FAKTA OM

indkøb under udbudsgrænserne
Med den nye udbudslov er lovkravet om annoncering af små indkøb blevet afskaffet. Det betyder, at der ikke længere er krav om hverken udbud eller annoncering, når indkøbet er under
tærskelværdierne på 1.558.409 kr. (kommuner/regioner) /1.006.628 kr. (staten) og ikke har
klar grænseoverskridende interesse. Formålet er at begrænse de ofte store transaktionsomkostninger forbundet med de små indkøb.
VURDÉR OM INDKØBET HAR KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE
Der gælder særlige regler, hvis indkøbet vedrører kontrakter med klar grænseoverskridende interesse. Det
kan eksempelvis være, hvis kontrakten har lang varighed, er af en vis størrelse, markedsstrukturen eller hvis
kontrakten rent geografisk skal udføres tæt på en grænse. Alle disse forhold indgår i en samlet vurdering af,
om en virksomhed i et andet land kan have interesse i kontrakten. Her vil der stadig være krav om annonce
ring på www.udbud.dk.

HVIS INDKØBET IKKE HAR EN KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE
For at sikre, at det offentlige køber ind på den bedste og billigste måde skal tildelingen ske på markedsmæs
sige vilkår 1. Det er op til en konkret vurdering, om noget er markedsmæssigt. Det kan f.eks. være:
>> Man gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud,
>> Man indhenter to eller flere tilbud eller,
>> Man annoncerer på ordregiverens hjemmeside eller www.udbud.dk
En markedsafdækning kan eksempelvis bare være baseret på en undersøgelse af priserne på det relevante
marked ved benchmarkingundersøgelse, mundtlige kontakter til udvalgte virksomheder eller erfaringer fra
tidligere indkøb. I disse tilfælde kan man umiddelbart foretage et indkøb på baggrund af ét tilbud. Man kan
dog stadig indhente f.eks. to tilbud eller annoncere en opgave på sin hjemmeside, hvis man ønsker det –
f.eks. fordi man ikke har kendskab til det konkrete marked.

INGEN KRAV OM UDBUDSBESKRIVELSER
Det vil ofte være en god idé, at ordregiver kort beskriver den leverance, man ønsker, men der er ikke længere
krav om nogle særlige udbudsbeskrivelser, så ordregiver kan også mundtligt opfordre til at afgive tilbud. Men
ordregiver skal kunne dokumentere gennemsigtighed og saglighed.

NYT LOVKRAV: MERE END TRE TILBUD SKAL BEGRUNDES
I særlige situationer kan der være behov for at indhente mere end tre tilbud. Det betyder øgede transaktions
omkostninger for både indkøber og særligt for leverandørerne. Derfor er der indført et nyt lovkrav om, at
indkøberen skal begrunde, hvorfor det netop i denne situation er nødvendig at indhente mere end tre tilbud.

KLAGEMULIGHED AFSKAFFET
Klagenævnet for udbud vil fremover kun behandle klager for opgaver, der overskrider grænseværdierne på
1.006.628 kr./1.558.409 kr. eller har en klar grænseoverskridende interesse. For de mindre indkøb vil der
dog være mulighed for at klage til bl.a. Statsforvaltningen.
1

 e forvaltningsretlige principper om saglighed, ligebehandling, proportionalitet mm. skal altid følges af forvaltningsmyndigheder (fx kommuner).
D
En ordregiver, som er et offentligretligt organ (fx energiselskab, almenbolig selskab mv.) skal kun overholde forvaltningsretlige principper ved køb
over 500.000 kr.

