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Den nye
udbudslov



     
      

     

Agenda

1. Fra udbudsdirektiv til udbudslov 

2. Hvor gør udbudsloven for alvor en forskel?

3. Når udbudsloven ikke giver (hele) svaret



     

Fra udbudsdirektiv til 
udbudslov 



     
      

     

Lovbemærk-
ninger

Frihed under 
tærskel

Klarhed Forenkling

Bredere 
adgang til 

fleks-
procedurer 

Fleksibilitet



     
      

     

Lovens formål og grundlæggende principper
§ 1. Formålet med loven er at fastlægge procedurerne for 
offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås 
den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.

§ 2. En ordregiver skal overholde principperne om 
ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet (…)

Stk. 2. Et udbud må ikke udformes med det formål at udelukke 
det fra denne lovs anvendelsesområde eller kunstigt begrænse 
konkurrencen.



     
      

     

Fokus på godt samspil ml. direktiv og lov
• Klar direktivtekst:

Lovudkast stort set enslydende med EU-direktivet

• Mindre klar direktivtekst:
Lovudkast tydeliggør reglerne i en dansk kontekst

• Valgfrihed:
Valg af dansk løsning



     

Udbudsloven

De nye muligheder



     
      

     

Nye muligheder
• Indledende dialog

• Fleksible procedurer
• Konkurrencepræget dialog

• Udbud med forhandling

• Innovationspartnerskaber

• Enklere regler for indkøb under tærskelværdien

• Den evalueringsmetode, der er angivet i udbuds-
materialet, kan ikke tilsidesættes af klage- eller retsinstanser

• Forenklede dokumentationskrav



     
      

     

- og nye udfordringer

• Forudgående offentliggørelse af 
evalueringsmetoder

• Tidlig offentliggørelse af udbudsmaterialet

• Kontrakt skal bringes til ophør hvis 
tildelingsbeslutningen er annulleret ved 
endelig afgørelse



     

Når udbudsloven ikke 
giver hele svaret…



     
      

     



Spørg på bedreudbud.dk



     
      

     



     
      

     

Gæt en fisk…..
• Adgangen til fleksible procedurer er udvidet, men jo kun lidt! 

• Der kan forhandles om alt, også mindstekrav

• Evalueringsmetoden skal offentliggøres, men ”resten” holder vi for os selv!



Tak for
i dag
Kenneth Skov Jensen
ksj@kfst.dk
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