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UDBUDSRETLIGT NYHEDSBREV
Den fælles annonceringsplatform www.udbud.dk, som alle ordregivere skal benytte pr. 1. april 2012, når
de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, fungerer
allerede nu i praksis. Hvordan kan du læse lidt mere om nedenfor.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en standardmodel for Offentlig-Private Partnerskaber, hvis formål er at gøre det lettere at samarbejde mellem offentlige og private aktører om opførelsen
af større anlæg i Danmark. Nedenfor findes en kort beskrivelse af modellens indhold.

Den fælles annonceringsplatform, www.udbud.dk

Den fælles annonceringsplatform www.udbud.dk er nu i drift, og ordregivere kan derfor allerede nu
annoncere indkøb efter tilbudslovens afsnit II på denne platform, selvom pligten til at anvende
platformen først gælder fra den 1. april 2012.
Ordregivere skal annoncere følgende kontrakter på www.udbud.dk:


offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de
aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet,



offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi
overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet,



offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, hvis værdi
overstiger 500.000 kr.
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Desuden er der følgende muligheder for frivillig anvendelse af www.udbud.dk:


Ordregivere kan offentliggøre licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudslovens
afsnit I.



Ordregivere kan offentliggøre mindre udbud under 500.000 kr.



Ordregivere kan varsle fremtidige indkøbsplaner. Det bemærkes, at statslige myndigheder
skal varsle fremtidige indkøb.



Ordregivere kan offentliggøre ændringer til et allerede annonceret udbud eller foretage afly sning af et udbud.



Ordregivere kan offentliggøre EU-udbud på platformen i stedet for på Tenders Electronic Daily (TED). Udbud.dk sender udbudsbekendtgørelsen til TED. De EU -udbud, som bekendtgøres
direkte på TED, importeres til visning på www.udbud.dk.

Alle interesserede kan på www.udbud.dk finde en oversigt over aktive EU -udbud, nationale udbud
og indkøbsplaner.
Leverandører kan på www.udbud.dk søge efter relevante udbud, og kan ligeledes abonnere på en
søgning, således at der udsendes besked via e-mail eller RSS, når der er et match.
Ordregivere logger ind på platformen med Nem-ID.
For de nationale udbud er der udarbejdet et sæt standardskabeloner, som ordregivere af hensyn til
udformningen af den tekniske løsning skal benytte i forbindelse med offentliggørelsen. For EU udbud er samtlige standardformularer fra TED tilgængelige på udbud.dk.
Mere information kan findes på www.udbud.dk. Regler og vejledninger for udbud findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Standardmodel for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardmodel er målrettet offentlige myndigheder og ind eholder vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser. Modellen giver både et overblik over OPPprocessen og vejledning i de enkelte emner og spørgsmål.
Modellen er målrettet projekter, hvor en offentlig myndighed udbyder nyopførelse og anlægsdrift
samt eventuelt finansiering til den samme private leverandør over en længere periode på typisk
15-25 år.
Til modellen er der knyttet en standardkontrakt, der kan anvendes i OPP-projekter, uanset hvilket
anlæg projektet er centreret omkring.
Standardmodellen er opdelt i fire faser:
Fase 1: Beslutning om OPP
Fase 2: Strukturering af et OPP-projekt
Fase 3: Udbud og kontrakt
Fase 4: Anlæg og drift
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Standardmodellen behandler de vigtigste elementer i hver af disse faser. Ud over vejledningen i
faserne indgår der i modellen en tjekliste til myndigheder, der skal i gang med OPP, og eksempler
på danske OPP-projekter, ligesom der gives konkrete eksempler på, hvordan centrale udfordringer
er blevet løst i Danmark.
Standardmodellen opererer med tre forskellige OPP-scenarier, der overordnet ligner hinanden, men
som adskiller sig ved deres finansieringsform og exitmodel:
1.

OPP med privat finansiering og mulighed for/pligt til offentligt ejerskab ved kontraktens u dløb

2.

OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb

3.

OPP med offentlig finansiering

I materialet til standardmodellen findes eksempler på en kravspecifikation baseret på funktionskrav for henholdsvis en daginstitution, en skole og for infrastruktur. Disse eksempler på funktion sbaserede kravspecifikationer kan ligeledes tjene som inspiration i forbindelse med gennemførelse
af andre funktionsbaserede udbud, der ikke udbydes som OPP-kontrakter.
Læs om standardmodellen for OPP på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.
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Vi står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller andre
spørgsmål vedrørende udbudsretlige problemstillinger.
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NIELSEN NØRAGERS KONKURRENCE- OG UDBUDSRETSGRUPPE LEDES AF ADVOKAT HENRIK PEYTZ OG ADVOKAT
LOTTE HUMMELSHØJ, DER BEGGE HAR STOR ERFARING MED RÅDGIVNING OM UDBUDSRETLIGE SPØRGSMÅL OG
FØRELSE AF SAGER OM UDBUDSRET FOR KLAGENÆVNET FOR UDBUD OG DOMSTOLENE. HERUDOVER BESTÅR
GRUPPEN AF ADVOKAT THOMAS MYGIND, ADVOKAT BETINA SCHIØNNING, ADVOKATFULDMÆGTIG KATRINE LAPP
OG ADVOKATFULDMÆGTIG LINE GODSK.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM
FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE
MED DE ADVOKATETISKE REGLER.

TILMELDING TIL UDBUDSRETSLIGT NYHEDSBREV KAN SKE VIA NIELSEN NØRAGERS HJEMMESIDE HER

