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Hvilke ydelser er omfattet? 

• Sociale og visse andre tjenesteydelser listet i udbudsdirektivets 
Annex XIV

Fx hotel og restaurations ydelser, visse juridiske 
ydelser, redningstjenester,  fængselsrelaterede 
tjenester, anvisning af plejepersonale, 
organisering af udstillinger, efterforsknings- og 
sikkerhedstjenester 
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Tærskelværdien i light-regimet

Sociale og andre 
specifikke 

tjenesteydelser

Værdi over: 5.580.000 
kr.

Light regime
Udbudslovens 

afsnit III
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Udbudslovens afsnit 
V
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Krav forud for kontrakttildeling

1. Offentliggøre sit udbud/annoncering i EU-Tidende 
2. Tilrettelægge en procedure
3. Udarbejde et materiale, der sætter interesserede tilbudsgiver i 

stand til at afgive tilbud 
4. Fastlægge krav til udelukkelse, udvælgelse og egnethed?
5. Fastsætte kriterier for tildeling
6. Orientere tilbudsgiverne om sin tildelingsbeslutning. 
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1. Annoncering

Udbudslovens § 187: Offentliggørelse i EU-Tidende af enten

• ”Light” udbudsbekendtgørelse (stk. 2) eller
• ”Light” forhåndsmeddelelse (stk. 3)

Bekendtgørelsen skal  bl.a. indeholde oplysninger om:
• Proceduren ordregiveren har fastlagt efter § 186 
• oplysninger om om navn og kontaktoplysninger på ordregiver
• En kort beskrivelse af den pågældende kontrakt, herunder CPV-

koder, betingelser for deltagelse samt 
• En kort beskrivelse af hovedelementerne i i den 

tildelingsprocedure, der skal anvendes. 
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1. Annoncering
Undtagelser

Udbudslovens generelle undtagelser

• Fx in-house
• Hvis omfattet af en af undtagelserne i udbudslovens §§80-83

– Fx skabelse af et unikt kunstværk 
– Beskyttelse af enerettigheder
– Tvingende grunde som følge af begivenheder ordregiveren ikke 

kunne forudse
– Supplerende leverancer etc. 
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1. Annoncering
Undtagelser

Lovbemærkningerne til light-regime:

• ”Det følger af servicelovens § 14, stk. 1, at en række ydelser og
indsatser på socialområdet, eksempelvis bo- og opholdssteder, skal
registreres i Tilbudsportalen, før at en kommune kan anvende dem. ”

• Hvis en ordregiver skal bruge et tilbud, og købet eksempelvis er
omfattet af § 80, stk. 5, om udbud med forhandling uden
forudgående offentliggørelse, kan ordregiveren anvende
Tilbudsportalen til at finde den rette leverandør herunder tildeling af
aftaler.
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2. Udbudsproceduren

Ingen krav om bestemt udbudsprocedure

•Procedurerne i udbudslovens afsnit II

•Kvalifikationsordning

•Forhandling 

•….
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3. Udbudsmateriale

Ingen krav om detaljeret udbudsmateriale. 

Udarbejde et materiale, der sætter interesserede tilbudsgiver i 
stand til at afgive tilbud 

•Indkøbets genstand f.eks. kan fastslås ud fra besigtigelser, fotos 
eller lignende. 
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3. Udbudsmateriale
Frister

Fristerne for ansøgning om deltagelse eller afgivelse af tilbud skal 
være passende 

Lovbemærkningerne
” Ordregiveren kan således f.eks. opfordre 
tilbudsgiverne til at fremsende deres tilbud 
inden en bestemt frist, men forbeholde sig 
ret til at antage et tilbud, der kommer efter 
tilbudsfristen, hvis det fremkommer, inden 
ordregiveren har truffet beslutning om 
tildeling af ordren. .” 

Mon dog 
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4. Udelukkelse, udvælgelse og egnethed?

• Udbudslovens § 135-137 finder (som udgangspunkt) ikke 
anvendelse

• § 136 bygger på de udbudsretlige principper

• EU-Domstolen i C-470/13, Generali, pr. 36 ”Når en sådan 
udelukkelsesgrund er mulig i medfør af direktiv 2004/18, må den 
så meget desto mere anses for berettiget i forhold til de 
offentlige kontrakter, der ikke overskrider den relevante 
tærskelværdi, (…), og som derfor ikke er undergivet de særlige og 
strenge fremgangsmåder, der er fastsat i dette direktiv.”
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5. Tildeling 

• Ikke pligt til at vælge et af de tildelingskriterier, som følger af §
162 

• Skal være knyttet til kontraktens genstand

• Offentliggørelse af evalueringsmetode?? 
– Følger af gennemsigtighed og ligebehandling
– Lovbemærkningerne ”Den procedure, som ordregiveren fastlægger for 

tildelingen af kontrakten efter § 192, stk. 1, skal være i overensstemmelse 
med lovens § 2”

• C-234/03, Contse, ikke pligt til at vægte underkriterier eller 
anføre dem i prioriteret orden
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6. Underretning, begrundelse og standstill

§ 188, stk. 2. Underretning til ansøgere og tilbudsgivere skal ske i 
overensstemmelse med § 171. 
Dvs. samme begrundelseskrav som øvrige kontrakter

§ 188, stk. 3. En ordregiver må tidligst indgå kontrakt, når 
standstillperioden er udløbet, jf. § 3, stk. 1 eller 2, i lov om 
Klagenævnet for Udbud. 
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Uden virkning?

• Krav om offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse § 17, stk. 1, 
nr. 1. 

• Kontrakter risikeres at de indgås i standstill-perioden

• Svar: JA



Mere information….

www.udbudslov.dk
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