedenstående tabel giver et overblik over de forskellige typer af transaktionsomkostninger, som 

de ovenfor nævnte parter i udbudsprocessen har. 

 

 

 

 

                                                             
100 Eide et al (2008) s. 129 
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 Ordregivende 
myndighed med 
partstatus 

Indkøbscentral Tilbudsgiver 

Søgeomkostninger Indgå aftale med 
indkøbscentral 

Markedskendskab 
Teknisk dialog 

Markedskendskab 
Igangværende 
udbud 

Forhandlingsomkostninger Deltagelse i 
følgegrupper 

Udbudsprocessen Afgivelse af tilbud 

Kontrolomkostninger Aftalens efficiens 
Disponering på aftale. 
Kontraktforpligtigelser. 

Kontrakt styring 
Markedsføring 

Kontrakt styring. 
Markedsføring 

Egen tilvirkning 
 

Den ordregivende myndighed med partstatus har begrænsede søgeomkostninger. 

Søgeomkostningerne vil henhøre til at finde den rammeaftale man gerne vil have partstatus på. 

Partstatus opnås normalt automatisk ved at være medlem eller abonnement ved en 

indkøbscentral. Ved SKI er medlemskab frivilligt, mens det for statslige myndigheder er 

obligatorisk at have partstatus. Ligeledes er forhandlingsomkostningerne i forbindelse med 

udbudsprocessen begrænsede, som eventuelt kan være deltagelse i en følgegruppe i forbindelse 

med udbudsprocessen. Kontrolomkostningerne er de efterfølgende omkostninger i forhold til at 

disponere på aftalen og tilsikre at kontraktforpligtigelser overholdes, både ens egne som rekvirent 

og leverandørens forpligtigelser til at levere i forhold til den indgåede aftale. Når økonomien i 

rammeaftalen er kendt, kan ordregiveren gøre op med sig selv om aftalen må betragtes som 

økonomisk attraktiv eller om det kan være mere efficient at udbyde aftalen selv.  

Indkøbscentralen har væsentlige højere søgeomkostninger end den ordregivende myndighed. 

Dette skyldes at indkøbscentralen forud for gennemførelse af en udbudsproces bør opnå et vist 

kendskab til det marked og de tilbudsgivere der kan forventes at ville afgive tilbud på den 

efterfølgende udbudte rammeaftale. Et sådan markedskendskab kan også indebære 

gennemførelsen af en teknisk dialog med aktørerne på markedet. Den tekniske dialog 

gennemføres særligt med henblik på at opnå forståelse for hvad markedet kan tilbyde, men også 

på hvilke betingelser. Der vil ikke være efficient for en indkøbscentral i forbindelse med et udbud 

at fastsætte nogle kontraktvilkår som tilbudsgiverne ikke ønsker at imødekomme.  

Indkøbscentralen har også muligheden for at iværksætte udbudsprocessen uden at afsøge 

markedet først. De sparede transaktionsomkostninger kan dog resultere i en for ordregiverne 
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mindre fordelagtig rammeaftale hvis der er for meget asymmetrisk information mellem 

indkøbscentralen som udbyder og tilbudsgiverne. Omkostningerne i forbindelse med 

udbudsprocessen er relateret til udarbejdelse af udbudsmateriale, selve udbuddet og den 

efterfølgende evaluering af de indkomne tilbud. Når evaluering er afsluttet og kontrakten er blevet 

tildelt en eller flere af tilbudsgiverne skal den indgåede kontrakt styres for at tilsikre at 

leverandørerne og de ordregivende myndigheder lever op til kontraktens bestemmelser. 

Indkøbscentralen skal i de fleste tilfælde også i mere eller mindre omfang markedsføre 

rammeaftalen over for den kunder, dette kan være et krav fra de bagvedliggende myndigheder 

men også det faktum at en højere omsætning kan resultere i et større afkast til indkøbscentralen. 

Tilbudsgiveren har ikke søgeomkostninger i samme omfang som indkøbscentralen. I teorien kan 

tilbudsgiveren nøjes med at søge efter relevante udbud i en EU søgemaskine, TED Databasen, hvor 

alle EU udbud, som udgangspunkt, bliver offentliggjort.101 Som tilbudsgiver kan det dog være en 

god strategi at have føling med i hvilken retning det offentlige rykker sig rent indkøbsmæssigt. 

Både i forhold til ændrede prioriteter men også i forhold til kommende større projekter, da det 

kan være nødvendigt at kunne frigøre ressourcer med kort varsel eller nogle opgaver er af en 

sådan størrelse at der kræves samarbejdspartnere til at løse dem. Tilbudsgiverens omkostninger i 

forhold til afgivelse af tilbud kan variere afhængig af udbuddets kompleksitet, men det vil normalt 

være en ressourcekrævende affære, idet eventuelle fejl i tilbuddet kan resultere i at tilbuddet 

bliver afvist som ukonditionsmæssigt og omkostningerne til udarbejdelsen af tilbuddet er gået 

tabt. Den vindende tilbudsgiver vil efterfølgende have omkostninger til at levere i forhold til 

kontraktdetaljerne og tilsikre overholdelse af kontrakten. Da tilbudsgiveren er interesseret i så høj 

en omsætning på rammeaftalen som muligt, vil det være nødvendigt at markedsføre 

rammeaftalen over for de myndigheder, der har partstatus på aftalen. Ved at være leverandør på 

en rammeaftale kan tilbudsgiverne få adgang til et ikke tidligere kundegrundlag og derved opnå et 

mersalg af ydelser, der ikke er dækket af den pågældende rammeaftale.102 

Da der vil være en stor  variation i forhold til ressource forbrug mellem de enkelte udbud af 

rammeaftaler, for henholdsvis indkøbscentraler og tilbudsgivere vil det kræve et omfattende 

                                                             
101 TED - Tenders electronic daily, supplement til den Europæiske Unions Tidende. www.ted.europe.eu  
102 KFST (2015) s. 14, anfører ca. 40% af de adspurgte, at de som strategisk mål også har yderligere mersalg uden for 
rammeaftalen. 
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datagrundlag at kunne prissætte transaktionsomkostninger i de forskellige faser i forhold til 

transaktionsomkostningsteorien.  

Som ordregivende myndighed skal man være bevidst om, som nævnt ovenfor, at de 

transaktionsomkostninger som tilbudsgiverne afholder i forbindelse med udbudsprocessor vil blive 

videreført til de ordregivende myndigheder i form af højere priser. Det er derfor i de ordregivende 

myndigheders interesse at handle på en sådan måde, så tilbudsgivernes transaktionsomkostninger 

bliver reduceret mest muligt. 

Nedenstående tænkte eksempel viser forholdet i transaktionsomkostninger for en tilbudsgiver 

mellem en forpligtigende og uforpligtigende rammeaftale. 

4.3.1 Transaktionsomkostninger ved udbud på forpligtigende og uforpligtigende 

rammeaftaler. 
Der antages et marked på 40 enheder i rammeaftalens løbetid. Hver enhed repræsenterer en 

værdi over tærskelværdien, således at køb af blot en enhed vil kræve et udbud. Der er 4 aktører på 

markedet, som alle er bekendt med hinandens eksistens, markedsformen vil derfor være at 

definere som et oligopol. Da det er første gang rammeaftalen udbydes har alle 4 tilbudsgivere 

adgang til samme information om rammeaftalen. For at simplificere eksemplet har alle 4 

tilbudsgivere samme statistiske chance for at vinde udbuddet. Der indgås efterfølgende kun aftale 

med en enkelt leverandør. 

Med udgangspunkt i teorien om den ny institutionelle økonomi , som forklaret ovenfor, vil 

tilbudsgiverne handle opportunistisk, hvorfor der er mulighed for at aktørerne vil danne et kartel i 

forbindelse med tilbudsgivningen på både den forpligtigende og uforpligtigende rammeaftale og 

dermed presse prisen op og skabe et dødvægtstab.  

Det der vil tale imod dannelsen af et sådant kartel, er for den forpligtigende rammeaftale, at de 

andre tilbudsgivere vil komme til at vente rammeaftalens løbetid, inden der bliver den næste 

tilbudsgivers tur til at vinde udbuddet, såfremt kartel dannelsen er baseret på et rotationsprincip 

blandt tilbudsgiverne. Hvorimod på den uforpligtigende rammeaftale vil de andre tilbudsgivere 

hurtigere få del i markedet, dog med en begrænset mængde.  Hvad der taler for dannelse af et 

kartel, er muligheden for at den vindende tilbudsgiver efterfølgende kompenserer de tre tabende 

tilbudsgivere eller at de deler andre markeder imellem sig og derved reelt afgiver tilbud på skrømt.  

Det antages dog i dette eksempel, at tilbudsgiverne ikke danner kartel.  
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Den forpligtigende rammeaftale vil kun blive tildelt til en tilbudsgiver, der i rammeaftalens løbetid 

vil levere de 40 enheder til de ordregivende myndigheder med partstatus på rammeaftalen. 

For den uforpligtigende rammeaftale består markedet fortsat af 40 enheder. I forhold til 

ordregivende myndigheders ageren på markedet, vil følgende antagelser være gældende. På den 

uforpligtigende rammeaftale, vil de ordregivende myndigheder, der har partstatus i rammeaftalen, 

gøre brug af denne i forbindelse med indkøb af 20 enheder. De resterende 20 enheder vil blive 

indkøbt på baggrund af individuelle udbud fra de enkelte ordregivende myndigheder. De fire 

tilbudsgivere vil fortsat have samme sandsynlighed for at blive tildelt de enkeltstående 

kontrakter.103 Dette vil resultere i at en tilbudsgiver bliver tildelt den uforpligtigende rammeaftale 

med 20 enheder og efterfølgende leverer yderligere 5 enheder på de enkeltstående udbud. De 

resterende 3 tilbudsgivere leverer hver især på 5 enheder.   

4.3.2 Beregning af transaktionsomkostninger mellem forpligtigende og 

uforpligtigende rammeaftaler. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at tilbudsgiverne er risikoneutrale, idet de 

accepterer, at der kun er en sandsynlighed på 25% for at de vinder et udbud og bliver leverandør 

på en rammeaftale eller et enkeltstående udbud. 104 

Tilbudsgiverens transaktionsomkostninger estimeres til 25.000 kr. for hvert udbud der gives tilbud 

på. Dette beløb er uændret hvad enten der er tale om at afgive tilbud på den forpligtigende eller 

den uforpligtigende rammeaftale eller et af de efterfølgende enkeltstående udbud og om 

tilbudsgiveren vinder udbuddet eller ej. 

For den forpligtigende rammeaftale vil transaktionsomkostningerne være 25.000 kr., men da der 

kun er 25% chance for at vinde udbuddet, skal transaktionsomkostningerne for de tre udbud der 

statistisk set ikke vindes medregnes i det vindende udbud, hvorfor de samlede 

transaktionsomkostninger vil være på 100.000 kr. Omkostninger, der har været afholdt i 

                                                             
103 Det kan lyde ulogisk, at der er ordregivende myndigheder, der vælger at udbyde selv og derved opnå højere 
transaktionsomkostninger, til trods for de har partstatus på en rammeaftale der tilbyder lignende produkter. Årsagen 
kan være, at den ordregivende myndighed er af den mening, at der kan opnås en bedre pris ved eget udbud såfremt 
der kan gives yderligere information til tilbudsgiverne i forbindelse med udbuddet, f. eks. leveringstermin. Den 
problemstilling behandles senere i kapitlet. En anden årsag kunne være at man ikke er tilfreds med det tilbudte 
produkt på rammeaftalen og derfor har en enden kravspecifikation, der ikke kan dækkes af den pågældende 
rammeaftale. Denne situation behandles ikke i denne opgave. 
104 Begrebet risikoneutral bliver gennemgået yderligere i næste afsnit. 
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forbindelse med at byde ind på et udbud, der ikke blev vundet, vil være at betragte som "sunk 

cost" for tilbudsgiveren, men disse afholdte omkostninger skal tjenes ind igen, hvilket gøres ved at 

medregne dem i det udbud, der vindes på et andet marked. De samlede transaktionsomkostninger 

på 100.000 kr. kan fordeles ud på de 40 enheder der er volumen i rammeaftalen. Dette giver 

samlede transaktionsomkostninger på 2.500 kr. pr. enhed, der efterfølgende skal leveres på den 

pågældende rammeaftale.  

For den uforpligtigende rammeaftale vil transaktionsomkostningerne ligeledes være på 25.000 kr. 

for hvert afholdt udbud, og de indregnede transaktionsomkostninger til det første udbud vil derfor 

ligeledes være på 100.000 kr. I dette tilfælde kan omkostningerne kun fordeles på 20 enheder 

hvorfor det vil resultere i transaktionsomkostninger på 5.000 kr. pr. enhed. Efterfølgende vil der 

blive afholdt 20 enkeltstående udbud, hvor tilbudsgiveren vil påregne transaktionsomkostninger 

på 100.000 kr. for hvert udbud der bydes på af de enkeltstående udbud. Statistisk set vil der 

vindes 5 udbud, dette vil  resultere i at de enkeltstående udbud vil blive pålagt 100.000 kr. i 

transaktionsomkostninger. 

Forskel i pris på den forpligtigende og uforpligtigende rammeaftale i forhold til 

transaktionsomkostninger vil derfor være 2.500 kr. højere pr. enhed for de enheder ,der indkøbes 

på den uforpligtigende rammeaftale frem for den forpligtigende rammeaftale. 

Andre årsager til lavere pris på en forpligtigende rammeaftale end på en uforpligtigende 

rammeaftale, er at tilbudsgiverne kun får en chance for at få del i markedet og skabe profit på 

forpligtigende rammeaftaler, hvorimod de ved uforpligtigende rammeaftaler også får mulighed for 

profit ved eventuelle efterfølgende enkeltstående udbud. De vil derfor acceptere lavere profit pr. 

enhed på den forpligtigende rammeaftale end på den uforpligtigende rammeaftale og 

efterfølgende enkeltstående udbud.  

4.4 Offentlige myndigheders allokering af risiko i kontrakter. 
I forbindelse med en indkøbscentral's udbud af en rammeaftale, er indkøbscentralen nødt til at 

tage højde for på hvilket niveau de ordregivende myndigheder ønsker at påtage sig eventuelle 

risici i den indgåede rammeaftale men samtidig også være bevidst om at risikoallokering til en 

anden part, i dette tilfælde tilbudsgiverne, kan påvirke prissætningen i rammeaftalen på en 
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ugunstig måde for de ordregivende myndigheder.105 I den forbindelse er det derfor vigtigt, at 

definere hvorvidt en ordregivende myndighed som udgangspunkt er at betragte som risikoavers 

eller -neutral, hvorfor det er nødvendigt at definere de to begreber først.  

Hvis man forestiller sig et spil med en indsats på 50 kr., hvor man kaster en mønt der enten kan 

blive plat eller krone. Såfremt den er krone får man 100 kr., såfremt den er plat har man tabt 

indsatsen. Man kan også vælge at lade være med at deltage i spillet og beholde de 50 kr. 

Skematisk vil spillet se ud som nedenfor; 

 Krone Plat Forventet formue efterfølgende 

Spiller ikke 0 0 50 Kr. 

Spiller 0,5*100 0,5*0 50 Kr. 

Egen tilvirkning. 

 

Hvis spilleren er indifferent mellem ikke at spille eller at spille, da afkastet er ens, vil han være 

risikoneutral. Hvis han foretrækker det sikre med ikke at spille, frem for at spille og tage en chance 

vil han være risikoavers.106 

I den praktiske verden er parternes risikovillighed ofte sammenhængende med hvorledes de er 

finansieret.107 Selvom Lando (2015) forholder sig til bygningen af en bro med et budget på 

adskillige mia. kr. hvor risikoen derved er større rent økonomisk antages det at hans konklusioner 

også vil gøre sig gældende, når de offentlige myndigheders budgetter er mindre og de økonomiske 

risici tilsvarende er mindre.  

En offentlig myndighed vil i mange tilfælde operere med store budgetter, hvorfor man vil 

foranlediges til at tro, at en offentlig myndighed derfor vil være risikoneutral, idet den vil kunne 

bære et økonomisk tab som kan dækkes af budgettet. Det forholder sig imidlertid ikke sådan, idet 

en myndigheds budget er fastlåst og muligheden for at få ekstra bevillinger på grund af 

risikoneutral adfærd må betegnes som ikke muligt. En myndigheds adfærd vil derfor være 

risikoavers og derved vil myndigheden påtage sig færrest mulige risikoforpligtigelser i et 

kontraktforhold. I et retsøkonomisk perspektiv er det den part der besidder mest information, der 

                                                             
105 Lando (2015) s. 6 
106 Eide et al (2008) s. 120 
107 Lando (2008) s.13 
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bør påtage sig risikoen, da denne part har nemmest ved at beregne risikoen og tage forholdsregler 

imod denne, men dette ses ikke at være tilfældet her.108  

Den offentlige myndigheds risikoaversion vil også gøre sig gældende ved eventuelle 

risikomomenter, der kunne opstå i løbet af rammeaftalens løbetid. I sådanne tilfælde vil den 

ordregivende myndighed ikke ønske at påtage sig den pågældende risiko og derfor allokere 

risikoen videre til tilbudsgiveren. 

Da en indkøbscentral handler på vegne af de ordregivende myndigheder, der skal gøre brug af den 

indgåede rammeaftale, vil indkøbscentralen i forbindelse med udbuddet være nødt til at tage 

højde for de kommende brugere af rammeaftalens præferencer, uagtet at dette kan have en for 

brugerne negativ prissætning på grund af risikoallokeringen over til tilbudsgiveren. 

Det er ikke kun de ordregivende myndigheder, der er risikoaverse i forbindelse med indgåelse af 

kontrakter. Indkøbscentralen vil også være risikoavers i forhold til at forpligtige sig på vegne af de 

ordregivende myndigheder overfor den vindende tilbudsgiver. Et godt eksempel på dette er 

angivelsen af den forventede værdi i rammeaftalens i ovenfornævnte udbudsbekendtgørelse. 

Denne værdiansættelse vil blive diskuteret nærmere senere i dette kapitel. 

Om en tilbudsgiver vil være risikoavers eller - neutral afhænger af den pågældende situation. I 

forbindelse med tilbudsgivningen vil tilbudsgiveren, som gennemgået ovenfor. være nødt til at 

være risikoneutral. Hvis tilbudsgiveren ikke vil være risikoneutral, så vil han aldrig afgive et tilbud 

og dermed kan han reelt lukke sin virksomhed. Tilbudsgiveren kan dog styre sin risikoneutralitet 

ved kun at afgive tilbud når chancen for at vinde er meget høj. I forbindelse med 

udbudssituationer hvor indkøbscentralen i kontraktudkastet allokerer risikoen til den økonomiske 

aktør, har tilbudsgiveren muligheden for at acceptere den pågældende risiko og for dette påregne 

sig en risikopræmie i form af højere priser, til at dække eventuelle meromkostninger der opstår på 

grund af den forhøjede risiko, tilbudsgiveren vil dermed være risikoavers da han påregner sig en 

forsikringspræmie for at påtage sig risikoen. 

4.4.1 Principal-agent teorien i bodsbestemmelser 
Når en rammeaftale er indgået mellem en indkøbscentral og den vindende tilbudsgiver, herefter 

den økonomiske aktør,  kan de kommende aftaler der indgås mellem de ordregivende 

                                                             
108 Østergaard (2014) s. 15  
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myndigheder med partstatus og  den økonomiske aktør ske på baggrund af en specifik 

leveranceaftale der er at betragte som et bilag til den indgåede rammeaftale. 

Hvor rammeaftalen dækker samarbejdet mellem indkøbscentralen og den økonomiske aktør, vil 

den nævnte leveranceaftalen dække aftalen på specifikke ordre mellem den enkelte ordregivende 

myndighed og den økonomiske aktør.  

En af klausulerne i en sådan leveranceaftale kan definere konsekvensen af en for sen levering, i 

forhold til det i leveranceaftalen aftalte, fra den økonomiske aktør til den ordregivende 

myndighed. Årsagen til det er nødvendigt at gøre brug af bod i leveranceaftaler er at det er 

nødvendigt at kunne styre den økonomiske aktørs adfærd, også kendt som Principal-Agent 

teorien.  

Principal-Agent teorien går ud på at en agent, i dette tilfælde den økonomiske aktør, vil kunne 

påvirke udfaldet af en handling, i dette tilfælde rettidig levering, som principalen, i dette tilfælde 

den ordregivende myndighed vil have udbytte af. Samtidig vil det kræve høje 

transaktionsomkostninger fra principalens side at overvåge at agenten gør sit yderste for at 

tilstræbe rettidig levering og overholde den indgåede aftale. For at tilsikre at agenten derfor 

handler i principalens interesse, skal der være et incitament for agenten til at levere rettidigt.109  

Med udgangspunkt i en leveranceaftale fra SKI på levering af servere vil teorien blive sat sammen 

med de specifikke klausuler i den pågældende leveranceaftale.110 

Leveringstiden er i den pågældende leveranceaftale afsnit 3.4 aftalt til at være 15 arbejdsdage fra 

bestilling. 

Der er krav til leverandøren om  afværgepligt jf. afsnit 10.1.2, det vil sige han skal gøre mest muligt 

for at afværge eventuelle forsinkelser og derved tilgodese principalen interesse, der er rettidig 

levering. Her har den ordregivende myndighed en mulighed for at overvåge leverandøren, men 

det vil være forbundet med så store transaktionsomkostninger for den ordregivende myndighed, 

at det ikke vil være muligt. Dette vil også gøre sig gældende i forhold til leverandørens 

                                                             
109 Eide et al (2008) s. 121 
110 Leveranceaftalens fulde indhold kan findes på https://www.ski.dk/aftaler/02030014-Servere-og-

Storage/Sider/default.aspx. Leveranceaftalens afsnit 10 om misligholdelse er indsat som Bilag C. Side besøgt d. 25. 
april 2016  
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underretningspligt. Her vil det også være forbundet med høje transaktionsomkostninger for den 

ordregivende myndighed, at overvåge om de oplysninger leverandøren giver i forhold til 

oplysningspligten er korrekte. 

For at tilsikre at leverandøren varetager den ordregivende myndigheds interesser i forhold til 

rettidig levering vil det derfor være nødvendigt at indbygge et incitament for leverandøren, i 

forhold til at levere indenfor den aftalte frist. Dette gøres i leveranceaftalens afsnit 10.1.5, hvor 

leverandøren bliver pålagt at skulle betale en bod på 1% af den forsinkede leverances værdi pr. 

forsinket arbejdsdag, dog med et loft på maksimum 10% af den samlede leverancesum. For at 

leverandøren fortsat skal have incitament til at levere de aftalte ydelse når loftet for bod er nået, 

er der i leveranceaftalens afsnit 10.3 omhandlende misligholdelse, mulighed for at hæve den 

indgåede aftale såfremt forsinkelsen overstiger 10 arbejdsdage, hvilket også er den maksimale bod 

der kan udøves overfor leverandøren.  

Konsekvensen for den ordregivende myndighed, såfremt det er nødvendigt at hæve den 

pågældende leverance grundet for sen levering, vil være at det er nødvendigt at finde en anden 

leverandør til at levere den pågældende ydelse.111 Såfremt det er nødvendigt for den 

ordregivende myndighed at finde en anden leverandør, foreligger muligheden for at den 

ordregivende myndighed skal ud i et nyt udbud med dertil hørende transaktionsomkostninger og 

yderligere ventetid på den ønskede ydelse.  

Denne viden har den oprindelige leverandør og kan derfor udføre et "hold-up" på den 

ordregivende myndighed.  Et "hold-up" i dette kontraktforhold er muligt at udføre, idet begge 

parter kan siges at være i et bilateralt monopol, hvor ingen af dem kan udskiftes uden forhøjede 

transaktionsomkostninger.112 Leverandøren udfører det pågældende "hold-up" ved ikke at bruge 

så mange kræfter på at opfylde den pågældende leverance, når maksimum bod er nået, men 

koncentrerer i stedet sine ressourcer i forhold til andre leverandører, hvor leveringsfrist nærmer 

sig. Denne "hold-up" periode er naturligvis begrænset i det den ordregivende myndighed ikke kan 

afvente leveringen på ubestemt, men vil være nødt til at udvise en vis tålmodighed med 

                                                             
111 Der skal i dette tilfælde ses bort for det faktum, at der på den pågældende SKI aftale er flere leverandører, hvorfor 
at den ordregivende myndighed derfor kan anskaffe den pågældende ydelse hos en anden leverandør på den samme 
aftale. Der er endvidere en klausul i leveranceaftalen om at en eventuel prisdifference skal erstattes af den oprindelige 
leverandør. 
112 Lando (2015) s. 23 
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leverandøren for ikke at skulle ud i et nyt udbud. Denne "hold-up" situation vil som anført kun 

kunne bruges når den ordregivende myndighed er udbudspligtig i forhold til den pågældende 

leverance.  

4.5 Leverandørens usikkerhed i faktisk volumen og aftagningsfrekvens 
Når en tilbudsgiver afgiver et tilbud på en rammeaftale udbudt af en indkøbscentral, sker der ofte 

på baggrund af to ukendte variable i form af den faktiske volumen på rammeaftalen og de 

ordregivende myndigheders efterfølgende aftagningsfrekvenser. En litteraturgennemgang viser en 

generel konsensus blandt forfattere om, at rammeaftaler på baggrund af centraliseret indkøb 

giver en større volumen og derved mulighed for at opnå volumenrabat fra tilbudsgiverne.113 Det er 

dog værd at bemærke, at hovedparten af denne litteratur er baseret på studier fra den private 

sektor. I den private sektor har parterne mulighed for at forhandle i løbet af tilbudsprocessen og 

efter kontraktindgåelse og derved opnå en høj grad af fællesoptimering i forhold til kontraktvilkår 

og aftalt volumen. Der er kun begrænset litteratur med fokus på den økonomiske side af offentligt 

indkøb. Med udgangspunkt i den nyinstitutionelle økonomi vil parterne dog stadig handle 

opportunistisk i form af egenoptimering, også hvis det resulterer i et dødvægtstab.114 Muligheden 

for at offentlige myndigheder forhandler i forbindelse med udbudsprocessen er i teorien ikke 

mulig.115 Karjalainen (2009) har på empirisk grundlag påvist besparelser ved offentligt centraliseret 

indkøb i indkøbskategorier for henholdsvis flybilletter (37%) og kontorartikler (25%).116 Karjaleinen 

(2009) angiver ikke årsagen til at tilbudsgiverne byder ind med lavere priser på de pågældende 

rammeaftaler. Man kan foranlediges til at tro, at de lavere priser hovedsageligt skyldes 

mængderabatter, dette er dog ikke tilfældet. I forhold til KFST undersøgelse fra 2015, så er det kun 

20% af respondenterne, der angiver volumenrabat som en væsentlig årsag til at have budt en 

lavere pris.117 

Nedenstående tabel viser de væsentligste årsager til at tilbudsgivere bød en lavere henholdsvis 

ikke lavere pris på rammeaftaler end de ville have gjort på enkeltstående kontrakter udbudt af 

offentlige myndigheder. 

                                                             
113 Faes et al (2000), Joyce (2006), Rozemeijer (2000) og Karjalainen (2009) 
114 Goldberg et al (1987) s. 375 
115 Det nye udbudsdirektiv åbner dog op for muligheden for forhandling, når der ikke er tale om "hyldevarer" 
116 Karjalainen (2009) s. 13 
117 KFST (2015) s. 139 Figur 6.9 
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Væsentlige årsager til at have budt en lavere 

pris 

Væsentlige årsager til ikke at have budt en lavere 

pris 

Konkurrence 84% Leveringsvilkår 44% 

Strategisk prioritering 69% Usikkerhed - Omsætning 39% 

Sikkerhed i omsætning 40% Omkostninger 37% 

Løbetid 40% Prisen skal tage højde for 
den mest omkostnings 
tunge kunde på aftalen 

30% 

Omkostninger 21% Strategisk prioritering 26% 

Mængderabat 20% Geografi 17% 

Egen tilvirkning på baggrund af figur 6.9, KFST (2015) 

 

Det er bemærkelses værdigt at respondenterne angiver omsætning som værende både en 

sikkerheds og usikkerhedsfaktor med næsten samme procentdel. Årsagen kan være at 

undersøgelsen ikke tager højde for forskellen mellem forpligtigende rammeaftaler, hvor der vil 

være sikkerhed i omsætning, og uforpligtigende rammeaftaler, hvor der alt andet lige vil være 

større usikkerhed i den faktiske omsætning. 

Tabellen vil kun kort kommenteres i dette afsnit, men der vil gøres yderligere brug af dens 

konklusioner nedenfor for. 

De væsentlige årsager til lavere pris er konkurrence, som skyldes at hvis man ikke får del i den 

volumen som en rammeaftale repræsenterer vil den ikke være tilgængelig i rammeaftalens 

løbetid. Den strategiske prioritering kan ses som et ønske om at få adgang til et marked man som 

leverandør ikke har adgang til, hvor rammeaftalen vil kunne bruges som løftestang. Sikkerhed i 

omsætning skal især tilskrives de forpligtigende rammeaftaler hvor man som leverandør er sikker 

på at få volumen indenfor et givent område hvilket igen er en følgevirkning af en rammeaftalens 

løbetid, der som udgangspunkt kan strække sig op til 4 år. 

Årsager til ikke at have budt ind med en lavere pris på en rammeaftale er de  tilbudte 

leveringsvilkår på rammeaftalen, dette vurderes til at være en konsekvens af det tidligere omtalte 

forhandlingsforbud, hvor tilbudsgiveren kun i begrænset omfang kan påvirke rammeaftalens 
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indhold. Leveringsvilkår der kan resultere i at tilbudsgiveren, beregner sig den førnævnte 

risikopræmie kan være fastlagte leveringsterminer i kontrakten sammenholdt med ukendte 

bestillingstidspunkter. Denne kombination kan resultere i at tilbudsgiveren vil kunne blive mødt 

med krav om bod såfremt han ikke kan møde leveringsterminer på grund af mange ordrer inden 

for kort tid. Usikkerhed i omsætningen skyldes både manglende viden om faktisk volumen, men 

også manglende viden om frekvensen for aftræk på rammeaftalen, der gør at tilbudsgiveren ikke 

kan forhandle sig til volumenrabatter hos sine underleverandører. Omkostninger vurderes til at 

være transaktionsomkostninger, i forbindelse med selve tilbudsgivningen og efterfølgende 

ordrehåndtering, og leveringsvilkår der genererer yderligere omkostninger. Omkostningstunge 

kunder kan forstås som kunder, der resulterer i omkostninger over gennemsnittet i forbindelse 

med effektuering af enkelte ordrer til ordregivende myndigheder der måske har sporadiske små 

ordrer. Tilbudsgiverens viden om omfanget af sådanne rekvirenter kan være ukendt, og derfor 

grundlag for en usikkerhedsfaktor, der skal tages højde for. 

De ovenfor nævnte usikkerhedsfaktorer kan resultere i at tilbudsgiveren beregner en vis 

risikopræmie ind i tilbuddet for at udligne den økonomiske risiko. 

En væsentlig faktor, der også kan resultere i tilbudsgiverens beregning af risikopræmie og 

tilbageholdenhed med hensyn til volumen rabatter er usikkerheden omkring hvornår i 

rammeaftalens løbetid det faktiske aftræk vil være at finde. 

Et af hovedformålene med rammeaftaler, er at man som ordregivende myndighed ikke kender 

den absolutte volumen og aftræksfrekvens i en given periode på en produktgruppe. Det 

nedbringer derfor transaktionsomkostningerne betydeligt, ikke at skulle udbyde ethvert indkøb, 

men at være part i en rammeaftale der kan gøres brug af ved successive indkøb. 

Hvor en tilbudsgiver på en rammeaftale med forbrugsvarer, såsom fødevarer og kontorartikler, vil 

kunne forvente et nogenlunde jævnt aftræk i rammeaftalens løbetid, så vil det være sværere at 

forudse aftrækket på en rammeaftale for mere varige forbrugsgoder såsom kontormøbler eller 

køretøjer. Det er denne usikkerhed, der kan skabe en "Bullwhip" effekt i forhold til tilbudsgiverens 

underleverandører.118 Usikkerheden om det faktiske aftræk kan gøre det svært for tilbudsgiveren 

at forhandle sig frem til volumenrabatter med sine underleverandører. Manglende 

                                                             
118 Wang et al (2016) s. 1. Ved "bullwhip" effekten, forstås hvordan et uregelmæssigt aftræk kan skabe store 
svingninger opad i forsyningskæden. 
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volumenrabatter vil igen betyde højere priser til de ordregivende myndigheder.  

En anden udfordring for tilbudsgiveren i forbindelse med prissætning i forhold til 

leveringsterminer, er hvis de ordregivende myndigheder vil have kortere leveringsterminer end 

hvad tilbudsgiverens underleverandører kan klare. Dette vil igen betyde at tilbudsgiveren skal 

opretholde et vist lager for at kunne imødekomme et eventuelt aftræk, dette lager skal forrentes 

hvilket de ordregivende myndigheder kommer til at betale i sidste ende. Samtidig er der også den 

risiko, at tilbudsgiveren har vurderet forkert således at lageret er for begrænset i forhold til 

efterspørgsel og derfor vil blive møde med bod grundet misligholdelse af rammeaftalen på grund 

af manglende overholdelse af leveringsterminer.  

Den manglende viden for tilbudsgiveren om frekvensen for aftræk på rammeaftalen vil derfor 

kunne resultere i yderligere beregning af risikopræmie i forhold til tilbudsgiverne. 

4.6 Volumen og frekvensaftræk   på rammeaftalen 
I dette afsnit vil der fortsat være fokus på økonomiske forskelle mellem forpligtigende og 

uforpligtigende rammeaftaler og tilbudsgivers sikkerhed for volumen og frekvens for aftræk på 

aftalen. De forpligtigende og uforpligtigende rammeaftaler analyseres i forhold til den ovenfor 

nævnte teori. 

Hvor det i forbindelse med tilbudsgivningen blev konstateret at tilbudsgivere ville være 

risikoneutrale, vil de i forbindelse med tilbudsgivning være tilbøjelige til at være risikoaverse. 

Dette skyldes at tilbudsgiverne er i besiddelse af asymmetrisk information i forhold til de 

ordregivende myndigheder og kan derfor ikke beregne sandsynlighed for enkelte hændelser. Når 

begge parter er risikoaverse, vil den ene eller begge parter være nødt til at indregne risikopræmie i 

forhold til de dispositioner de foretager i forbindelse med tilbudsgivningen. Som nævnt tidligere er 

offentlige myndigheder risikoaverse på et sådant niveau, så de gerne betaler risikopræmien fra 

tilbudsgiveren side for at slippe for risikoen. 

 I forbindelse med analysen gøres der bl.a. brug af data fra en udbudsbekendtgørelse og en 

vejledende forhåndsmeddelelse. Begge dokumenter er offentliggjort i forbindelse med udbud 

gennemført under der gamle direktiv.  

Der er gjort brug af udbudsdokumenter henhørende fra det gamle udbudsdirektiv, fordi de 



61 
 

pågældende udbudsdokumenter giver et godt billede af problemstillingen med hensyn til 

tilbudsgiverens usikkerhed omkring mulig volumen og aftræksfrekvens på en rammeaftale. 

4.6.1 Præsentation af datagrundlag 

Udbudsbekendtgørelsen har været offentliggjort af den danske stat ved Moderniseringsstyrelsen i 

forbindelse med et udbud af en forpligtigende rammeaftale for servere mm.119 

Ordregivere med forpligtigende partstatus er alle statslige myndigheder, med enkelte undtagelser, 

der ikke defineres nærmere her.  Derudover er en række selvejende institutioner mm. samt det 

Grønlandske selvstyre og Færøske hjemmestyre oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af 

denne. Hvilket gør den udbudte rammeaftale til forpligtigende for en del af de nævnte 

myndigheder med partstatus og uforpligtigende for den resterende del af de ordregivende 

myndigheder med partstatus. 

Det fremgår af punkt II.1.4 i den pågældende udbudsbekendtgørelse, at rammeaftalens anslåede 

værdi eksklusiv moms vil ligge i intervallet mellem 240 og 320 mio.kr. i rammeaftalens løbetid. 

Den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrugsmønster fra en tidligere tilsvarende 

rammeaftale. Der tages i udbudsbekendtgørelsen forbehold for eventuelle udsving i angivet 

volumen, enten på grund af opnåede besparelser, der vil trække økonomisk volumen ned eller 

såfremt de myndigheder med partstatus, der ikke har pligt, men blot ret til at gøre brug af aftalen 

vælger at gøre dette og derved øger den økonomiske volumen. Det fremgår ikke af 

bekendtgørelsen hvorledes de enkelte kontrakter på rammeaftalen vil fordele sig tidsmæssigt og 

med hvilke varegrupper. 

Den vejledende forhåndsmeddelelse har været offentliggjort af Beredskabsstyrelsen i forbindelse 

med et kommende udbud af en rammeaftale baseret på delaftaler omhandlende opbygning af 

brandbiler mm.120 Ordregivende myndigheder med partstatus på rammeaftalen er kommunale 

brand- og redningsselskaber og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Det fremgår 

endvidere af den pågældende meddelelse at omsætningen på rammeaftalen er svær at forudsige 

og kan variere i rammeaftalens løbetid. Der skønnes en omsætning på årsbasis på 10-20 mio. kr. 

for alle tre delaftaler. Det nævnes endvidere, at aftalen er ikke eksklusiv og der er ikke noget 

minimumsaftag. Der vil derfor være tale om en uforpligtigende rammeaftale for de ordregivende 

                                                             
119 Bilag A 
120 Bilag D 
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myndighed med partstatus på rammeaftalen. Da det kan ende med forskellige leverandører på de 

tre delaftaler, bliver der alene analyseret på delaftale 1, der omhandler opbygning af 

automobilsprøjter med en forventet årlig volumen på 6-12 mio. kr. 

Brugen af udbudsbekendtgørelser, gør at søgeomkostninger jf. transaktionsomkostningsteorien 

minimeres idet tilbudsgiverne for begrænsede omkostninger kan finde mulige kunder og tilbud at 

afgive pris på baggrund af oplysninger i udbudsbekendtgørelserne. 

4.6.2 Uforpligtigende rammeaftale  

Nedenstående figur giver et billede af de oplysninger som en tilbudsgiver ville få og udlede på 

baggrund af den vejledende forhåndsmeddelelse som gennemgået ovenfor. 

Punktet X angiver det maksimale antal ordregivende myndigheder med partstatus, der vil kunne 

gøre brug af aftalen. Punktet A angiver den forventede maksimale volumen. Punktet B angiver den 

forventede minimums volumen. Linjen C angiver en mulig forventet aftrækskurve, som 

tilbudsgiveren kan gøre brug af i forbindelse med sin prissætning. 
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Da der i dette tilfælde er tale om en uforpligtigende rammeaftale vil tilbudsgiveren ikke have 

tilstrækkelig information om det faktiske aftræk på aftalen i forbindelse med tilbudsgivningen og 

han bliver derfor nødt til at beregne sig en risikopræmie i forhold til de usikkerhedsmomenter, der 

vil være i forbindelse med eventuel indgåelse af en efterfølgende rammeaftale.  

Tilbudsgiveren er derfor nødt til at fordele de transaktionsomkostninger som tilbuddet medfører 

ud på den for ham forventede omsætning på aftalen. Da der fra den ordregivende myndigheds 

side bliver taget et væsentligt forbehold med hensyn til omsætningen, så bør tilbudsgiveren alt 

andet lige forvente en omsætning på aftalen, der ikke overstiger det minimumsbeløb der er 

angivet og eventuelt en lavere omsætning.  Det vurderes derfor han vil imødekomme 

omsætningsrisikoen ved at fordele sine transaktionsomkostninger ud på minimumsomsætningen 

på 12. mio. kr. eventuelt på en lavere forventet omsætning grundet de i meddelelsen nævnte 

forbehold. 

Der vil i den endelige rammeaftale højest sandsynligt være indskrevet nogle leveringsvilkår og på 

grund af principal-agent teorien som gennemgået ovenfor, vil den ordregivende myndighed 

indskrive et incitaments styringsmiddel i form af bod ved manglende overholdelse af 

leveringsvilkårene. 

Tilbudsgiveren vil helst undgå, at skulle betale bod, da det vil påvirke hans profit. Tilbudsgiveren vil 

derfor beregne sandsynligheden for han på et tidspunkt ikke vil være i stand til at overholde 

leveringsvilkårene og derved kunne blive mødt med et krav om bod og på baggrund af dette 

beregne risikopræmien. 

Udfordringen er at han ikke kender rammeaftalens faktiske volumen og endnu vigtigere 

aftræksfrekvensen. Tilbudsgiveren må derfor opstille et "worst-case" scenario på baggrund af de 

oplyste informationer. Da rammeaftalen er dækkende over langvarige aktiver i form af brandbiler, 

må det antages, at aftrækket ikke vil være jævnt fordelt i rammeaftalens løbetid. Tilbudsgiveren 

må derfor beregne den formodede maksimale omsætning sammenholdt med det maksimale antal 

samtidige ordrer. Finder tilbudsgiveren at han vil kunne imødekomme en sådan volumen og 

overholde leveringsvilkårene vil det ikke være nødvendigt at beregne en risikopræmie. Er han 

derimod usikker eller meget risikoavers vil han beregne en risikopræmie til dækning af eventuelle 

krav om bod grundet forsinket levering. Den pågældende risikopræmie vil så være til fordeling på 

hans forventede omsætning på den uforpligtigende rammeaftale.  
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4.6.3 Forpligtigende rammeaftale 

Nedenstående figur giver et billede af de oplysninger som en tilbudsgiver ville få og udlede på 

baggrund af udbudsbekendtgørelsen omhandlende servere mm. som gennemgået ovenfor. 

Punktet X angiver det antal ordregivende myndigheder med partstatus, der er forpligtiget til at 

gøre brug af aftalen. Derudover har yderligere et antal ordregivende myndigheder mulighed for at 

gøre brug af deres partstatus. Disse myndigheder vil ligge til højre for punktet X. Punktet A angiver 

den forventede maksimale volumen. Punktet B angiver den forventede minimums volumen. For 

begge punkter gælder, at det er den forventede omsætning ved punktet X, disse punkter dækker 

over. Linjerne A1 og B1 viser den mulige yderligere omsætning såfremt en ikke nærmere defineret 

mængde af de uforpligtigende ordregivende myndigheder vælger at gøre brug af aftalen. 
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omkring den faktiske omsætning på rammeaftalen. I forhold til gennemsnittet af aftalens 

forventede værdi på 280 mio. kr. så er spændet på 15% begge veje, dertil skal lægges eventuel 

omsætning fra den uforpligtigende del af rammeaftale. Afhængig af udbyders beregningsmetode, 

må det antages at den endelige omsætning vil ligge tættere på gennemsnittet ved den 

forpligtigende aftale end på den uforpligtigende aftale, da de ordregivende myndigheder skal gøre 

brug af aftalen hvorved volumen bliver lidt mere sikker. 

Det er tilbudsgiverens niveau i forhold til at være risikoavers der vil bestemme hvor han ligge 

niveauet for den forventede omsætning. Et niveau mellem den forventede minimumsomsætning 

og middelværdien vil være realistisk, idet der er tale om en forpligtigende rammeaftale på en type 

varer, der bør betegnes som værende forbrugsvarer med begrænset levetid. Tilbudsgiveren vil 

højest sandsynligt ikke medregne den mulige volumen, der er at finde i den uforpligtigende del af 

rammeaftalen, idet usikkerhed for denne volumen er for stor. Tilbudsgiverens 

transaktionsomkostninger vil derfor skulle fordeles på den værdi som tilbudsgiveren fastlægger 

som forventet omsætning. 

Som det var tilfældet ved den uforpligtigende rammeaftale, så vil det formodes, at der også på 

den forpligtigende rammeaftale vil være nogle leveringsvilkår som ordregiveren skal overholde for 

at undgå at blive mødt med bod fra den ordregivende myndighed. Tilbudsgiveren skal derfor tage 

højde for i hvilken udstrækning, han kan forvente at kunne overholde disse. Den forpligtigende 

rammeaftale med den yderligere mulighed for aftræk fra den uforpligtigende del af rammeaftalen, 

vil være lidt mere krævende at bestemme mulige maksimale volumen på af det faktiske aftræk. 

Da produkterne på rammeaftalen, må betegnes som værende forbrugsvarer, dog med en længere 

livscyklus end standard forbrugsvarer som kontorartikler, kan der forventes et nogenlunde jævnt 

aftræk på rammeaftalen i dens løbetid. For den forpligtigende del af aftalen kan en metode for 

tilbudsgiveren være at forvente et jævnt aftræk i forhold til den maksimale volumen, såfremt han 

vurderer at være i stand til at møde et sådant aftræk vil chancen for ikke at kunne overholde 

leveringsvilkårene være begrænsede. Muligheden for ujævnt aftræk vil dog stadig være tilstede og 

muligheden for et sådan vil derfor danne grundlag for en eventuel risikopræmie. Spørgsmålet er 

også i hvilken udstrækning eventuelle underleverandører kan møde de leveringsvilkår som 

tilbudsgiveren skal honorere over for de ordregivende myndigheder. Såfremt der er variation i 

leveringstider mellem underleverandørerne til tilbudsgiveren og fra tilbudsgiveren til den 
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ordregivende myndighed, kan dette afhjælpes ved at tilbudsgiveren må opretholde et lager til at 

imødekomme denne udfordring. Disse omkostninger, der vil være forbundet med dette, vil sendes 

videre til de ordregivende myndigheder. Udfordringen bliver at kunne imødekomme den 

uforpligtigende del af rammeaftalen, da volumen her vil være endnu sværere at bestemme på 

forhånd, da der ikke er viden om hvor mange ordregivende myndigheder, der vil gøre brug af 

deres partstatus på aftalen. Løsningen kan være at tilbudsgiveren flytter punktet X mod højre og 

ser hvor meget omsætning på linjen A1 han vil være i stand til at imødekomme og på baggrund af 

dette vurdere i hvilket omfang han vil kunne møde den uforpligtigende del af rammeaftalen også. 

Såfremt tilbudsgiveren vurderer, at han ved et vist volumen ikke længere kan imødekomme 

leveringsvilkårene må han beregne sin risikopræmis på baggrund af sandsynligheden for at denne 

volumen vil opnås. 

4.6.4 Mulige afhjælpningsmidler 
Som det fremgår af ovenstående så er udfordringen for indkøbscentralen som den udbydende 

myndighed, at tilsikre at tilbudsgiverne er i besiddelse af så meget information som muligt i 

forbindelse med tilbudsgivningen. Den manglende information er med til at gøre tilbudsgiverne 

begrænset rationelle, hvorfor yderligere information der kan tilgå tilbudsgiverne bør formindske 

den begrænsede rationalitet.121 Det skal dog også erkendes at for en uforpligtigende rammeaftale 

er information om faktisk volumen ikke til stede ved udbuddets påbegyndelse da det ikke vides 

hvor mange af de ordregivende myndigheder med partstatus, der vil gøre brug af aftalen. Denne 

viden vil først skabes undervejs i rammeaftalens løbetid. Dog er alle parter vidende om denne 

manglende information ved udbudstidspunktet og kan derfor forholde sig til den. 

Dette afsnit vil redegøre for hvilke afhjælpningsmidler den udbydende myndighed har for at 

tilsikre så meget information til tilbudsgivere som muligt. Denne information skulle gerne 

nedsætte tilbudsgivernes risikopræmie således at tilbudspriserne bliver lavere. 

Det må dog erkendes at på uforpligtende rammeaftaler vil det ikke være muligt på forhånd at 

kunne udmelde en faktisk volumen og aftræksfrekvens på aftalen grundet den manglende 

information, der er til rådighed om hvor mange ordregivende myndigheder, som vil gøre brug af 

aftalen. Dette skyldes, at de ordregivere, der vil få partstatus, vælger den uforpligtigende 

                                                             
121 Østergaard (2003) s. 273 
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rammeaftale fordi de ikke vil binde sig i forhold til et ukendt resultat. Der vurderes at være flere 

årsager til dette. Som fastslået tidligere er udgangspunktet, at offentlige myndigheder er 

risikoaverse. De vil derfor ikke binde sig til en rammeaftale når de ikke kender det endelige 

økonomiske udgangspunkt for rammeaftalen. Det kan også være at de blot betragter 

rammeaftalen som en prøveklud der sætter markedsprisen og på baggrund af dette vælger den 

ordregivende myndighed så om den selv vil udbyde en tilsvarende rammeaftale hvor der 

nemmere kan redegøres for den faktiske volumen og hvornår aftrækket på aftalen vil ske. 

Samtidig vil den uforpligtigende rammeaftale kunne bruges som "løftestang" over for andre 

leverandører til at presse dem til at give priser der til svarer dem på rammeaftalen.  

Det vil derfor være på de forpligtigende rammeaftaler, at tilvejebringelse af information vil have 

den største effekt i forhold til de omkostninger, der vil være forbundet med dette arbejde. 

Det er usikkerheden om volumen og aftræksfrekvensen der skal nedbringes. Det udmeldte 

volumen spænd skal begrænses mest muligt. Såfremt der er tale om et genudbud, kan de 

historiske data gøres tilgængelige. Såfremt der er tale om et nyt udbudsområde, må et udsnit af 

de ordregivende myndigheder udarbejde en prognose for deres volumen og aftræk på 

rammeaftalen.  

Det er ikke kun den økonomiske volumen og hvorledes den fordeler sig, der skal gøres tilgængelig 

for tilbudsgiverne. Det optimale vil være at kunne gå yderligere i detaljer og beskrive hvorledes 

volumen fordeler sig på antal enheder. Nedenstående figur giver et eksempel på hvorledes en 

sådan præsentation af indkøbsdata i form af volumen og aftagningsfrekvens kunne præsenteres i 

forhold til den forpligtigende del af aftalen på servere mm. som gennemgået ovenfor. 
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En sådan præsentation kunne yderligere suppleres med et data sæt der angav hvorledes de 

forskellige hovedgrupper fordeler sig på et mere detaljeret grundlag. 

På baggrund af volumen og aftrækningsfrekvensen vil det være nemmere for tilbudsgiveren at 

kunne fastslå om han er i stand til at møde de leveringsvilkår der er fastlagt i den udbudte 

rammeaftale og derved beregne en mere præcis risikopræmie. 

I forbindelse med udarbejdelsen af tilbudsmaterialet, herunder den kommende rammeaftale med 

leveringsvilkår, skal det tilsikres at de vilkår der bliver fastlagt ikke er ensidige fra udbudsgiverens 

side, men at der bliver taget højde for både tilbudsgivernes ønsker, eventuelt i form af hvad der er 

kutyme på det pågældende marked, og de ordregivende myndigheders ønsker og på baggrund af 

disse mødes på midten. Eventuelt kan muligheden for bod gøres mere fleksibelt, således at 

tilbudsgiveren kun kan idømmes bod såfremt han ikke kan møde den i figuren viste 

aftræksfrekvens. Såfremt aftræksfrekvensen varierer væsentligt fra det forventede må 

ordregiverne selv bære risikoen for længere leveringstider.  

4.7 Opsummering 
De udfordringer som de ordregivende myndigheder med partstatus og den udbydende myndighed 

i form af en indkøbscentral har i forbindelse med udbud af rammeaftaler og med opnåelse af den 

mest optimale prissætning kan hovedsagligt tilskrives det manglende informations niveau hos 

tilbudsgiverne. Dette opstår som en følge af den risikoaverse adfærd, der er at finde hos offentlige 
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myndigheder. Dette giver sig til udtryk ved brugen af uforpligtigende rammeaftaler, hvor 

usikkerhed omkring den faktiske volumen og frekvensaftræk skaber asymmetrisk information hos 

tilbudsgiverne. Usikkerheden resulterer i at tilbudsgiverne må beregne en vis risikopræmie i 

prissætningen for at kunne imødekomme de krav der kan stilles fra tilbudsgiverne i forbindelse 

med en mulig volumen og ukendt frekvensaftræk.  

Tilbudsgivernes transaktionsomkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud skal de 

ordregivende myndigheder også have fokus på, idet tilbudsgiverne vil sende disse omkostninger 

videre til de ordregivende myndigheder i form af højere priser. 

Tilbudsgiverne skal i deres prissætning også tage højde for eventuelle krav om bod grundet 

manglende overholdelse af leveringsvilkår.  

Tilbudsgiverens transaktionsomkostninger ved afgivelse af tilbud skal også indgå i de ordregivende 

myndigheders overvejelser med hensyn til om de ønsker partstatus på en forpligtigende eller 

uforpligtigende rammeaftale. 

I forhold til at minimere tilbudsgivernes manglende information om volumen og aftræksfrekvens, 

kan den udbydende myndighed bruge flere ressourcer på at bestemme faktisk volumen og 

aftræksfrekvens i de pågældende rammeaftaler og dele denne viden med tilbudsgiverne. 
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Kapitel 5 - Retspolitisk tiltag i forhold til 
ressortændringer 

5.1 Indledning 
Som omtalt i kapitel 3 kan der rejses tvivl ved, om den i forarbejderne til udbudsloven nævnte 

mulighed for en ordregivende myndighed, at kunne opnå partstatus i en allerede eksisterende 

rammeaftale i forbindelse med ressortændringer er konform med Udbudsdirektivet.  

Det blev vurderet, at såfremt spørgsmålet blev rejst ved EU-domstolen, så ville svaret være, at det 

ville være muligt at opnå den pågældende partstatus. Det blev til denne vurdering lagt til grund, at 

der af domstolen ville blive gjort brug af formålsfortolkning af udbudsdirektivet som helhed og 

ikke en ordlydsfortolkning af den specifikke artikel og betragtning.  

I det foregående kapitel blev det beskrevet hvorledes tilbudsgiverens transaktionsomkostninger i 

forbindelse med udbudsforretninger, ville blive indregnet i tilbuddet, således at de ordregivende 

myndigheder ville komme til at afholde tilbudsgiverens omkostninger i sidste ende.  

Da der ikke er nogen garanti for hvad EU-domstolen rent faktisk vil komme frem til i en eventuel 

kendelse vedrørende muligheden for at opnå partstatus i allerede indgåede rammeaftaler i 

forbindelse med ressortændringer bør det undersøges om der er argumenter, juridiske som 

økonomiske, der taler for at acceptere nye ordregivere på eksisterende rammeaftaler i forbindelse 

med ressortændringer. 

Dette kapitel vil derfor undersøge om det ud fra et retsøkonomisk synspunkt er efficient at lade 

nye ordregivende myndigheder opnå partstatus på allerede eksisterende rammeaftaler i 

forbindelse med ressortændringer. 

5.2 Generelle overvejelser og betragtninger i forhold til lempelse af 

lovgivningen 
Det kan virke besynderligt, at der i Udbudsdirektivet ikke er taget højde for den situation hvor det 

grundet ressortændringer er nødvendigt at skifte en ordregivende myndighed med partstatus ud 

med en ny myndighed eller at tillade yderligere en ordregivende myndighed på en rammeaftale.  
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Dette især set i lyset af, at udbudsdirektivet i art. 72 stk. 1 litra d) giver mulighed for at udskifte 

den oprindelige vindende tilbudsgiver med en anden økonomisk aktør, forudsat nogle betingelser 

er opfyldt. De betingelser der er oplistet i afsnit ii) til litra d) såsom overtagelse, fusion, erhvervelse 

eller insolvens kan reelt sidestilles med det der sker for offentlige myndigheder i forbindelse med 

ressortændringer. Der skal dog også tages højde for den type ressortændringer, hvor det kun er et 

begrænset ansvarsområde, der flyttes til en anden myndighed og hvor den oprindelige myndighed 

stadigvæk har et behov for at kunne være part i en rammeaftale som den nye myndighed også 

ønsker partstatus i.  

En sådan ressortændring ville svare til, at den økonomiske aktør frasælger en del af sin virksomhed 

til en anden økonomisk aktør, hvor det efterfølgende vil være nødvendigt med begge økonomiske 

aktører som leverandører på rammeaftalen for at kunne leve op til det aftalte sortiment på 

rammeaftalen. En sådan løsning vil dog ikke være mulig i forhold til art. 72 stk. 1 litra d) da det 

tydeligt fremgår at den oprindelige aktør skal erstattes af en ny aktør. Løsningen i en sådan 

situation vil være at den ene af de to økonomiske aktører blev underleverandør til den 

økonomiske aktør, der er part i rammeaftalen. En lignende løsning mellem ordregivende 

myndigheder, hvor den oprindelige part i rammeaftalen fortsat køber ydelser, som den derefter 

videresælger til den ordregivende myndighed, der har overtager ansvarsområdet vil højest 

sandsynligt ikke kunne betragtes som en in-house ydelse jf. Udbudslovens §15, men snarere som 

et forsøg på at omgå en udbudsforpligtigelse.  

Som nævnt i forrige kapitel, så skal udeladelsen fra udbudsdirektivet nok findes i manglende 

erfaring med den pågældende problemstilling i forbindelse med ressortændringer i 

medlemslandene122. Denne betragtning understøttes yderligere, såfremt hovedparten af 

medlemslandene har den samme betragtning som Danmark, hvor staten betragtes som en enhed i 

udbudsretlig henseende og derfor kan skifte ordregivende myndigheder med partstatus ud i 

rammeaftalen i forbindelse med ressortændringer, da staten som myndighedsområde må 

betragtes som en dynamisk enhed. 

De medlemslande, der har oplevet problemstillingen, har højst sandsynligt kun mødt denne i 

begrænset omfang, hvor det kun er en enkelt myndighed der er blevet påvirket af 

                                                             

122 Afsnit 3.6.2 Ressortændringer i andre medlemsstaters regulering 
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ressortændringerne og ikke som i Danmark hvor hovedparten af de danske kommuner blev berørt 

i forbindelse med kommunesammenlægningen.123 Den nye ordregivende myndighed har så enten 

genudbudt aftalen eller der har været en mere pragmatisk tilgang til problemstillingen og den nye 

ordregivende myndighed har alligevel gjort brug af rammeaftalen ved direkte tildeling. 

Samtidig er Udbudsdirektivet meget klar og entydig i formuleringen vedrørende muligheden for 

som ordregivende myndighed efterfølgende at kunne tilslutte sig en eksisterende rammeaftale. 

Dette gøres ved i betragtning 60 til udbudsdirektivet at anføre"...ordregivende myndigheder ikke 

bør anvende rammeaftaler, som de ikke selv er identificeret i." og i art. 33 stk. 2 hvor det fremgår 

at rammeaftaler kun kan benyttes mellem de ordregivende myndigheder der var nævnt i den 

oprindelige udbudsbekendtgørelse og de økonomiske aktører, som var oprindelige parter i den 

indgåede rammeaftale.  

Selvom at ovenstående begrænsninger i forhold til ændring af parter i en rammeaftale må 

betragtes som klare og utvetydige, så åbner udbudsdirektivet alligevel op for i art. 72 stk. 1 litra d), 

som nævnt ovenfor, at tillade udskiftning af den økonomiske aktør. 

Som tidligere nævnt skal årsagen fra kommissionens side til ikke at tillade nye ordregivende 

myndigheder partstatus i eksisterende rammeaftaler formodentligt findes i betragtningen om at 

overholde gennemsigtighedsprincippet.124 Denne betragtning er også velbegrundet, idet 

tilbudsgiverne skal kunne danne sig et overblik over hvad det er de rent faktisk byder ind på i 

forhold til volumen på en aftal, der i forvejen kan være usikker, og sætte prisen derefter. Såfremt 

det var muligt efterfølgende at tilslutte sig som ordregivende myndighed til rammeaftaler, ville der 

åbnes op, at der kunne "shoppes" fra de ordregivende myndigheders side og tilslutte sig 

økonomisk gode aftaler efterfølgende med ændring i den oprindeligt udbudte volumen. Eller den 

situation hvor en myndighed efterfølgende fik behov for en specifik ydelse og tilsluttede sig en 

allerede eksisterende rammeaftale for at undgå selv at skulle gennemføre et udbud med de dertil 

hørende transaktionsomkostninger. 

Ud fra et juridisk synspunkt, er det derfor tydeligt, hvorfor efterfølgende tilslutning til eksisterende 

rammeaftaler ikke tillades. Muligheden for tilsidesættelse af gennemsigtighedsprincippet må veje 

                                                             
123 Afsnit 3.2.2 Kommunale ressortændringer 
124 Afsnit 1.6.1 Juridisk metode 
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tungere end enkelte ordregivende myndigheders udfordringer i forbindelse med 

ressortændringer. 

Muligheden for at kunne udskifte den økonomiske aktør, på baggrund af de opstillede betingelser, 

bærer præg af der har været økonomiske overvejelser i forbindelse med denne mulighed. Det skal 

samtidig nok også ses som en erkendelse af, at den private sektor er præget af opkøb, fusioner og 

især med den nylige økonomiske krise insolvente aktører. Såfremt der skulle gennemføres nye 

udbud hver gang en økonomisk aktør blev omstruktureret ville det skabe et stort dødvægtstab i 

samfundet grundet unødvendige transaktionsomkostninger i forbindelse med 

udbudsforretningerne.. 

For at kunne argumentere for en tilsvarende mulighed for at udskifte eller tilføje nye ordregivende 

myndigheder i rammeaftaler, vil det derfor være nødvendigt at bygge argumentationen på et 

økonomisk grundlag. Næste afsnit vil derfor påvise det dødvægtstab, der opstår som følge af 

udbud af en rammeaftale på grund af den manglende mulighed for ordregivende myndigheder at 

tilslutte sig en allerede eksisterende rammeaftale ved ressortændringer. 

5.3 Eksempel til påvisning af det økonomiske rationale. 
Eksemplet tager udgangspunkt i den situation at der har været en ressortændring, således at 

myndighed A skal afgive et myndighedsområde til myndighed B, der er hjemhørende under et 

andet ministerium. For at løse det pågældende myndighedsområde er det nødvendigt at gøre brug 

af ydelsen Y. Denne ydelse har været udbudt som en forpligtigende rammeaftale af det 

ministerium som A hører under, hvor A har haft partstatus på rammeaftalen. 

Da der ikke må optages nye ordregivende myndigheder på allerede eksisterende rammeaftaler, er 

B nødsaget til at udbyde en tilsvarende rammeaftale på ydelsen Y. 

Myndighed B udbyder ydelsen på de samme betingelser som den oprindelige rammeaftale var 

udbudt på. 

Den oprindelige rammeaftale havde en forventet volumen på mellem 10 mio. kr. og 15 mio. kr. 

Den nye rammeaftale udbydes med en forventet volumen på mellem 4 mio. kr. og 6 mio. kr. Der 

kommer ikke yderligere volumen på den pågældende ydelse på grund af ressortændringen. Dette 

betyder at volumen på den oprindelige rammeaftale ændres til at være mellem 6 mio. kr. og 9. 

mio. kr. 
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Da tilbudsgiveren er risikoavers forventer han, at den samlede volumen på rammeaftalen vil være 

det nævnte minimumsbeløb. 

Transaktionsomkostningerne for tilbudsgiveren vil være uændrede på 100.000 kr. pr. udbud.125 

For den ordregivende myndighed vil transaktionsomkostningerne være 45.000 kr.126 

På den oprindelige aftale kunne tilbudsgiveren fordele transaktionsomkostningerne på 100.000 kr. 

ud på en forventet omsætning på 10 mio. kr.  Dette ville betyde at 1% af omsætningen på aftalen 

skulle bruges til at dække transaktionsomkostningerne. ((100.000/10.000.000)*100=1%) 

På den nye aftale ville transaktionsomkostningerne være uændrede på 100.000 kr., men på en 

forventet omsætning på 4 mio. kr. Dette vil betyde at 2,5% af omsætningen på aftalen skulle 

bruges til at dække de afholdte transaktionsomkostninger på den nye rammeaftale. 

((100.000/4.000.000)*100=2,5%). 

Da tilbudsgiveren kalkulerer med den samme profit margin som det oprindelige udbud hvor den 

tiltænkte volumen samtidig er blevet mindre vil hans tilbudte pris samtidig stige med 2,5% da 

transaktionsomkostningerne for begge udbud skal dækkes ind på den eventuelt nye 

rammeaftale.127 

At skulle udbyde en ny rammeaftale på grund af ressortændringer vil som minimum give et 

dødvægtstab på 145.000 kr. i form af tilbudsgiverens og den ordregivende myndigheds 

transaktionsomkostninger. Dertil er der ikke taget højde for de eventuelle omkostninger der måtte 

opstå, såfremt der skulle implementeres en anden økonomisk aktør end den oprindelige på den 

nye rammeaftale . 

5.4 Retspolitisk tiltag 

På baggrund af ovenstående økonomiske eksempel vedrørende transaktionsomkostninger i 

forbindelse med udbudsprocessor, er det min vurdering, at det bør være muligt for ordregivende 

myndigheder, at opnå partstatus i allerede eksisterende rammeaftaler ved ressortændringer. En 

sådan mulighed bør derfor indskrives i det nuværende udbudsdirektiv med det hovedformål at 

                                                             
125 Transaktionsomkostninger er uændrede fra afsnit 4.3.2 
126 Karjalainen (2009) s. 11 5845€= 45.000 DKK 
127 Det antages, at tilbudsgiveren fastholder samme profitmargin i forhold til den oprindelige aftale, for at fastholde 
den oprindelige volumen der svarede til en omsætning på 10 mio. kr. 
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eliminere det dødvægtstab, der måtte opstå i forbindelse med et eventuelt ekstra udbud grundet 

ressortændringer. 

En sådan tilføjelse i udbudsdirektivet må ikke udfordre det udbudsretlige 

gennemsigtighedsprincip, da dette, som nævnt ovenfor, antages  at være hovedårsagen til der i 

udbudsdirektivet ikke tillades nye ordregivere på allerede eksisterende rammeaftaler. 

En sådan mulighed som ovennævnte bør derfor tilføjes i udbudsdirektivets art. 72, der omhandler 

ændringer af kontrakter i deres løbetid. Tilføjelsen kunne passende indskrives i forlængelse af 

muligheden for at skifte økonomisk aktør i en aftale som et nyt stk. 1 litra e). 

Tilføjelsen bør have følgende indhold, der sammenholdes med indledningen til art. 72 stk. 1128; 

  e) når det i forbindelse med ressortændringer, kommunesammenlægninger o.l. er 

 nødvendigt at tillade nye ordregivende myndigheder partstatus på en allerede 

eksisterende  rammeaftale for varetagelse af de overførte opgaver, dog forudsat at samtlige 

følgende  betingelser er opfyldt: 

 i) en utvetydig revisionsklausul eller mulighed i overensstemmelse med litra a) 

 (Samme ordlyd som litra d) i) 

 ii) at rammeaftalens oprindeligt samlede anslåede værdi forbliver uændret. 

 iii) at dette ikke medfører andre væsentlige ændringer af kontrakten og ikke har til 

 formål at omgå anvendelsen af dette direktiv. (Samme ordlyd som en del af litra d) ii) 

I ordlyden for litra e) ligger, at nye ordregivende myndigheder kan få partstatus i allerede 

eksisterende rammeaftaler i forbindelse med ressortændringer mm.  Dog med følgende forbehold: 

i) At det skal være indskrevet i de oprindelige udbudsdokumenter, herunder kontraktudkast, at 

der kan tilgå yderligere myndigheder med partstatus på rammeaftalen efter indgåelsen af 

rammeaftalen. Dette for at tilsikre at gennemsigtighedsprincippet bliver overholdt, således at 

tilbudsgiverne er bekendt med denne mulighed på forhånd. 

                                                             
128 Indledningen i udbudsdirektivets art. 72 stk.1 har følgende ordlyd: "Kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden 
en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med denne direktiv i følgende tilfælde:" 
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ii) Den anslåede volumen på rammeaftalen må ikke ændres som følge af ressortændringen. En 

sådan ordlyd vil naturligvis efterfølgende kunne baseres på subjektiv fortolkning. Såfremt den 

anslåede værdi af rammeaftalen overskrides, kan dette så tilskrives ressortændringerne eller 

andre forhold som de ordregivende myndigheder ikke er herre over? Dette vil  naturligvis være en 

konkret vurdering som de ordregivende myndigheder skal have gjort sig tanker om på forhånd. 

I det næste afsnit vil det drøftes hvordan en ændring af udbudsdirektivet, med hensyn til 

muligheden for at lade nye ordregivere opnå partstatus på eksisterende rammeaftaler, må 

formodes at påvirke de forskellige situationer. 

5.5 Retspolitisk tiltag i praksis 
En eventuel ændring af udbudsdirektivet, således at det bliver muligt for ordregivende 

myndigheder at opnå partstatus efterfølgende i forbindelse med ressortændringer o.l., vil 

indebære, at den udbydende myndighed ex ante skal tage højde for denne mulighed og tilsikre at 

muligheden for tilgang af nye ordregivende myndigheder i forbindelse med ressortændringer o.l. 

bliver indskrevet i udbudsmaterialet.  

Det vil samtidigt have den fordel, at tilbudsgiverne bliver gjort bekendt med denne mulighed og 

kan forholde sig til denne ud fra økonomiske betragtninger. For tilbudsgiveren vil dette være i 

forhold til muligheden for flere rekvirenter på rammeaftalen og derved ændret leveringsmønster, 

men også større sikkerhed for at volumen bliver som anslået i udbudsbekendtgørelsen, uagtet at 

der forekommer ressortændringer. 

Såfremt der forekommer en ressortændring, hvor en ordregivende myndighed efterfølgende får 

behov for at kunne gøre brug af en allerede eksisterende rammeaftale skal der først foretages en 

konkret vurdering i forhold til om en eventuel partstatus vil resultere i en ændring af 

rammeaftalens volumen.  Er vurderingen at dette ikke vil være tilfældet, vil den ordregivende 

myndighed opnå partstatus og kan gøre brug af rammeaftalen. 

Hvor meget behov der vil være for en sådan tilføjelse til udbudsdirektivet afhænger i sagens natur 

af antallet af ressortændringer o.l., der finder sted i medlemsstaterne. For Danmarks 

vedkommende vurderes det til kun at være et begrænset antal af de ressortændringer o.l., der 
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finder sted, som vil have et behov for denne løsning. Dette skyldes, at de fleste offentlige 

myndigheder i forvejen har partstatus ved de relevante indkøbscentraler og derfor har partstatus.  

Det vurderes, at der kun vil opstå et behov for denne løsning, såfremt der er tale om 

specialiserede rammeaftaler med et begrænset antal ordregivende myndigheder med partstatus 

eller hvis betragtningen om den danske stats som en myndighed i udbudsretligt forstand bliver 

underkendt ved domstole eller KLFU og statslige myndigheder derved skal kunne identificeres på 

en klar og entydig måde jf. Udbudsloven §96. 

Uagtet, at der kan forventes begrænset brug af en sådan tilføjelse til udbudsdirektivet, vil det i 

forbindelse med ressortændringer fjerne en eventuel usikkerhed blandt ordregivende 

myndigheder og tilbudsgivere, hvis reststillingen på området er klart defineret. 
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Kapitel 6 - Konklusion 

6.1 Konklusion 

For at ordregivende myndigheder kan opnå partsstatus på en rammeaftale, skal identifikationen af 

de myndigheder der er parter i rammeaftalen ske i udbudsbekendtgørelsen på en klar og entydig 

måde. Dette kan eventuelt ske ved henvisning til et register over myndigheder med partsstatus. 

Ligeledes kan der gøres brug af en reference til en geografisk definerbar gruppe af ordregivende 

myndigheder. Det skal være muligt at kontrollere identiteten på de enkelte parter og den dato 

hvor de enkelte parter opnåede partstatus i forhold til de enkelte rammeaftaler. Den begrænsede 

danske retspraksis på området viser ved to domme, at der enten skal foreligge lovhjemmel eller en 

positiv bekræftelse fra de enkelte parter i forhold til at opnå partstatus på de enkelte 

rammeaftaler. 

Det vurderes at muligheden for at optage nye ordregivende myndigheder på en rammeaftale i 

forbindelse med ressortændringer, ikke er konform med udbudsdirektivet. Men at en præjudiciel 

afgørelse fra EU-domstolen ville falde ud til Danmarks fordel, forudsat 

gennemsigtighedsprincippet ikke er overtrådt. 

Når de ordregivende myndigheder vælger at allokere risikoen over til den økonomiske aktør på 

rammeaftale, tvinges tilbudsgiveren, grundet imperfekt information, at beregne en risikopræmie, 

der indregnes i de tilbudte priser til de ordregivende myndigheder.  

Ligeledes resulterer tilbudsgiverens manglende viden om faktisk volumen og aftræk på en 

rammeaftale, tilbudsgiveren til at udvise risikoavers adfærd  i forbindelse med tilbudsgivningen. 

Prissætningen på uforpligtigende rammeaftaler vil blive højere end på forpligtigende 

rammeaftaler, grundet at transaktionsomkostningerne kun kan spredes ud på en mindre usikker 

volumen.   

Det vurderes at være efficient at lade nye ordregivende myndigheder opnå partstatus på allerede 

eksisterende rammeaftaler ved ressortændringer. Dette skyldes, at såfremt en myndighed bliver 

nødt til at udbyde en ny rammeaftale, der skal dække en allerede udbudt volumen, så vil dette 

medføre unødige transaktionsomkostninger, der igen vil medføre et dødvægtstab for alle parter. 
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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240405-2015:TEXT:DA:HTML

Danmark-København: Servere
2015/S 131-240405

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4, Postboks 2193
Att: Ulrik Almlund
1017 København K
DANMARK
Telefon:  +45 33928000
Mailadresse: serverstorage@modst.dk 
Internetadresse(r): 
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.moderniseringsstyrelsen.dk
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ethics.dk/asp5/qualify/
oes_0107_20150211.nsf
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede
dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

I.3) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse

II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammekontrakt vedrørende servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser
(serveraftalen).

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller
tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

mailto:serverstorage@modst.dk
www.moderniseringsstyrelsen.dk
https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_0107_20150211.nsf
https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_0107_20150211.nsf
Michael Strand
Fremhæv
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Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark
ekskl. Grønland og Færøerne.
NUTS-kode DK0,DKZ

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3
Rammeaftalens varighed
Varighed i år: 2
Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid
Anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 240 000 000 og 320 000 000 DKK

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af
servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser. Effektiviseringen medfører, at
indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Det er hensigten med
udbuddet af denne rammekontrakt at opnå væsentlige besparelser på området.
Moderniseringsstyrelsen indgår rammekontrakten på vegne af hele staten i medfør af cirkulære nr. 9112 af
20.3.2012 om indkøb i staten (cirkulæret kan hentes på www.statensindkob.dk og www.retsinformation.dk).
Statslige institutioner bliver ved rammekontraktens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammekontrakten
i forbindelse med indkøb af servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser, jf.
cirkulære om indkøb i staten.
Rammekontrakten indebærer således, at statslige institutioner i henhold til cirkulære om indkøb i staten vil
blive forpligtet til at købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tilknyttede tjenesteydelser hos de på
rammekontrakten valgte leverandører.
En række statslige institutioner, der har adresse/lokationer på Færøerne, i Grønland samt udenfor Danmark, er
undtaget fra forpligtelsen, men disse statslige institutioner kan gøre brug af rammekontrakten. Partsstatussen
for disse statslige institutioner medfører således alene en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten.
De undtagne statslige institutioner mv. er angivet på www.statensindkob.dk
En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i
rammekontrakten og kan derfor gøre brug af rammekontrakten, jf. tekstanmærkning nr. 110 til § 7 på
finansloven. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. De
omfattede selvejende institutioner mv. er angivet på www.statensindkob.dk
Endelig er Danmarks Nationalbank, Folketinget, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre ligeledes
oprindelige parter i rammekontrakten og kan derfor gøre brug af rammekontrakten. Danmarks Nationalbank,
Folketinget, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre har således alene en ret, men ikke en pligt til at
anvende rammekontrakten.
Med hensyn til de i punkt II.1.4) og II.2.1) anførte beløb bemærkes, at disse er anslået ud fra historiske
forbrugsmønstre i staten for rammekontraktens løbetid inklusive eventuelle forlængelser. Det vil sige for i alt 4
år. Der forventes betydelige besparelser som følge af det fællesstatslige indkøb. Det er derfor forventningen,
at rammekontraktens samlede værdi for så vidt angår de statslige institutioner vil være lavere end det i punkt
II.1.4) og II.2.1) anførte. I praksis vil statens forbrug på rammekontrakten fremover kunne være såvel mindre
som større end det angivne spænd over værdien af ydelserne i løbet af rammekontraktens løbetid.

www.statensindkob.dk
www.retsinformation.dk
www.statensindkob.dk
www.statensindkob.dk
Michael Strand
Fremhæv

Michael Strand
Fremhæv
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I relation til punkt II.1.4) og II.2.1) kan volumen endvidere blive væsentlig forøget, i det omfang selvejende
institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre gør
brug af rammekontrakten. Det skal understreges, at det er den enkelte selvejende institution mv., Danmarks
Nationalbank, Folketinget, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre, som selv beslutter, om denne
tilslutter sig retten til at gøre brug af rammekontrakten.
Ydelsesbeskrivelse:
Rammekontrakten vil omfatte servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser
indenfor følgende områder:
— Servere, der skal leveres i form af standardservere, herunder rackservere, modulære servere og
konvergerede systemer.
— Tilhørende storageløsninger med direkte tilslutning til de omfattede servere (herunder DAS).
— Tilbehør og reservedele til ovenstående, herunder CPU'er, RAM, netkort, HBA'er, disklager, flashlager og
strømforsyning.- Software til administration og vedligeholdelse af de tilbudte serverløsninger.
— Rackskabe, rackmonteret tilbehør og udstyr til rackmontering.
— Tjenesteydelser relateret til ovenstående (levering, garantiservice, support samt konsulentydelser til
installation, opsætning, vedligeholdelse mv.).
Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Ydelsens nærmere indhold vil fremgå af
udbudsmaterialet.
Samtidig med nærværende udbud gennemfører Moderniseringsstyrelsen et udbud af »Rammekontrakt
vedrørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser«. I det omfang, der undtagelsesvis måtte
være sammenfald mellem de produkter og tjenesteydelser en Kunde kan anvende, og som kan erhverves på
både førnævnte rammekontrakt og rammekontakten omfattet af nærværende udbud, vil det nærmere fremgå af
udbudsmaterialet, hvilken af rammekontrakterne en Kunde i givet fald skal anvende.
Tildeling af kontrakter baseret på en rammekontrakt vil enten ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i
rammekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (køb direkte på rammekontrakten), eller —
i de tilfælde, hvor ikke alle vilkår er fastsat i rammekontrakten — efter at der er iværksat fornyet konkurrence
mellem de aktører med hvem, der er indgået rammekontrakt (miniudbud). De nærmere vilkår for køb under
rammekontrakten vil fremgå af udbudsmaterialet.
Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Levering af varer til kunder udenfor
Danmark samt levering til Grønland og Færøerne sker FOB dansk havn/DAT dansk lufthavn efter Kundens
ønske.
Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og
faktureringssystem (IndFak/IndFak2). Processer, format- og kvalitetskrav samt de værktøjer, der stilles til
Leverandørens rådighed, vil være beskrevet i udbudsmaterialet. Samtidig skal det som udgangspunkt være
muligt at bestille via Leverandørens hjemmeside, pr. telefon og e-mail.
De elektroniske varekataloger skal løbende opdateres efter de i udbudsmaterialet nærmere angivne
retningslinjer.
Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det
faktiske salg på rammekontrakten. Kravet vil bortfalde i det omfang, at Moderniseringsstyrelsens systemer
og Leverandørens fakturering understøtter en mere effektiv opfølgning på rammekontraktens anvendelse via
analyse af e-fakturaer. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgå af udbudsmaterialet.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
48820000, 30236000, 48781000, 72250000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja



EUT/S S131
10/07/2015
240405-2015-DA

- - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 4 / 10

10/07/2015 S131
http://ted.europa.eu/TED

- - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

4 / 10

II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 240 000 000 og 320 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for
efterfølgende kontakter: 
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.1.2016. Færdiggørelse 31.12.2017

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Intet krav.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelserne vil fremgå af udbudsmaterialet.
Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til
lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer.
Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. En sammenslutning af økonomiske aktører skal hæfte solidarisk, og der
skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til ordregiver.

III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Rammekontrakten regulerer i relevant omfang leverandørens udvisning af
samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact
og som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.
Den danske stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet
til at sikre, at Leverandøren ved udførelse af sine tjenesteydelser (levering, garantiservice, support og
konsulentydelser) sikrer, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til
at opfylde rammekontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som
ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst
indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark,
og som gælder på hele det danske område. Ved »medvirker til at opfylde rammekontrakten« forstås arbejde
udført i Danmark med henblik på rammekontraktens opfyldelse. Det vil fremgå af rammekontrakten, at

www.retsinformation.dk
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Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger
af arbejdsklausulen.
Relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med rammekontraktens opfyldelse, herunder
personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af den enkelte
kunde i henhold til de til enhver tid gældende regler, jf. cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende
sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU eller WEU, andre
klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt
(cirkulæret kan hentes på www.retsinformation.dk). Politiets og Forsvarets sikkerhedsmyndighed foretager en
sikkerhedsundersøgelse med henblik på den enkelte kundes godkendelse. Leverandøren skal opretholde den
kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet af den enkelte kunde, jf. ovenfor.

III.2) Betingelser for deltagelse

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller
handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation
skal indgå i anmodningen:
— Enten en tro og love-erklæring om, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold
til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige
udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. Loven kan hentes på www.retsinformation.dk
Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan hentes på den særlige hjemmeside, jf. punkt
I.1) og VI.3).
— Eller en elektronisk kopi af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger.
— Eller en elektronisk kopi af en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme
oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-
erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (fx om virksomhedens opfyldelse af sine
forpligtelser i Danmark).
Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (fx selskab), der
afgiver anmodningen.
Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende
virksomheder i sammenslutningen.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation
skal indgå i anmodningen:
1. En erklæring om leverandørens samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible
regnskabsår, afhængigt af hvornår leverandøren blev etableret eller startede sin virksomhed.
2. En erklæring om leverandørens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af
hvornår leverandøren blev etableret eller startede sin virksomhed.
Ad 1. og 2.:
Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de
regler og den praksis, der gælder for leverandørens regnskabsaflæggelse.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen (fx en underleverandørs eller enheder inden
for den samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal virksomheden godtgøre, at
virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders
forpligtelser i så henseende. Det anses for godtgjort, at virksomheden råder over de ressourcer, der er
nødvendige for rammekontraktens udførelse, såfremt virksomheden i ansøgningen klart har identificeret de
andre enheder, som virksomheden baserer sig på.

www.retsinformation.dk
www.retsinformation.dk
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Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) angives oplysningerne om egenkapital, aktiver og
omsætning for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 %
i det seneste disponible regnskabsår.
Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver,
udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 =
soliditetsgrad.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens
og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes
samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
2. Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på minimum 150 000 000 DKK i det seneste disponible
regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og
disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes
samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
En oversigt over de betydeligste lignende leverancer af de udbudte varer og tilknyttede tjenesteydelser, som
leverandøren har udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår leverandøren blev etableret eller
startede sin virksomhed. Der kan maksimalt angives 20 referencer.
Ordregiver ser gerne, at oversigten for hver leverance indeholder navn på kunden og kort beskrivelse af
leverancens indhold og omfang, herunder værdi.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen (fx en underleverandørs eller enheder inden
for den samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal virksomheden godtgøre,
at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for rammekontraktens udførelse, fx ved at
fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for
virksomheden. Det anses for godtgjort, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for
rammekontraktens udførelse, såfremt virksomheden i ansøgningen klart har identificeret de andre enheder, som
virksomheden baserer sig på.
Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) angives oplysningerne om leverancer for hver af de
deltagende virksomheder i sammenslutningen, men oplysningerne behandles samlet.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure
Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 6



EUT/S S131
10/07/2015
240405-2015-DA

- - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 7 / 10

10/07/2015 S131
http://ted.europa.eu/TED

- - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

7 / 10

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at
afgive tilbud, vil ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer
af de varer og tilknyttede tjenesteydelser, som rammekontrakten vedrører i henhold til beskrivelsen i punkt
II.1.5).

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i
opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2015-8300-0297

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
20.8.2015 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
31.8.2015

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Ansøgere kan afgive de fornødne oplysninger til brug for ansøgning om prækvalifikation via den særlige
hjemmeside, jf. nærmere punkt VI.3), på dansk, svensk og norsk. I udbudsmaterialet er det angivet i hvilket
omfang tilbudsgiver må gøre brug af svensk og norsk ved tilbudsafgivelsen.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Rammekontrakten forventes udbudt igen
i forbindelse med rammekontraktens udløb i enten 2017, 2018 eller 2019 afhængigt af om rammekontrakten
forlænges.

VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger
I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.
Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, fx selv indgiver
egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at
samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige
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tilbudsgiveres tilbud. For at undgå risiko for interessekonflikter eller en fordrejning af konkurrencen mellem de
bydende, gælder følgende for ansøgninger om deltagelse:
Fysiske og juridiske personer (herunder fysiske og juridiske personer, der indgår i samme juridiske gruppe), kan
kun indgive én ansøgning, uanset hvordan de deltager i ansøgningen (herunder som selvstændig retlig enhed
eller som deltager i en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium)).
Hvis en fysisk eller juridisk person (herunder de fysiske og juridiske personer, som indgår i samme juridiske
gruppe) indgiver mere end en ansøgning, er der en formodning for, at de indgivne ansøgninger har påvirket
hinanden. Moderniseringsstyrelsen kan som følge heraf vælge ikke at tage nogen af de ansøgninger, som
denne person (og de juridiske personer, som indgår i samme juridiske gruppe) har deltaget i, i betragtning.
Dette forudsætter, at ansøgerne forinden er givet mulighed for at godtgøre, at der ikke i deres situation
foreligger nogen risiko for, at der følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen
mellem de bydende.
Ved vurderingen af, om fysiske og juridiske personer tilhører den samme juridiske gruppe, vil principperne i
Rettens dom af 14.2.2006 i forenede sager T-376/05 og T-383/05, TEA-CEGOS m.fl. blive anvendt.
Ved vurderingen af, om samme fysiske eller juridiske persons (herunder de fysiske og juridiske personer,
som indgår i samme juridiske gruppe) deltagelse i mere end en ansøgning kan påvirke konkurrencen, vil
principperne i EU-Domstolens dom af 19.5.2009 i sag C-538/07, Assitur, blive anvendt.
Ovenstående formodning og de heraf afledte retsvirkninger anses også for at gælde for underleverandører af de
i pkt. II.1.5) anførte servere.
Der afholdes informationsmøde vedrørende prækvalifikationen d. 11.8.2015 kl. 10:00 hos
Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Tilmelding er ikke nødvendig. Mødet vedrører
alene information om prækvalifikationsprocessen. Materiale fra mødet gøres efterfølgende tilgængeligt via den
særlige hjemmeside.
Afgivelse af anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via den særlige
hjemmeside, der indeholder de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens anmodning/
tilbud. Den særlige hjemmeside er angivet i punkt I.1) under »Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger
om deltagelse: (URL)«. På den særlige hjemmeside kan virksomheden via menupunktet »Tilmelding« få tildelt
brugernavn og adgangskode.
Afgivelse af anmodning om prækvalifikation forudsætter, at virksomheden har installeret programmet Adobe
Reader (version 9.0 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version). Såfremt
virksomheden måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan virksomheden i
dagtimerne (kl. 8:30-16:30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til it-support hos Inno:vasion på
telefonnummeret +45 70227008, der herefter vil vejlede virksomheden om mulige løsninger på problemet.
I relation til punkt I.1) bemærkes det, at der på den særlige hjemmeside findes skabeloner
(prækvalifikationsmateriale) til brug for afgivelse af anmodning om prækvalifikation, herunder de erklæringer og
oplysninger, der skal indgå i anmodningen i henhold til punkt III.2.1), III.2.2) og III.2.3). Der er ingen yderligere
specifikationer eller dokumenter at få hos ordregiver inden prækvalifikationen. Udbudsmaterialet vil blive sendt
til de leverandører, der udvælges til at deltage i udbudsforretningen.
I relation til punkt I.4) bemærkes, at rammekontrakten omfatter de i punkt II.1.5) nævnte ikke-statslige
myndigheder, på hvis vegne ordregiver indgår rammekontrakten.
I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et
konsortium), skal rammekontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.
I relation til punkt III.2.1) bemærkes, at Moderniseringsstyrelsen kan udelukke ansøgere og/eller
tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger og/eller tilbudsgiver omfattes af andre af
udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2. Moderniseringsstyrelsen vil alene indhente
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yderligere bevis for, at ansøger og/eller tilbudsgiver ikke befinder sig i de nævnte situationer, såfremt styrelsen
vurderer, at der er en begrundet mistanke herfor.
I relation til punkt III.2.3) bemærkes, at hvis ansøger angiver mere end 20 referencer, vil
Moderniseringsstyrelsen alene tage de første 20 referencer i betragtning.
I relation til den i punkt IV.3.5) anførte dato bemærkes, at den anførte dato alene er forventet.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen kan rettes til ordregiver via den særlige hjemmeside
angivet i punkt I.1). Alle spørgsmål bør indeholde en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i
udbudsbekendtgørelsen eller hvilke dele af den særlige hjemmeside, som spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål
skal afgives på dansk, svensk og norsk. Alle svar bliver afgivet på dansk. Spørgsmål (i anonymiseret form) og
svar herpå vil løbende blive offentliggjort via den særlige hjemmeside. Spørgsmål stillet i perioden 1.7.2015
til 31.7.2015 vil dog først blive besvaret fra 3.8.2015. Det er ansøgernes eget ansvar løbende at holde sig
orienteret om offentliggørelse af eventuelle svar på den særlige hjemmeside. Ordregiver er ikke forpligtet til at
besvare eventuelle spørgsmål. Eventuelle spørgsmål via den særlige hjemmeside skal være fremsendt inden d.
12.8.2015 kl. 16:00.
Såfremt Moderniseringsstyrelsen ikke er betrygget i, at rammekontrakten er tilstrækkeligt og effektivt
konkurrenceudsat forbeholder Moderniseringsstyrelsen sig adgangen til at aflyse udbudsforretningen.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk 
Telefon:  +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 
Der er ikke et mæglingsorgan i Danmark

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. med senere
ændringer (loven kan hentes på www.statensindkob.dk og www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for
indgivelse af klage:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem
der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er
blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammekontrakt med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk
indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammekontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

mailto:klfu@erst.dk
www.klfu.dk
www.statensindkob.dk
www.retsinformation.dk
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Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-
perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige
angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk 
Telefon:  +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.6.2015

mailto:kfst@kfst.dk
www.kfst.dk


Kommuner der kan anvende Beredskabsstyrelsens rammeaftaler.
Den enkelte aftales indhold kan oplyses ved henvendelse til Beredskabsstyrelsen

Center for Logistik og Beredskabsmateriel, (CLB) på mail: clb@brs.dk

Albertslund kommune - Byg og brandteamet

Allerød Kommune,  Redningsberedskabet

Ballerup Kommune, Ballerup Brandvæsen

Beredskab, Brøndby

Brønderslev Kommune Redningsberedskab

Beredskab Gentofte

Dragør brandvæsen

Esbjerg Kommune Brand og redning

Fanø Beredskab

Fredericia Brandvæsen

Frederiksberg Brandvæsen

Beredskabscenter Frederikshavn

Frederikssund-Halsnæs - Brand og Redningsberedskab

Vestegnens Brandvæsen

Glostrup Kommune, Beredskab Glostrup

Brand og Redning Djursland

Greve Brandvæsen

Billund Brandvæsen, Billund Kommune

Haderslev Kommune,  Brand og Redning

Faxe Brand & Redning

Hedensted Brand & Redning

Gribskov Kommune

Nordsjællands Brandvæsen

Herlev Kommune, Herlev Redningsberedskab

Brand & Redning Herning

Hillerød Kommune

Favrskov Brandvæsen

Beredskabscenter Hjørring

Mariagerfjord, Beredskabsafdelingen

Beredskab & Sikring, Holbæk

Holstebro kommune Brand & Redning

Horsens Brand og Redning, Horsens Kommune

Thisted Brandvæsen,  Thisted Kommune 

Hvidovre Kommune, Beredskabet

Lejre Brandvæsen/Lejre Kommune

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Ikast-Brande kommune redningsberedskabet

Ishøj Brandvæsen

Kalundborg Brand & Redning

Tårnby Brandvæsen

Kerteminde Kommune, Redningsberedskabet

Lyngby-Taarbæk Brandvæsen

Kolding Brandvæsen

Slagelse Brand og Redning, Center for Beredskab

Københavns Brandvæsen

Brand og Redning Køge



Lemvig Kommune

Læsø Kommune

Lolland Brandvæsen

Middelfart Brandvæsen

Nyborg Kommune,  Beredskabsafdelingen

Morsø Kommune Redningsberedskabet

Guldborgsund Redningsberedskab

Odsherred Brandvæsen

Næstved Brand & Redning

Odder Brandvæsen

Odense Kommune, Brandvæsenet

Nordfyns Kommune

Beredskab Jammerbugt

Randers Brandvæsen

Ringsted Brandvæsen

Roskilde Brandvæsen

Langeland Redningsberedskab

Rødovre Kommune, Teknisk forvaltning

Bornholms Regionskommune

Silkeborg Brand og Redning

Brand & Redning Skanderborg

Skive Brandvæsen

Solrød Kommune - Teknik og Miljø

Sorø Brandvæsen

Stevns Brandvæsen

Egedal Kommune - Brandvæsenet

Struer Beredskab

Svendborg Kommune, Beredskabet

Gladsaxe Brandvæsen og Beredskab

Sønderborg Brand & Redning

Ringkøbing Skjern Kommune, Brand og Redning

Tønder Brandvæsen

HøjeTaastrup Brandvæsen

Vallensbæk Brandvæsen

Varde Kommune Brand & Redning

Vejen Kommune, Beredskab

Vejle Brandvæsen

Viborg Brandvæsen

Vordingborg Redningsberedskab/Brandvæsen

Furesø Kommune - Beredskabet

Ærø Kommune - Redningsberedskab

Aabenraa Brand & Redning

Beredskabscenter Aalborg

Aarhus Brandvæsen

Beredskab Vesthimmerland

Rebild Brand & Redning
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1. Misligholdelse 

1.1. Leverandørens forsinkelse, herunder delvise forsinkelse 
(restordre) 

1.1.1. Leverandørens forsinkelse 
Såfremt Leverandøren – som følge af forhold Leverandøren hæfter for – ikke leverer Leverancen 
rettidigt, foreligger der forsinkelse. 
 
Dette gælder uanset om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf (delvis 
forsinkelse/restordre).  

1.1.2. Leverandørens afværgepligt 
Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage 
effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller – hvis dette ikke er muligt – at begrænse denne. 

1.1.3. Leverandørens underretningspligt 
Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt meddele Kunden, at forsinkelse er indtrådt eller påregnes, 
samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere 
angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse 
forsinkelsen. 

1.1.4. Kundens afbestilling eller fastholdelse 
Kunden kan afbestille hele eller dele af Leverancen ved forsinkelse, jf. også punkt 10.1.1  
 
I det omfang Kunden ikke benytter sig af sin afbestillingsret, anses Kunden for at fastholde sit krav på 
levering, indtil Kunden måtte ophæve Leverancen i henhold til punkt 1.3, litra a). 

1.1.5. Bod 
I tilfælde af forsinkelse betaler Leverandøren en dagbod, medmindre Kunden har benyttet sin ret til at 
afbestille Leverancen, jf. punkt 10.1.4.  
 
Boden beregnes for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 1% af den forsinkede Leverances 
pris pr. Arbejdsdag forsinkelsen varer.  
 
Den samlede bod kan dog ikke overstige 10 % af den forsinkede Leverances pris, og boden kan kun 
opkræves af Kunden, hvis den samlede bod for den forsinkede Leverance er større end DKK 2.000,00. 
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Bod forfalder til betaling ugevis bagud. 
 
Kundens ret til bodsbeløbet bortfalder, hvis Leverandøren ikke har modtaget skriftligt påkrav om 
betaling af boden senest 6 måneder efter bodens forfald. 
 

1.1.6. Dækningskøb 
 
Såfremt Kunden ophæver Leveringsaftalen i henhold til punkt 10.3, litra a), er Kunden berettiget til at 
foretage dækningskøb hos den næste Leverandør i kaskaden på Rammeaftalen. 
 
Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren skal betale 100 % af Kundens eventuelle 
meromkostninger ved dækningskøbet, herunder omkostninger til rådgiver i forbindelse med Kundens 
eventuelle nye Direkte tildeling, opgjort som forskellen mellem den fakturerede pris for de ved 
dækningskøbet anskaffede produkter og den pris, som Leverandøren i henhold til Leveringsaftalen ved 
rettidig levering kunne have faktureret for de af ophævelsen omfattede produkter.  
 
Det er en betingelse for omkostningsdækningen i afsnittet oven for, at de således anskaffede varer i art 
og kvalitet svarer til de af ophævelsen omfattede varer.  
 
Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for 
fakturabeløbet for de ved dækningskøbet anskaffede varer. 

1.2. Mangler ved Leverancen 

1.2.1. Mangelsbegrebet og Kundens beføjelser (bortset fra 
hæveadgang) 

 
Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis a) Leverandørens udstyr og ydelser ikke opfylder de 
afgivne garantier (indeståelser) i punkt 9.1 - 9.5, b) hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad 
Kunden med føje kan forvente, herunder Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske 
tegninger, markedsføringsmateriale eller lignende dokumentation, eller c) hvis Leverancen ikke i øvrigt 
er i overensstemmelse med god skik i branchen, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. 
 
Opstår eller konstateres der mangler i garantiperioden, som ikke skyldes fejlbehandling eller normalt 
slid, skal Leverandøren uden omkostninger for Kunden udbedre problemet. Mangler skal afhjælpes 
uden ugrundet ophold efter Kundens fremsættelse af påkrav herom.  
 
Leverandøren skal uden yderligere vederlag eller andre omkostninger afhjælpe manglen i 
overensstemmelse med god leverandørskik, hvilket som minimum indbefatter en udskiftning af defekte 
dele med nye fungerende dele, levering af supplerende ydelser eller ombytning. Eventuel returnering 
sker ved Leverandørens afhentning hos Kunden. 
Kunden kan i stedet for at forlange afhjælpning kræve et forholdsmæssigt afslag, idet Leverandøren 
ikke har afhjælpningsret.  
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1.2.2. Kundens reklamation over mangler 
 
Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig 
tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen, herunder 
f.eks. krav om afhjælpning eller omlevering. 

1.3.  Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse 
 
Kunden kan ophæve Leveringsaftalen helt eller delvist, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder 
denne. Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i det følgende tilkommer det Kunden at beslutte, 
hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. 
 
Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve 
Leveringsaftalen: 

 
a) Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering i mere end 10Arbejdsdage. 
 
b) Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt 9.1-Fejl! Henvisningskilde 

ikke fundet. og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne inden for 10Arbejdsdage 
efter Kundens reklamation. Ophævelse omfatter alene de mangelfulde dele af 
Leverancen. 

 
c) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet 

set er væsentlige for Kunden. 
 
d) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig 

henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i 
Leveringsaftalen. 
 

e) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling.  
 

f) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede 
økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leveringsaftalens rette opfyldelse i fare.  

 
g) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Leveringsaftalen vedrører, eller 

indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leveringsaftalens rette opfyldelse i 
alvorlig fare. 
 

Kunden skal tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i væsentlig samme stand og mængde, 
som leveret, og det påhviler Leverandøren at afhente disse.  
 
Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, der er omfattet af 
ophævelsen, uden fradrag. 
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1.4. Kundens øvrige beføjelser 
 
Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i Leveringsaftalen, gælder dansk rets almindelige regler om 
beføjelser i anledning af Leverandørens misligholdelse, jf. dog nedenfor i punkt Fejl! 
Henvisningskilde ikke fundet. om erstatning og punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. om 
force majeure. 

1.5. Kundens misligholdelse 
 
Der foreligger bl.a. misligholdelse fra Kundens side i følgende tilfælde: 
 

a) Ved Kundens fordringshavermora (f.eks. hvis Kunden ikke er i stand til at modtage 
Leverancen inden for det i henhold til Leveringsaftalen gældende tidsrum for levering, 
som følge af forhold, som Kunden hæfter for);  

 
b) Kundens manglende rettidige betaling 

 

Kundens eventuelle fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. 
 
Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren for den forsinkede del af 
Kundens betaling berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende regler. 
 
Leverandøren er berettiget til at ophæve den del af Leveringsaftalen, som den manglende betaling 
vedrører, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på 
nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 
en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 20 Arbejdsdage, vil medføre ophævelse, såfremt Kunden 
ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden den fastsatte påkravsfrists udløb. 
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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384458-2013:TEXT:DA:HTML

Danmark-Birkerød: Brandkøretøjer
2013/S 221-384458

Vejledende forhåndsmeddelelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
Att: Mikkel Bjerregaard Jensen
3460 Birkerød
DANMARK
Telefon:  +45 45906403
Mailadresse: indkob@brs.dk 
Internetadresse(r): 
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://brs.dk
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

I.3) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)
II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Rammeaftale på Opbygning af Automobilsprøjter, Tanksprøjter og Vandtankvogne fordelt på 3 delaftaler.

II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer
Hele Danmark.
NUTS-kode DK0

II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja

II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Det er Beredskabsstyrelsen der forestår og gennemfører det kommende udbud på alle rekvirenters vegne.
Rekvirenterne på aftalen vil være de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber der tilslutter sig, samt alle
myndigheder under Forsvarsministeriet.
Det forventede træk på rammeaftalen er svært at forudsige, og kan variere meget i kontraktsperioden. Et skøn
vil være i spændet 10-20 000 000 DKK om året for alle delaftaler.

mailto:indkob@brs.dk
http://brs.dk
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Rammeaftalen er ikke-ekslusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag.
Enten anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 40 000 000 og 80 000 000 DKK
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
34144210, 34144213, 34144212

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne

II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.8) Yderligere oplysninger:
Ved denne vejledende forhåndsmeddelelse inviterer Beredskabsstyrelsen til et teknisk dialog møde i forbindelse
med og forud for et udbud på opbygning af Autosprøjter, Tanksprøjter og Vandtankvogne. Alle interesserede og
potentielle tilbudsgivere kan deltage.
Tid og sted:
Mødet vil blive afholdt hos Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød. Mødet finder sted den 5.12.2013 kl.
12.00.
For at deltage i det tekniske dialogmøde bedes tilbudsgiver meddele Beredskabsstyrelsen om de ønsker at
deltage, samt antal på deltagere til mødet. Svar underettes inden den 2.12.2013.
Dagsorden samt materiale som Beredskabsstyrelsen gerne vil have en teknisk dialog om, vil blive fremsendt
den 22.11.2013 til de tilbudsgivere der har tilmeldt sig, samt til dem der tilmelder sig herefter. Tilmelding skal ske
til følgende e-mail: indkob@brs.dk  att. Mikkel Bjerregaard Jensen.
Beredskabsstyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt teknisk dialog møde.

Oplysninger om delaftaler
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Delaftale nr.: 1
Betegnelse: Opbygning af automobilsprøjter
1) Kort beskrivelse:

En rammeaftale på opbygning af automobilsprøjter på chassis leveret af køber.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
34144213, 34144210

3) Mængde eller omfang:
Det er Beredskabsstyrelsen der forestår og gennemfører det kommende udbud på alle rekvirenters vegne.
Rekvirenterne på aftalen vil være de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber der tilslutter sig, samt alle
myndigheder under Forsvarsministeriet.
Det forventede træk på rammeaftalen er svært at forudsige, og kan variere meget i kontraktsperioden. Et skøn
vil være i spændet 6-12 000 000 DKK om året.
Rammeaftalen er ikke-ekslusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag.
Enten anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 24 000 000 og 48 000 000 DKK

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Delaftale nr.: 2
Betegnelse: Opbygning af tanksprøjter

mailto:indkob@brs.dk
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1) Kort beskrivelse:
En rammeaftale på opbygning af tanksprøjter på chassis leveret af køber.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
34144212, 34144210

3) Mængde eller omfang:
Det er Beredskabsstyrelsen der forestår og gennemfører det kommende udbud på alle rekvirenters vegne.
Rekvirenterne på aftalen vil være de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber der tilslutter sig, samt alle
myndigheder under Forsvarsministeriet.
Det forventede træk på rammeaftalen er svært at forudsige, og kan variere meget i kontraktsperioden. Et skøn
vil være i spændet 1-2 000 000 DKK om året.
Rammeaftalen er ikke-ekslusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag.
Enten anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 4 000 000 og 8 000 000 DKK

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Delaftale nr.: 3
Betegnelse: Opbygning af vandtankvogne
1) Kort beskrivelse:

En rammeaftale på opbygning af vandtankvogne på chassis leveret af køber.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
34144212, 34144210

3) Mængde eller omfang:
Det er Beredskabsstyrelsen der forestår og gennemfører det kommende udbud på alle rekvirenters vegne.
Rekvirenterne på aftalen vil være de Kommunale Brand- og Redningsberedskaber der tilslutter sig, samt alle
myndigheder under Forsvarsministeriet.
Det forventede træk på rammeaftalen er svært at forudsige, og kan variere meget i kontraktsperioden. Et skøn
vil være i spændet 3-6 000 000 DKK om året.
Rammeaftalen er ikke-ekslusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag.
Enten anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 12 000 000 og 24 000 000 DKK

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

III.2) Betingelser for deltagelse

III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:

VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
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