
Ud ikli  i d  f  db dUdviklingen inden for udbudsre

Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, AdvokaS o e s a s ose je bo g, d o a

tt  i D k  EUtten i Danmark og EU

atat



• Nye EU-regler

• Ny praksis fra EF-domstol

• Kort om erstatning

• Ny praksis vedrørende ers

len

statning
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Nye reglerNye regler

• Direktiv 2007/66/EF 

• Afventer implementering

D  f  EF d t l• Dom fra EF-domstolen

• Sag C-444/06, Kommissionen m

• Midlertidig opretholdelse af ugyl

• Viser et nationalt råderum ved i• Viser et nationalt råderum ved i

mod Spanien

ldig kontrakt

mplementeringenmplementeringen
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Ny praksis i 2008Ny praksis i 2008

• Statistik 

• 17+ domme fra EF-domstolen i

• Dom om blandede formål
• Sag C-337/05, den Italienske

• Afgrænsning mellem FVD og UB
• C-393/06  Ing  Aigner• C 393/06, Ing. Aigner

• Om grænserne for ændringer
• C-454/06, Pressetext Nachric

 2008

e helikoptersag

BD
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Kort om erstatningsansvarKort om erstatningsansvar

• Ansvarsgrundlaget 
• Bevise at der er begået fejl• Bevise at der er begået fejl
• Almindelig erstatningsretlig bed

• Tabsopgørelsen
• Positiv opfyldelsesinteresse

• Bevise at klager ville have fåeg
• Opgørelsen, tilbudspris med f

• Negativ kontraktinteresse
• Omkostningerne ved tilbudsu• Omkostningerne ved tilbudsu

• Årsagsforbindelse mellem overt

ømmelse

et kontrakten
fradrag, dækningsbidrag

udarbejdelsenudarbejdelsen

trædelsen og tabet
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Ny praksis vedrørende erstNy praksis vedrørende erst
• EF-domstolen

• T-495/04  Belfass mod Rådet• T 495/04, Belfass mod Rådet
• Dom om erstatningsansvar

• T-383/06, Icuna.com mod Euro
Kendelse om erstatningsansv• Kendelse om erstatningsansv

• T-41/08R, Vakakis mod Kommis
• Kendelse om opsættende virk

• Klagenævnet for Udbud
• Kendelse af 9. januar 2008

• Thorup gruppen mod Ringkøb
• Kendelse af 14. juli 2008

• Thomas Borgå mod Skive KoThomas Borgå mod Skive Ko

tatningtatning

pa-parlamentet
varvar
ssionen
kning

bing-Skjern Kommune

mmune
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T 495/04  Belfass mod RådeT-495/04, Belfass mod Råde

• Faktum
• Udbud af rengøring og vedligeho• Udbud af rengøring og vedligeho
• Tilbud var – uden høring – afvis

tilbudte timer
• Reglerne om unormalt lave tilbu• Reglerne om unormalt lave tilbu

situation – gælder også for ande

E t t i k t• Erstatningskravet
• Baseret på, at sagsøgeren ikke o

sagsøgeren mistede en mulighe
t it )opportunity)

• Ikke bevist, at sagsøgeren ville 
• Rådet sandsynliggjort, at dette 

etet

oldelse af to bygningeroldelse af to bygninger
st som unormalt lavt vedrørende 

ud skulle være anvendt i denne ud skulle være anvendt i denne 
et end prisdelen

opnåede kontrakten; ikke at 
d for at opnå kontrakten (loss of 

have opnået kontrakten
ikke ville være tilfældet
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T 383/06  Icuna com mod ET-383/06, Icuna.com mod E

• Faktum
• Kontrakt om Web tv til Europa P• Kontrakt om Web-tv til Europa-P
• Om lovligheden af annullation a
• Sagsøgeren var ikke prækvalific

ledelse  erfaring og økonomi i foledelse, erfaring og økonomi i fo

• Erstatningskravet
• Kun erstatning, hvis der foreligg
• Manglende årsagsforbindelse me

af udbudsproceduren var lovlig
• Et ikke-økonomisk tab på grund

prækvalifikation var ikke et rele

Europa parlamentetEuropa-parlamentet

ParlamentetParlamentet
f udbudsprocedure

ceret på grund af svagheder mht. 
orhold til udbudsbetingelserneorhold til udbudsbetingelserne

ger en ulovlighed
ellem adfærd og tab, idet annullation 

d af en negativ bedømmelse ved 
vant tab
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T 41/08R  Vakakis mod KomT-41/08R, Vakakis mod Kom

• Faktum
K i i  db d f åd i• Kommissionens udbud af rådgi

• Sagsøgeren blev ikke prækvalif

• Om foreløbige forholdsregler
• Tab afledt af ”loss of opportuni
• Ikke ”urgency” i form af ”seriou
• Selv om tabet var vanskeligt at

blive ”fully compensated”
• Ikke-økonomisk tab på grund a

fremtidige kontrakter var ikke s

mmissionenmmissionen

i k t ktvningskontrakt
ficeret

ty” ved ikke at gå videre
us and irreparable damage” 
t opgøre, var der reel mulighed for at 

af nedsatte muligheder for at vinde 
sandsynliggjort
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Kendelse af 9  januar 2008Kendelse af 9. januar 2008
Thorup gruppen mod Ringkøbing-Skjern K

F kt  jf  k d l  f 6  • Faktum – jf. kendelse af 6. nov
• Kommunen havde videregivet sa

multihal til de andre tilbudsgiver
• Sagsøger var underentreprenør 
• Videregivelse af ideen var ansva

• Erstatningskravet
• Kommunen var principielt erstatp p
• Tabet, honorar for ideens anven
• Sagen afvist – manglende komp

årsagssammenhæng  idet tabetårsagssammenhæng, idet tabet
men af andre handlinger

Kommune

b  2006ember 2006
agsøgers idé om opførelse af en 
re
– var kommet med ideen

arspådragende

tningsansvarligg g
ndelse i det endelige projekt
petence for KlfU, da der ikke var 
 ikke var forårsaget af videregivelsen 
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 ikke var forårsaget af videregivelsen 



Kendelse af 14  juli 2008Kendelse af 14. juli 2008
Thomas Borgå mod Skive Kommune

• Faktum – jf  kendelse af 14  de• Faktum jf. kendelse af 14. de
• ”Udbud” af kontrakt om etableri
• Ydelsen var ikke beskrevet
• Inviteret en kreds af virksomhedInviteret en kreds af virksomhed

ikke at give disse lige mulighede

• ErstatningskravetErstatningskravet
• Ansvarsgrundlag – ovenstående
• Positiv opfyldelsesinteresse

• Klager ikke bevist, at denne vage e be st, at de e
• Negativ kontraktinteresse

• Udgifterne var afholdt forgæv
ansvarspådragende adfærd

• Krav 30.000 kr. – tilkendt 30

cember 2007cember 2007
ng af en sundhedsordning

der til drøftelser, overtrådt reglerne ved der til drøftelser, overtrådt reglerne ved 
er

 hændelsesforløb

ville have fået kontraktene a e ået o t a te

ves på grund af Kommunes 
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.000 kr.


