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Ny udbudslov skal 
erstatte jura med 
købmandsskab

Såvel udbydere som leveran-
dører ventes at få stor gavn 
af den kommende udbuds-
lov, som skal flytte fokus fra 
gamle, rigide regler over på 
kommercielle gevinster. 
 

Regeringen har nedsat et ud-

budslovsudvalg, der i øjeblik-

ket arbejder på et forslag til en 

ny udbudslov. En lov, der skal 

sikre, at det offentlige får mest 

muligt for pengene, når det 

udbyder opgaver. 

Det fortæller erhvervs- og 

vækstminister Henrik Sass 

Larsen (S) til Børsen.

”Men den skal også bidrage til 

at reducere de omkostninger, 

der er forbundet med udbud 

for både erhvervslivet og det 

offentlige. Derfor er både 

det offentlige og det private 

talstærkt repræsenteret i det 

udbudslovsudvalg, som rege-

ringen har nedsat,” siger han 

til Børsen.  

Væk fra jura
I udbudslovsudvalget sidder 

bl.a. chefkonsulent i Dansk 

Industri Anders Brøndum. Han 

mener, at der i Danmark er en 

meget restriktiv tolkning af de 

nuværende udbudsregler.   

”I den offentlige sektor er der 

stor usikkerhed med hensyn 

til, hvad man må, og hvad man 

ikke må. Derfor er den tilba-

geholdende med at udbyde 

opgaver. Der er meget fokus 

på juristeri frem for det gode 

købmandskab, som reglerne 

er nu,” siger han til Børsen.

Juridisk chef i Statens og Kom-

munernes Indkøbsservice (SKI), 

Anje Pienin, stemmer i. Hun 

har ligeledes en plads i udval-

get og er ikke i tvivl om, hvad 

lovforslaget skal resultere i.

”Det er på begge sider af 

bordet, at dette her skal kunne 

fungere, så vi kommer væk 

fra de stive juridiske regler og 

over i noget, der handler om 

kommercielt indkøb.”

”Vi har fået nogle meget 

klare signaler fra staten om, at 

loven skulle være anvendelig 

i praksis og understøtte det 

gode købmandskab, lavere 

transaktionsomkostninger, 

større klarhed og fleksibilitet,” 

siger hun til Børsen.

Erhvervs- og Vækstministeriet 

modtager forslaget til efter-

året, og det ventes vedtaget 

uden de store problemer.

Kommuners Landsforening

Journalist Anders Egedal 
aep@kl.dk
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STOR TILGANG AF ØNSKER OM  
UDBUD I SEPTEMBER OG OKTOBER.

MÅNEDENS LEDER | AAGE TOFT-CHRISTENSEN

September, og indtil 

nu i oktober viser den 

største tilgang af ønsker 

om udbud. Det er især 

enkelt udbud for enkelte 

skoler der i stigning.

Seminarer.
Derudover har IFIRS i samar-

bejde med Business Kolding 

og Kolding Kommune afholdt 

det første seminar for lokale 

og mindre virksomheder der 

ønsker at få større kendskab 

til arbejdet med at byde på 

offentlige udbud.

På seminaret der blev afholdt 

i Kolding, deltog 14 lokale 

virksomheder.

Seminaret blev afviklet som et 

formiddagsseminar.

Seminaret var en stor succes 

og det bliver fulgt op af tilbud 

om workshops hvor virksom-

hederne lærer at udarbejde et 

tilbud der ikke bliver kasseret 

pga. mangler og fejl.

Seminarer af denne type 

kan bestilles af Erhvervsråd, 

fagforeninger, arbejdsgiver-

foreninger og andre hos IFIRS 

(ato@ifirs.dk).

Omkostninger til seminaret er 

ret begrænsede, idet bestille-

ren skal sørge for udsendelse 

af invitationer, lokaler, eventu-

el forplejning.

IFIRS stiller gratis op og ud-

arbejder seminarbrochure til 

deltagerne.

Den 17. november 2014 

afholder IFIRS det årlige Ca-

teringseminar for medlems-

skolerne.

Læs herom andet steds i 

avisen.

Samarbejde med SKAT.
IFIRS har indledt samarbejde 

med Indsatsenheden i SKAT 

for at komme snyd med 

Afregning af A-skat og moms 

til livs.

SKAT har udformet et oplæg 

indenfor brancherne Trans-

port, Byggeri og rengøring.

IFIRS udbudsteam arbejder 

p.t. med at udforme paragraf-

fer der kan indgå i rammeaf-

taler og kontrakter, således at 

skoleren ikke kan blive hængt 

ud for at være asociale i lokal-

samfundet.

Når arbejdet er færdiggjort vil 

IFIRS udsende resultatet til alle 

medlemsskoler, så skolen har 

et juridisk korrekt grundlag til 

indsættelse i egne kontrakter.

Muligt samarbejde med 3F og 
andre fagforeninger.
IFIRS undersøger i øjeblikket 

muligheden for at formaliseret 

samarbejde med fagforenin-

gerne for at ordentligt ar-

bejdsmiljø ved udliciteringer.

Mere herom senere.

God fornøjelse med læsning 

af nyhedsavisen.

Aage Toft-Christensen

Leder af IFIRS

EU ØGER KARTELDELTAGERES 
ERSTATNINGSANSVAR 

EU-Domstolen udvider 

i en ny dom skadelidtes 

muligheder for erstat-

ning ved brud på kon-

kurrencereglerne. 

Det sker i en sag om 

karteldeltageres erstat-

ningspligt.  

Det er i strid med EU’s konkur-

rence-regler at udelukke en 

karteldeltagers erstatningspligt 

for såkaldt ”umbrella pricing”. 

Det står klart efter EU-Dom-

stolens dom i sagen Kone AG 

m.fl. mod ÖBB-Infrastruktur 

(Kone) af 5. juni 2014. 

”Umbrella pricing” sker, når 

virk¬somheder, der ikke selv 

deltager i et kartel, i ly af 

kartellets ulovlige handlinger 

bevidst eller ubevidst fast-sæt-

ter deres egne priser højere, 

end de ellers ville have haft 

mulighed for under sædvanli-

ge konkurrencevilkår. 

Med dommen øges karteldel-

tageres mulige erstatningsan-

svar væsentligt. 

Dommen er det seneste skridt, 

EU har taget mod at styr-

ke skadelid-tes muligheder 

for erstatning, og kommer 

sideløbende med EU-Kom-

missionens forslag til direktiv 

om erstatning for overtrædel-

ser af konkurrencereglerne. 

Direktivet giver lettere adgang 

til privat håndhævelse af kon-

kurrencereglerne.

Flere kan søge erstatning 
Både skadelidte, der er direkte 

og in¬direkte ramt af kartellets 

adfærd, har med den nye EU-

dom nu mulighed for at søge 

erstatning. 

Dommen fastslår blandt andet, 

at ”umbrella pricing” er en 

mulig følge af kartelvirksom-

hed, som et kartel ikke kan 

ignorere. Dette tyder på en vis 

opblødning af det alminde-

lige krav om påregnelighed i 

erstatningssager. 

Dommen betyder, at kar-

telvirksom¬heder, der 

overvejer at deltage i en 

leniency-ordning (straflem-

pelsesord¬ning), i højere grad 

eksponeres for erstatnings-

krav, eftersom deltagelse i en 

leniency-ordning ikke fritager 

en leniency-ansøger fra et 

erstatnings¬ansvar over for 

tredjemand. 

Dommen skal også ses i lyset 

af forslaget til direktiv om 

erstatning for overtrædelser 

af konkurrence¬reglerne. Her 

er det blandt andet foreslået, 

at skadelidte i vidt omfang i 

erstatningssøgsmål kan kræve 

bevi¬ser udleveret af kartel-

deltagere, og at karteldelta-

gere hæfter solidarisk over for 

skadelidte. 

Det fremgår i øvrigt af direk-

tivfor¬slaget, at deltagere i 

en leniency-ordning kun er 

erstatningsansvar¬lige over for 

andre skadelidte end virksom-

hedens direkte og indirekte 

aftagere eller leverandører, 

hvis disse skadelidte ikke kan 

opnå erstat¬ning fra de øv-

rige karteldeltagere. Dermed 

nedsætter direktivforslaget 

risikoen for, at leniency-delta-

gere bli¬ver erstatningspligtige 

for ”umbrella pricing”. 

Opblødning i dansk praksis 
på vej? 
Det er de nationale domstole, 

der i sidste ende skal vurdere, 

om en kar¬teldeltager kan 

ifalde erstatningsan¬svar over 

for en skadelidt, herunder 

hvordan en sådan erstatning 

skal opgøres. 

For at blive pålagt erstatnings-

ansvar efter dansk ret, er det 

blandt andet en betingelse, 

at der er adækvans (påreg-

nelighed), det vil sige at den 

påførte skade skal være en 

forud¬sigelig konsekvens af 

den ansvars-pådragende ad-

færd. I forhold til dansk ret vil 

det være interessant at se, om 

danske domstole i sager om 

”umbrella pricing” vil finde, at 

der foreligger adækvans.

 

Der er endnu ikke dansk rets-

praksis på området. Dommen 

tyder på, at danske domstole 

vil være nødt til at bløde det 

danske adækvanskrav op for 

at overholde de retningslinjer, 

som EU-Domstolen har angi-

vet.  | forsætter på næste side |

Nyhedsartikel skrevet af Advokat og Partner Michael Honoré  

fra Bech-Bruun T: 7227 3376 E: mih@bechbruun.com
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IFIRS ÅRLIGE  
CATERINGSEMINAR
Den 17. november 2014 

afholder IFIRS det årlige 

Cateringseminar, denne 

gang på Syddansk Er-

hvervsskole i Odense.

Der er i år fokus på emner til 

temauger i kantinerne samt 

madspild.

Herudover præsenterer le-

verandørerne deres virksom-

heder og deres produkter, og 

leverandørerne vil svare på 

spørgsmål fra deltagerne.

Der vil være smagsprøver på 

nye produkter, og hver delta-

ger vil få madprøver med hjem 

når seminaret er afsluttet.

Alle repræsentanter fra 

selvejende institutioner er 

velkomne.

Tilmelding til seminaret sendes 
til ato@ifirs.dk.

Har du ikke fået en invitation, så 

send en mail til ato@ifirs.dk.

Det vil imidlertid ikke nødven-

digvis være ligetil for skade-

lidte at opnå erstatning, da de 

stadig skal doku¬mentere et 

tab og omfanget heraf. Der 

kan vise sig at være en ganske 

hård bevisbyrde i sager om 

”umbrella pricing”. 

Ubesvarede spørgsmål 
Dommen indeholder ikke 

nogen nærmere vejledning 

om, hvordan erstatning som 

følge af ”umbrella pricing” skal 

opgøres. Nationale dom¬stole 

vil derfor i kommende sager 

blandt andet skulle afgøre, 

hvilke konkurrerende produk-

ter der skal inkluderes under 

”umbrella-effekten”, herunder 

om produkterne skal være 

identiske, substituerbare eller 

noget helt tredje. 

Derudover giver dommen 

ikke klart svar på, hvor tæt en 

sammenhæng der skal være 

mellem kartellets ulovlige ad-

færd og kartellets konkur¬ren-

ters beslutning om at hæve 

deres priser. 

EU-Domstolens dom må der-

for for¬ventes at give anled-

ning til yderligere erstatnings-

sager på nationalt plan og flere 

forelæggelser fra nationale 

domstole til EU-Domstolen 

om opkla¬ring af tvivlsspørgs-

mål på området. 

Sagen kort 
I 2007 idømte EU-Kommis-

sionen Kone, Otis, Schindler 

og Thyssen- Group en samlet 

bøde på 992 mio. euro for 

deres deltagelse i det så-kaldte 

”elevatorkartel”, der i strid med 

EU-konkurrencereglerne op-

delte markeder og koordine-

rede priser imellem sig. Denne 

bøde blev endeligt stadfæstet 

af EU-Retten i 2011. 

Den nationale østrigske kon-

kur¬rencemyndighed udstedte 

bøder til karteldeltagerne for 

deres implemen¬tering af ele-

vatorkartellet i Østrig. Efterføl-

gende blev der anlagt sag mod 

karteldeltagerne med krav om 

erstatning. Sagen blev anlagt 

af ÖBB-Infrastruktur, der ikke 

kun krævede erstatning for tab 

lidt som følge af handel med 

karteldeltagerne, men også for 

tab lidt som følge af handel 

med kartellets konkurrenter. 

Efter østrigsk ret betød den 

manglen¬de kontraktmæssige 

relation mellem ÖBB-Infra-

struktur og kartellet, at der ikke 

var den nødvendige årsags-

for¬bindelse mellem parterne. 

Det var derfor ikke muligt for 

ÖBB-Infrastruk¬tur at kræve 

erstatning for det lidte tab. 

Den østrigske domstol spurgte 

på denne baggrund EU-Dom-

stolen, om østrigsk ret var 

i overensstem¬melse med 

EU-retten. 

EU-Domstolen konstate-

rede, at med¬lemsstaterne 

selv fastsætter reglerne for 

erstatning ved overtrædelse 

af EU-konkurrenceregler-

ne. Medlems¬staterne skal i 

den forbindelse over¬holde 

de EU-retlige principper om 

effektivitet og ligebehandling. 

Ifølge EU-Domstolen var det 

EU-retlige effektivitetsprin-

cip ikke overholdt ved en 

national regel, der udeluk-

kede erstatning som følge af 

”umbrella pricing” på grund af 

en manglende kontraktmæssig 

relation mellem skadevolder 

og skadelidte. 

EU-Domstolen bemærkede, at 

ofre for ”umbrella pricing” kan 

kræve erstatning, når (1) kar-

tellets kunstigt høje priser kan 

have medført, at kar¬tellets 

konkurrenter har hævet deres 

priser (årsagssammenhæng), 

og (2) disse omstændigheder 

og særlige forhold ikke kunne 

ignoreres af kar¬telmedlem-

merne (påregnelighed).

EU øger karteldeltageres erstatningsansvar - fortsat

CATERING SEMINAR
KONTROLLER MADSPILDET OG DANSK MAD GENNEM TIDERNE

Seminaret afholdes på 
Syddansk Erhvervsskole, Peters-
mindvej 1F 5000 Odense C
Mandag den 17. november 2014 
kl. 08.30

Alle kantineledere, ernæringsassistenter, faglærer og ansvarlige 
for fødevarer på institutioner i regi af Undervisningsministeriet in-
viteres til dette seminar, og vi håber at også du eller en anden 
fra skolen kan deltage.

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS INVITERER DIG TIL

TEMA EMNER:
Madspild i  Storkøkkener ved Johanne Sønderlund Bim, 
AgroTech

Madkultur igennem årene ved Madhistoriker Bettina 
Buhl, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup

Hver deltager vil få udleveret et eksemplar af bogen 
”Historien om danskernes mad i 15.000 år”, med op-
skrifter.

LEVERANDØRERNE I DEN VARME STOL:
Dansk Cater ved Søren Bertelsen om den nuværende 
Cateringaftale og om udviklingen inden for leveranc-
er til storkøkkener.

Hørkram ved Centerchef John Astrup om frugt- og 
Grøntaftalen og om udviklingen inden for leverancer 
til storkøkkener.

BKI ved Bent Hougaard om Kaffe- og Teaftalen og 
om udviklingen inden for leverancer til storkøkkener.

Efter hvert indlæg vil der være tid til at stille konkrete 
spørgsmål til leverandørerne.

Leverandørerne opstiller boder, hvor de vil tilbyde 
smagning af vareprøver.

DEN KOMMENDE CATERINGAFTALE:
IFIRS indlæg om arbejdet med at etablere en ny Ca-
teringsaftale pr. 1. maj 2016.

Alle deltagerne har her mulighed for at fremsætte 
deres ønsker til den fremtidige aftale.

PRIS FOR DELTAGELSE:
Er din skole medlem af IFIRS er deltagelse gratis for 
op til 2 personer. Alle øvrige institutioner skal betale kr. 
500,00 pr. deltagende person.

TILMELDING:
Du sender en mail til ato@ifirs.dk senest mandag den 
10 november 2014. Skriv navnene på de personer du 
tilmelder til navneskiltene. 

Alle deltagere får udleveret 
et eksemplar af denne bog

Tanker omkring den kommende aftale v/Udbudsjurist Cindy 
Jane Bjerregaard
• Hvor mange delaftaler
• Sortimentsudbud
• Mulighed for priskontrol

Frokost og besøg på standene

Leverandørpræsentation, Dansk Cater v/direktør Søren Bertelsen

• om den nuværende Cateringaftale 

• om udviklingen inden for leverancer til storkøkkener

Afslutning, udlevering af bogen ”Historien om danskernes mad i 
15.000 år” og afhentning af vareprøver hos leverandørerne

Leverandørpræsentation, BKI v/ Business Manager Catering 
Bent Hougaard

• om Kaffe- og Teaftalen

• om udviklingen inden for leverancer til storkøkkener

Reduktion af madspild i Storkøkkener v/Projektleder Johanne 
Sønderlund Bim, AgroTech
• Fakta og inspiration om madspild i storkøkkener
• Introduktion til værktøjer

Hvordan fungerer den nuværende Cateringaftale v/Kon-
traktsansvarlig Thomas Tromborg, IFIRS
• Opdeling i delaftaler
• Analyse af indkøbsmønstre
• Tilbagemeldinger fra skolerne

PROGRAMINFORMATION

Leverandørpræsentation, Hørkram v/Centerchef John Astrup

• om frugt- og Grøntaftalen  

• om udviklingen inden for leverancer til storkøkkener

12.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.15 

14.15 - 15.00

 15.00 - 15.45

15.45 - 16.00

Ankomst og morgenmad

Mad gennem 15.000 år v/Museumsinspektør Bettina Buhl, 
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. 
Indlægget fortæller om mad og måltidskulturen i Dan-
mark, og giver inspiration til Tema-uger i kantinerne.

Kaffepause og besøg på standene

Velkomst v/ Aage Toft-Christensen. Leder af IFIRS

Reduktion af madspild i Storkøkkener v/Projektleder Johanne 
Sønderlund Bim, AgroTech
• Fakta og inspiration om madspild i storkøkkener
• Introduktion til værktøjer

Hvordan fungerer den nuværende Cateringaftale v/Kon-
traktsansvarlig Thomas Tromborg, IFIRS
• Opdeling i delaftaler
• Analyse af indkøbsmønstre
• Tilbagemeldinger fra skolerne

PROGRAMINFORMATION
08.30 - 09.00 

09.00 - 09.15

09.15 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00
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Ordregiver skal udvise 
fornøden omhu, ved brug af 
profylaksebekendtgørelsen

EU-domstolens dom af 11. 
september 2014, sag C-19/13, 
Fastweb er en præjudiciel 
afgørelse vedrørende fortolk-
ningen og gyldigheden af art. 
2d, stk. 4 i kontroldirektiverne 
- Hvornår kan en profylakse-
bekendtgørelser erklæres for ” 
Uden virkning”.  

Sagen omhandlede et præju-

dicielle spørgsmål til EU-dom-

stolene vedrørende fortolkning 

af kontroldirektiverne 1 og 2, 

art. 2d, stk. 4.

 

En Italiensk ordregivende 

myndighed (Ministero dell’In-

terno) indgik kontrakt med 

en virksomhed (Telecom 

Italia) om levering af elektro-

nisk kommunikationssystem. 

Ministero dell’Interno indgik i 

2003 samme kontrakt med Te-

lecom Italia. I forbindelse med 

kontraktens udløb, vurderede 

Ministero dell’Interno, at der 

kunne anvendes et udbud med 

forhandlingen, uden forud-

gående offentliggørelse af en 

udbudsbekendtgørelse.

I forbindelse med udfyldelse af 

profylaksebekendtgørelse vur-

derede Ministero dell’Interno at 

de kunne gøre brug af forsvars- 

og sikkerhedsdirektivets art. 

28, nr. 1, litra e. (Udbudsdirek-

tivets art. 31, nr. 1, litra b), ” når 

kontrakten af tekniske grunde 

eller af årsager der vedrører be-

skyttelse af enerettigheder, kun 

kan overdrager til en bestemt 

økonomisk aktør”.

Med udgangspunkt i ovenstå-

ende udsendte Ministero dell’In-

terno den 20. december 2011 

en profylaksebekendtgørelse 

om, at de agtede at indgå en 

aftale med Telecom Italia. Efter 

forhandling indgik parterne 

den 31. december 2011 en 

rammeaftale. Bekendtgørel-

sen om indgået kontrakt blev 

offentliggjort den 16. februar 

2012. 

Febweb anlagde sag ved den 

regionale forvaltningsdom-

stol i Lazio med påstand om 

annullation af tildeling af 

kontrakten uden forudgående 

offentliggørelse, og mente at 

kontrakten skulle erklæres for 

uden virkning. 

Forvaltningsdomstolen gav 

klager medhold i, at opgave var 

udbudspligtig og fandt endvi-

dere, at kontraktens som følge 

af profylaksebekendtgørelse 

ikke kunne erklæres for uden 

virkning. Kontrakten erklæres 

dog, for uden virkning, grundet 

et særlig hjemmel i den Italien-

ske lovgivning. 

Ministero dell’Interno og Tele-

com Italia appellere dommen 

til næste ankeinstans Consiglio 

di Stato. Consiglio di Stato som 

tilsluttede sig forvaltnings-

domstolen afgørelse om, at 

kontrakten var udbudspligtig. 

Ankeinstansen var derimod i 

tvivl om hvorvidt en profylak-

sebekendtgørelse var til hindre 

for at erklære kontrakten for 

”uden virkning”. Ankeinstansen 

beslutter at udsætte sagen 

og forelægger EU-domstolen 

2 præjudicielle spørgsmål, 

som angik de tilfælde hvor en 

Ordregiver har indrykket en 

profylakse bekendtgørelse, og 

har overholdt standstill-peri-

oden.

Domstolen udtaler at kontrol-

direktivets art. 2d, stk. 4, skal 

fortolkes således, at såfremt 

bestemmelsen betingelser jf. 

art. 2d, stk. 4, ikke er opfyldt, 

kan en kontrakt erklæres for 

uden virkning, hvis den er 

indgået uden udbud. Endvidere 

er det den nationale klagein-

stans der skal undersøge om 

Ordregiver har udvist fornødne 

ved brug af profylaksebekendt-

gørelen, jf. udbudsdirektivets 

betingelserne i art. 31. Det er 

ikke tilstrækkeligt at Ordregiver 

finder at kontrakten at kontrak-

ten ikke er udbudspligtig. Der 

er således ikke fri adgang til 

at gøre brug at profylaksebe-

kendtgørelsen.   

Klageinstansens vurdering for-

tages ud fra at Ordregiver skal 

have udvist fornødne omhu, 

og vurderet, at betingelser for 

et sådan udbud er opfyldt jf. 

udbudsdirektivets art. 31. Det 

skal fremgå klart og utvety-

digt hvilke betragtninger der 

ligger til grund for Ordregivers 

vurdering af, at kontrakten ikke 

er udbudspligtig. Ordregivers 

betragtninger skal gøre det 

muligt for interesserede parter, 

at tage stilling til om sagen skal 

indbringes for en klageinstans, 

samt at det er muligt for klage-

instansen at udøve sin kontrol. 

De nævnte direktivbestemmel-

ser er implementeret i dansk ret 

ved håndhævelseslovens § 4.

Medlemsskolerne skal være 
særlig opmærksom på at:
Skolerne er ikke fritaget fra at 

udlicitere en opgave i de tilfæl-

de, hvor skolen har indrykket 

en profylaksebekendtgørelse. 

Det er derfor vigtigt, at skolerne 

foretager en saglig vurdering, 

inden de tager beslutning om 

af indgå en kontrakt med en 

leverandør, uden forudgående 

offentliggørelse af en udbuds-

bekendtgørelse. Såfremt klage-

nævnte vurder, at opgave skulle 

have været udliciteret, fritager 

profylaksebekendtgørelsen ikke 

Ordregiver fra at få kontrakten 

erklæret ”uden virkning”. Det 

er den saglige vurdering som 

Ordregiver anfører i profylak-

sebekendtgørelsen, som ligger 

til grund for klagenævnte 

vurdering af, om kontrakten er 

udbudspligtig. 

er uklarheder i de tilbud, de 

afgiver. Der er risiko for, at 

tilbuddet bliver erklæret ukon-

ditionsmæssig, hvis Ordregive-

ren ikke kan tyde, hvorvidt der 

er tale om et forbehold eller ej, 

og så er arbejdet spildt.

KOMMENDE AFTALER 
UNDER UDARBEJDELSE

Fase 16:
1. Rengøringsydelse  
(Projekt 9206)
Team: BEJ
3 skoler deltager i udbuddet. 
Udbuddet er offentliggjort.
Forventet kontraktstart 1. kvartal 
2015

Fase 14:
2. Arbejdsbeklædning  
(Projekt 9207)
Team: DMJ + IEP i samarbejde med 
EUC Sjælland.
6 skoler deltager i udbuddet.
Udbuddet er offentliggjort.
Forventet kontraktstart januar 2015.

3. Revision – Campus Bornholm 
(Projekt 9283)
Team: DMJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Udbuddet forventes offentliggjort 
november 2014

Fase 13:
4. Håndværkerydelse; Elektriker – 
HANSENBERG (Projekt 9294)
Team: MEJ
Udbuddet er for en enkelt skole
Kontraktstart november 2014

5. Stål i hele længder  
(Projekt 9270)
Team: DMJ + IEP
15 skoler deltager i dette udbud.
Forventet kontraktstart december 
2014.

6. Opskåret stål (Projekt 9271)
Team: BEJ
10 skoler deltager i dette udbud.
Forventet kontraktstart december 
2014

7. Fersk kød – Syddansk  
Erhvervsskole
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkelt skole.
Forventet kontraktstart oktober 
2014. 

8. Træ- og bygningskomplemen-
terende produkter (Projekt 9256)
Team: BEKR + IEP
7 skoler deltager i dette udbud.
Udbudsmaterialet udarbejdes. 
Opsætning af tilbudslister og data-
indsamling igangværende.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

9. Mur og betonprodukter  
(Projekt 9257)
Team: DMJ + IEP
12 skoler deltager i dette udbud.
Udbudsmaterialet udarbejdes. 
Opsætning af tilbudslister og data-
indsamling igangværende.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

Fase 11:
10. Bustransport - Bygholm Land-
brugsskole (Projekt 9302)
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkel skole.
Kontraktstart oktober 2014. 

11. IT; Stationære, Bærbare,  
Tilbehør (Projekt 9280)
Team: MEJ + TTR
19 skoler deltager i udbuddet.
Forventet offentliggørelse oktober 
2014.
Forventet kontrakt start 1. februar 
2015

12. Revision – UddannelsesCenter 
Ringkøbing-Skjern (Projekt 9303)
Team: ATO
Udbuddet er for en enkel skole
Offentliggjort oktober 2014.
Forventet kontraktstart april 2015.

Fase 08:
13. Finansiering - Campus  
Bornholm (Projekt 9284)
Team: BEJ
Udbuddet er for en enkelt skole.
Udbudsarbejde fortsættes.
Forventet offentliggørelse 4. kvt. 
2014
Forventet kontraktstart 1. eller 2. 
kvt. 2015

Fase 07:
14. Forbrugsartikler (Projekt 9252)
Team: ATO 
Udbudsarbejdet igangsættes 4. kvt. 
2014.

Fase 01:
15. Fersk kød – Jordbrugets Ud-
dannelsesCenter Århus
Team: BEKR
Forventet kontraktstart 4. kvartal 
2014.

16. Værktøjer o.s.v. (Projekt 9272)
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Udbudsopbygning og forudgående 
undersøgelser er igangsat
Forventet offentliggørelse 4. kvt. 
2014.
Forventet kontraktstart 1. kvt. 2015

17. Trykopgaver (Projekt 9176)
Team: ALO + AAE
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse opstartet 3. kvt. 
2014

18. Malerartikler (Projekt 9274)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015

19. El-artikler (Projekt 9275)
Team: BEKR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015

20. VVS og VA (Projekt 9273)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015

21. Tilsatsmateriale til  
svejseområdet (Projekt 9174)
Team: ALO + AAE
4 skoler har udtrykt interesse for 
udbuddet.
Forventet offentliggørelse 1. kvt. 
2015.
Forventet kontraktstart 2. kvt. 2015

22. Autoreservedele (Projekt 9277)
Team: BEJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2015
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2015.

23. Lyskilder (Projekt 9276)
Team: DMJ
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forventet offentliggørelse 2. kvt. 
2015
Forventet kontraktstart 3. kvt. 2015
 
24. Revision - Skive Tekniske Skole 
(Projekt 9318)
Team: BEJ
Udbuddet er for en enkel skole.
Offentliggjort oktober 2014.
Forventet kontraktstart 01. april 
2015

25. Kantinedrift - Erhvervsskolen 
Nordsjælland (Projekt 9307)
Team: BEKR
Udbuddet er for en enkel skole
Forventet kontraktstart 01. jan 2015

26. Tekniske luftarter  
(Projekt 9278)
Team: BEKR + TTR
10 skoler har udtrykt interesse i 
dette udbudsområde.
Forundersøgelse igangsat.
Forventet offentliggørelse 3. kvt. 
2015.
Forventet kontraktstart 4. kvt. 2015

Igangværende udbud anført i  

færdiggørelses rækkefølge:

Dorthe Møller Jochimsen, Udbudsjurist, Cand.jur
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AKTIVE AFTALER
Følgende aftaler bruges af skolerne og skal for-

nys efter følgende plan:
Kendelse af 25. august 2014- 
Konsortiet 1. NCC Costruction 
Danmark A/S og Krüger A/S 
mod Hillerød Spildevand A/S. 
Nærværende kendelsen tager 
stillingen til spørgsmål om 
opsættende virkning, og er en 
fumus-kendelse, som betyder, 
at klagenævnet skal tage 
stilling til, om klagen kan til-
lægges opsættende virkning.

Sagen omhandler en tilbudsgi-

ver(klager), som har afgivet et 

konditionsmæssigt tilbud. Den 

vindende tilbudsgiver kunne 

ikke løfte et krav som Ordregi-

ver havde stillet i udbudsbetin-

gelserne vedrørende kapaci-

tet. Ordregiver prisfastsatte 

efterfølgende forbeholdet, 

men med en usikkerhed på 

prissætningen med +/- 10%. 

Ordregiver havde endvidere 

fastsat en standstill-perioden 

som var længere end 10 dage 

jf. håndhævelseslovens § 3. 

Ordregiver udsender den 20. 

juni underretningsbreve, og 

meddelte at standstill-perio-

den var udvidet til den 31. juli 

2014 på grund af sommerferie. 

Den 21. juli bliver der klaget 

over Ordregivers tildelingsbe-

slutning til Klagenævnet for 

udbud, hvor Klager begærer, 

at klagen skal tillægges opsæt-

tende virkning.

Klagenævnet udtaler, at der 

er tre betingelser som skal 

være opfyldt for, at der kan ske 

opsættende virkning. 

Såfremt Klagenævnet vurderer, 

at der er tale om opsættende 

virkning, har klagen noget på 

sig, og Ordregiver må ikke ind-

gå en kontrakt, før klagenæv-

net har truffet en afgørelse 

indenfor 30 dage. 

For at en klage kan tillægges 

opsættende virkning: 

1. Der skal foreligge ”fumus 

boni juris” dvs. at klagen har 

noget på sig. 

2. Der skal foreligge uopsæt-

telighed, dvs. at opsættende 

virkning skal være nødvendig 

for at afværge et alvorligt og 

uopretteligt tab hos klageren. 

3. En interesseafvejning skal 

tale for opsættende virkning, 

dvs. at klagerens interesse 

i opsættende virkning, skal 

veje tungere end Ordregivers 

interesse i det modsatte. 

Klagenævnet udtaler, at 

Ordregiver ikke havde opfyldt 

princippet om, hvordan et 

forbehold skal prisfastsættes, 

så klagen havde noget på sig. 

Klagenævnet udtaler end-

videre, at kravet om uop-

sættelighed ikke er opfyldt. 

Begrundelse herfor er at der 

ikke er grundlag for at antage, 

at klagen, såfremt klageren for 

medhold ved sagens ende-

lige afgørelse, vil lide et tab, 

der ikke kunne kompenseres 

gennem erstatning og således 

er uoprettelig. 

Betingelsen for uopsættelig-

hed var derfor ikke opfyldt. 

For at en klagen kan tillægges 

opsættende virkning, skal alle 

3. betingelser være opfyldt. 

Klagenævnet kommer frem 

til, at der ikke kan tillægges 

klagen opsættende virkning. 

Medlemsskolerne skal være 
særlig opmærksom på:
I de tilfælde, hvor en prissæt-

ning af et forbehold kan finde 

sted, skal prissætningen gen-

nemføres sådan, at den med 

sikkerhed dækker forbeholdet. 

Konsekvensen af ikke at sikre 

prissætningen vil være, at 

den tilbudsgiver som tager et 

forehold, kunne risikere at få 

en uberettiget fordel. 

Der kan endvidere tilføjes, at 

såfremt Ordregiver vælger at 

forlænge standstill-perioden, 

kan det ikke få nogle udbuds-

retlige retsvirkninger. 

PROJEKTNR AFTALENAVN DELAFTALENAVN ANTAL DELTAGERE 

PÅ AFTALEN

LEVERANDØR AKTUEL  

SLUTDATO

9106 01 Skærmbriller  61 Dansk Erhvervsoptik 01-01-2016

9106 02 Bygherrerådgivning  61 JSI Consult 01-05-2016

9106 03 Skærmbriller  61 Louis Nielsen 01-01-2016

9109 Kontorartikler  62 Staples 31-12-2014

9111 Kopipapir  62 PAPYRUS 31-12-2014

9112 EL Rest 2014  33 SEAS-NVE Strømmen A/S 01-01-2015

9115 Rengøringsydelser 3 delaftaler 3 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 01-01-2015

9115 Rengøringsydelser 4 delaftaler 4 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-09-2015

9116 Rengørings- og forbrugsartikler Forbrugsartikler 29 TOPRENT A/S 15-04-2015

9116 Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsmidler 29 STADSING A/S 15-04-2015

9116 Rengørings- og forbrugsartikler Rengøringsrekvisitter 29 STADSING A/S 15-04-2015

9126 Tekniske luftarter  14 Yara Praxair A/S 31-12-2015

9130 Byggematerialer; Stål Opskåret stål 11 STEELTEC ODENSE APS 30-11-2014

9130 Byggematerialer; Stål Stål i hele længder 12 Sanistål A/S 30-11-2014

9131 Byggematerialer; Mur- og betonprodukter  7 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2014

9132 Byggematerialer; Træ- og bygningskomplementerende produkter  10 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2014

9133 Vinduespolering 7 delaftaler 7 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 13-11-2014

9133 Vinduespolering 10 delaftaler 10 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 13-11-2015

9136 Catering Frugt og grønt 23 Hørkram Foodservice A/S 30-04-2015

9136 Catering Kaffe og tepulver 18 BKI Foods A/S 30-04-2015

9136 Catering Kolonial, frost, kød og lign. 38 Dansk Cater A/S 30-04-2015

9144 Revision - Kolding HF & VUC, VUC Vest  1 KPMG A/S 31-03-2015

9146 Revision - Dalum Landbrugsskole  1 Deloitte 31-03-2015

9151 Konfekture  30 Sügro 30-11-2015

9153 Fersk kød 4 delaftaler 4 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-06-2015

9156 Naturgas  23 Energi Danmark A/S 31-12-2014

9157 Rengøringsydelser  7 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 31-12-2015

9163 Energimærkning  10 GH-Energi & Rådgivning ApS 01-09-2015

9165 Fersk kød - Syddansk Erhvervsskole Kalve- og oksekød, hele kroppe 1 BF-OKS A/S 30-06-2015

9171 Træpiller  2 Pillevarme ApS 14-12-2014

9172 Brændstof fra tankstation  8 Q8 28-02-2016

9178 EL Rest 2014  5 ELRO 31-12-2014

9201 Rammeaftale; Læskedrikke  21 Royal Unibrew 31-03-2015

9203 Rammeaftale; Måtteservice  10 MåtteXpressen A/S 31-05-2015

9219 Kontrakt; Vagtydelser - Kold College  1 G4S 31-12-2014

9220 Kontrakt;Vagtydelser -Herningsholm Erhv.skole  1 G4S 31-12-2014

9222 Kontrakt; Vagtydelser, Vejle - SDE  1 G4S 31-12-2014

9223 Kontrakt; Vagtydelser - HANSENBERG  1 G4S 31-12-2015

9224 Kontrakt; Naturfaglig Inventar - Rybners  1 ST Skoleinventar Er afviklet 

9225 Kontrakt; Naturfaglig Inventar - Learnmark  1 ST Skoleinventar Er afviklet 

9226 Kontrakt; Køkkeninventar - Aarhus Tech  1 KEN Storkøkken Er afviklet 

9227 Kontrakt; Emhætter - Aarhus Tech  1 Bent Brandt A/S Er afviklet 

9229 Kontrakt; Bærbar PC - Roskilde Tekniske Skole  1 DELL Er afviklet 

9230 Rammeaftale; Renovation  15 Flere leverandører, 1 pr. delaftale 30-06-2016

9237 Rammeaftale; It 1. del  16 KMD A/S 01-12-2014

9238 Rammeaftale; Renovation, Skive Tekniske Skole  1 M. Larsen Vognmandsfirma A/S 30-06-2016

9241 Kontrakt; Lokaleinventar - Campus Vejle  1 ST Skoleinventar Er afviklet 

9244 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2014  7 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2014

9245 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2015  39 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2015

9246 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2016  40 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2016

9247 Kontrakt; Elektricitet, Aftale 2017  40 SEAS-NVE Strømmen A/S 31-12-2017

9249 Vask og leje af beklædning og linned  5 Centralvaskeriet A/S 30-11-2016

9258 Kontrakt; Biodiesel - Hansenberg  1 DLG a.m.b.a. 30-09-2015

9295 Kantinedrift; VESTFYNS  1 Cafétinen v/Karina Holm 30-06-2016

9296 Fersk kød - Bygholm Landbrugsskole  1 Bjerre Kød v/Lars B. Kjerkegaard 31-05-2016

9298 Indretning HF & VUC Fyn  1 Holmris + Flexform A/S Er afviklet 

9305 Indretning Campus Vejle  1 Kinnarps A/S Er afviklet 

9308 Medarbejdere; Private Briller  61 Louis Nielsen Erhverv 01-08-2016

9309 Frankeringsmaskiner og service  61 Danastar ApS 01-08-2018

9310 Brændstof - EUC Sjælland  1 Dansk Shell A/S 30-06-2016

9321 Arkitektydelser - HANSENBERG  1 Lars Edmund A/S 31-07-2016

9322 Ingeniørydelser - HANSENBERG  1 Søren Jensen Rådgivende Inge-
niører A/S

31-07-2016

9356 Løst inventar - Aarhus Tech  1 EFG Bondo A/S  

9324 Rejsebureauydelser - HANSENBERG  1 VIA EGENCIA A/S 31.12.2015

9323 Naturgas 2015  9 Energi Danmark A/S 01-01-2016

9365 Naturgas; 2016  9 Energi Danmark A/S 01-01-2017

9366 Naturgas; 2017  9 Energi Danmark A/S 01-01-2018

 

Dorthe Møller Jochimsen, Udbudsjurist, Cand.jur

Konsekvensen af forbehold i 
udbud
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