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KORT OM IMPLEMENTERINGSBEK. § 12
 Tillader ordregivere at afhjælpe formelle fejl/mangler
ved ansøgninger/tilbud (supplerende)

 Se bort fra (når oplysninger allerede er i hænde)
 Indhente selv (offentligt tilgængelige oplysninger)
 Anmode ansøger/tilbudsgiver om fremsendelse
 Afhjælpning kan ikke ske, hvor ordregiver har angivet
at fejl/mangel medfører afvisning

MANOVA-DOMMEN
Klagenævnssag forud for § 12’s ikrafttræden

 2 tilbudsgivere havde ikke vedlagt balance som
efterspurgt

 Ordregiver anmodede om fremsendelse efter
ansøgningsfrist

 Klagenævnet: i strid med ligebehandlingsprincippet –>
annullation.

 Sagen indbragt for domstolene – ØL stiller præjudicielt
spørgsmål til EU-Domstolen:

 I strid med ligebehandlingsprincippet at en
ordregiver efter fristudløb anmoder ansøgere om
fremsendelse af krævet balance, som ikke var
medsendt i første omgang?

MANOVA-DOMMEN FORTSAT
 Berigtigelse tilladt forudsat:
 Rettes mod alle ansøgere i samme situation
efter fristudløb

 Omfatter alle punkter i ansøgninger, der skal
suppleres

 Fører ikke til at reelt tale om ny ansøgning
 Ligebehandlingsprincippet iagttages under
proceduren

 Herudover udtalt:
 Oplysninger om forhold, som det objektivt kan
konstateres forelå forud for fristudløb (fx
balancer) kan indhentes (≠supplerende)

 U: Udtrykkeligt angivet at medfører afvisning

IKKE BEHOV FOR MERE FLEKSIBLE/KLARERE
REGLER FOR BERIGTIGELSE
 Eksisterende § 12 er klart formuleret – anvendes i
nuværende form i praksis

 Praksis (senest Manova) sørger for udfyldning og
dynamisk udvikling af reglerne

 Området for berigtigelse/supplering er omfattende og
forskelligartet -> egner sig ikke til detailregulering

 Grundlæggende principper (som fastslået senest med
Manova) tilstrækkeligt for ordregiver at navigere

IKKE BEHOV FOR MERE FLEKSIBLE/KLARERE
REGLER FOR BERIGTIGELSE
 Mere fleksible regler i sig selv betænkeligt ifht.
ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet

 Måske snarere behov for at ordregivere er (mere)
kritiske ved fastlæggelsen af, hvilke
oplysninger/dokumenter ansøgerne/tilbudsgiverne
skal medsende?

 KFST vejleder i vidt omfang allerede på området:
 Ny vejledning om dialog i udbud

 Udsendt kommentar til Manova-dom

