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Brug af udbudsformen begrænset udbud i frit fald
Antallet af udbud af formen begrænset udbud er faldet
ganske betydeligt til et niveau på 95 udbud i 1. halvår
2016 inden for rådgiverbranchen. Udbudsformen begrænset udbud udgjorde således 20 pct. af alle udbud i
rådgiverbranchen i 1. halvår 2016, og det er en halvering
i forhold til 1. halvår af 2015. Det viser nye tal fra UdbudsVagten A/S for DI Rådgiverne.
Efter udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016, er antallet af udbud
inden for rådgiverbranchen samlet faldet med 33 pct. Rådgiverbranchen har flere udbud af formen offentlig udbud sammenlignet
med begrænset udbud. I 1. halvår af 2016 var der 245 offentlige udbud, hvilket svarer til et fald på 22 pct. i forhold til 1. halvår 2015. I
samme periode faldt antallet af begrænsede udbud med 65 pct. til et
niveau på 95 udbud.
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Udbudsformen begrænset udbud udgjorde omkring godt 20 pct. af
alle udbud i rådgiverbranchen i 1. halvår af 2016, hvilket næsten er
en halvering sammenlignet med 1. halvår af 2015. Den nye udbudslov stiller skærpede krav i begrænsede udbud ved, at al udbudsmateriale, herunder evalueringsmetoden, skal fremlægges allerede ved
offentliggørelsen af udbuddet. Dette har formentlig ført til, at udbudsformen fravælges, og at udbuddene gennemføres som åbne offentlige udbud. Det var ikke hensigten med udbudsloven, men er således blevet en konsekvens af den. Og dette er til stor skade for omfanget af transaktionsomkostninger, som må ventes at stige.

Fordeling af annoncerede udbud indenfor rådgiverbranchen
Andele, pct.

2. halvår 2013 1. halvår 2014 2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015 1. halvår 2016

Begrænset udbud
Offentligt udbud

32,6
47,7

32,7
47,6

36,9
40,8

37,5
43,9

39,0
39,1

19,7
50,7

Andre

19,6

19,7

22,3

18,5

21,9

29,6

Kilde: UdbudsVagten A/S og DI Rådgiverne

Udbudsformen offentligt udbud udgjorde cirka 51 pct. af samtlige
udbud i første halvår af 2016. Andelen af offentlige udbud voksede
dermed godt 7 pct.point i 1. halvår 2016 i forhold til 1. halvår af 2015,
hvilket således alene skyldes, at antallet af begrænsede udbud faldt
betydeligt mere end antallet af offentlige udbud. Udbudsformen
”Andre” udgør i 1. halvår af 2016 knap 30 pct. af udbuddene i rådgiverbranchen, hvilket er 11 pct.point højere end samme periode året
forinden.

