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Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse af klagemønstret i udbudsklagesager. 

Analysen viser, at der konstateres overtrædelser af udbudsreglerne i næsten halvdelen af de 

tilfælde, hvor en tilbudsgiver klager. Dette notat forsøger at vejlede udbyder i at reducere 

risikoen for en klagesag. Notatet behandler, hvad man skal undgå, hvis man vil undgå klagesager 

– og hvordan man undgår det!  
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1. Indledning og sammenfatning 

 Dette notat behandler, hvad man skal undgå, hvis man vil undgå klagesager – og hvordan man undgår det! 

 

Udbudsrådets analyse af klagemønstret, der blev lanceret i april 2012, har bl.a. til formål at bidrage til at 

reducere antallet af klagesager ved Klagenævnet for Udbud (herefter Klagenævnet). Således forsøger 

analysen, at bevidstgøre ordregivere og tilbudsgivere om henholdsvis faldgruber i udbudsprocessen og 

uholdbare klager. Mere konkret indeholder analysen en række fokuspunkter rettet mod såvel ordregivere 

som tilbudsgivere.  

 

Dette notat har til formål at omsætte Udbudsrådets fokuspunkter til konkrete råd, blandt andet via 

eksempler. At have læst Udbudsrådets analyse er ikke en forudsætning for at drage nytte af dette notat. 

 

I Udbudsrådets analyse fremgår det, at der gives medhold i knap halvdelen af de sager, der indbringes for 

Klagenævnet for Udbud. Således viser analysen også, at der ikke gives medhold i over halvdelen af de sager, 

der indbringes! Der er med andre ord potentiale for forbedringer for både udbyder og tilbudsgiver, hvis 

antallet af klagerne skal reduceres. 

 

Dette notat fokuserer alene på udbydersiden. Det beskæftiger sig alene med, hvad man som udbyder kan 

gøre for at reducere risikoen for en klagesag. Notatet indeholder således ingen direkte råd til tilbudsgiverne 

og de klager, der ikke får medhold belyses heller ikke. Tilbudsgivere vil dog formentlig kunne få gavn af at 

læse notatet også, idet de adresseres indirekte. 

1.1 Det handler om EU-udbud 

Sandsynligheden for at man får sit udbud indbragt for Klagenævnet er større når udbuddet er gennemført i 

henhold til Udbudsdirektivet end i henhold til Tilbudsloven. Der er også samlet set flere klager, der drejer 

sig om EU-udbud end danske annonceringer. Og væsentligst: langt de fleste af de sager, der gives medhold 

i, drejer sig om udbud under Udbudsdirektivet. 

 

Der kan være flere forklaringer herpå. Dels er der generelt tale om større kontraktsummer, hvilket betyder 

at forbigåede tilbudsgivere har mere på spil. Dels er der den åbenlyse forklaring, at det er langt lettere at 

begå fejl ved EU-udbud fordi procedurereglerne er komplekse, hvorimod den danske Tilbudslov giver 

relativt vidde rammer, når et udbud skal gennemføres.  

 

Eftersom dette notat beskæftiger sig med sager, hvor klager har fået medhold, er fokus i vid udstrækning 

rettet mod Udbudsdirektivet. Notatet afgrænser sig til at behandle, hvorledes man undgår klagesager ved 

EU-udbud. 

1.2 Disponering af notatet 

Notatet giver indledningsvist – i afsnit 2 – et kort overblik over de forskellige forhold, der klages over og 

gives medhold i, altså de overtrædelser af udbudsreglerne, der gør sig gældende i klagesagerne.  

Overblikket følger strukturen i Udbudsrådets analyse, og fungerer dermed også som en kort gennemgang 

heraf. 
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Efterfølgende adresseres de enkelte overtrædelser. Dette gøres via konkrete råd og eksempler, som skal 

bidrage til at man som udbyder kan undgå, at gøre sig skyldig i overtrædelserne. 

 

I afsnit 3 fokuseres der på de fejl, der oftest ses under udarbejdelse af udbudsmaterialet, dvs. de 

overtrædelser, der kan samles under titlen ”uklart udbudsmateriale”. De drejer sig fx om utydelige 

kravspecifikationer eller sammenblanding af krav og ønsker.  

 

Afsnit 4 omhandler vurderingen af konditionsmæssighed. Mere konkret de overtrædelser, der finder sted 

når udbyder accepter tilbud, der ikke lever op til fx de mindstekrav, der er angivet i udbudsmaterialet.  

 

Endeligt beskæftiger afsnit 5 sig med tilbudsvurderingen og de overtrædelser der er i den forbindelse. Som 

eksempel kan nævnes tilbudsvurderinger, der ikke tager udgangspunkt i de opstillede kriterier. 
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2. Hvad går galt? 
Som nævnt indledningsvist fremgår det af Udbudsrådets analyse, at der er konstateret overtrædelser af 

udbudsreglerne i knap 50 % af de sager, der blev indbragt for Klagenævnet i perioden 2009-2011.  

Udbudsrådet sondrer, ligesom Klagenævnet, mellem mindre væsentlige og væsentlige overtrædelser. 

2.1 Mindre væsentlige overtrædelser 

Ved mindre væsentlige overtrædelser har Klagenævnet vurderet, at fejlen ikke var alvorlig eller at 

overtrædelsen ikke havde haft betydning for udbyderens valg.  I disse sager har klager (tilbudsgiver) fået 

medhold, men indklagede (udbyder) er sluppet med at skulle betale sagsomkostningerne. Et klassisk 

eksempel på en mindre væsentlig overtrædelse er skrivefejl. Kun et fåtal af sagerne vedrører mindre 

væsentlige overtrædelser.  

2.2 Væsentlige overtrædelser 

Ved væsentlige overtrædelser har Klagenævnet fundet at udbyder har truffet en ulovlig 

tildelingsbeslutning.  I disse sager er der en sanktion til følge – enten i form af erstatning eller ved at 

tildelingsbeslutningen annulleres (hvis udbuddet ikke allerede er blevet annulleret). Typiske væsentlige 

overtrædelser er: 

 

 Uklart udbudsmateriale 

 Accept af ukonditonsmæssige tilbud 

 Tilbudsvurdering i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip 

 

Langt de fleste af de klager, der får medhold vedrører væsentlige overtrædelser. 

2.3 Udbudsfaser 

De forskellige overtrædelser af udbudsreglerne, jfr. afsnittet ovenfor, vedrører hver deres specifikke fase i 

udbudsprocessen: 

 

 Udarbejdelsen af udbudsmaterialet 

 Vurderingen af konditionsmæssighed  

 Tildelingsbeslutningen 

  

I resten af notatet forsøger vi, at give nogle konkrete råd til hver af ovenstående faser. Men først et par 

overordnede råd rettet generelt mod udbudsprocessen. 

2.4 Om ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne 

I langt de fleste sager, hvor Klagenævnet vurderer, at der er sket overtrædelse af reglerne, retter kendelsen 

sig specifikt mod ligebehandlings- og/eller gennemsigtighedsprincippet. Det betyder, at man når meget 

langt i forhold til at undgå klagesager, hvis man respekterer disse principper. Det kan derfor anbefales, at 

sætte sig grundigt ind i henholdsvis gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincipperne, som skal 

respekteres igennem hele udbudsprocessen. 
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Ligebehandlingsprincippet betyder, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Det er tænkt som en 

beskyttelse af tilbudsgiverne - både de aktuelle og de potentielle, hvilket er væsentligt at bemærke. I sin 

enkelthed handler det om, at man selvfølgelig ikke må give nogen en fordel, som de andre ikke får. 

Og det kan være en god ide, løbende igennem udbudsprocessen, at spørge sig selv om netop det 

spørgsmål, altså: 

 

 

 Hvis jeg gør ”sådan og sådan” giver jeg så en tilbudsgiver en fordel, som de andre ikke får? 

 

 

 

Gennemsigtighedsprincippet betyder, at det skal være gennemsigtigt for tilbudsgiverne, hvad processen 

går ud på – og at der overhovedet er en proces i gang. Gennemsigtige processer kræver offentliggørelse af 

en række ting - men princippet skal dog ikke forveksles med et krav om fuld offentlighed.  

Det kan være en god ide, løbende igennem udbudsprocessen, at spørge sig selv om følgende: 

 

 

 Hvis jeg gør ”sådan og sådan” er det så stadig til at gennemskue for andre end mig, hvad opgaven 

(og konkurrencen) går ud på? 

 

 

I kapitel 3, som handler om at gøre udbudsmaterialet klart og tydeligt, behandles det nærmere, hvorledes 

man kan tænke principperne ind, når man har dialog med markedet før et udbud, når man udarbejder 

udbudsmateriale, og når man gennemfører en spørgerunde.  
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3. Hvordan udarbejder man et klart udbudsmateriale? 
Mange af klagesagerne vedrører uklarheder i udbudsmaterialet. Heri ligger flere forhold; udbyderne er ikke 

klare i beskrivelsen af opgaven, herunder i formuleringen af mindstekravene, mindstekrav og krav blandes 

sammen, der skrives divergerende oplysninger og laves sjuskefejl. Uanset hvad uklarhederne består i, 

strider de blandt andet mod gennemsigtighedsprincippet! 

 

Helt overordnet er det rigtig ærgerligt – og helt unødvendigt – at disse uklarheder munder ud i klagesager. 

For der er faktisk god mulighed for at afhjælpe mange af dem i selve udbudsprocessen.  

 

Udbyder har mulighed for at komme med supplerende/uddybende oplysninger i en specifik fase af 

udbudsprocessen. Eventuelle uklarheder ville da kunne udbedres undervejs ved at udbyder udsendte et 

rettelsesblad med klare(re) oplysninger, hvis bare tilbudsgiver gjorde opmærksom på uklarhederne! 

 

Der formentlig flere forklaringer på, at uklarhederne i nogle situationer alligevel bliver til klagesager.  

 

Chikane fra tilbudsgiverens side. Tilbudsgiver har reelt ingen problemer med uklarhederne. Det, der 

efterspørges, kunne godt nok være formuleret tydeligere – det bærer præg af at være skrevet af en 

ikke-fagmand. Men tilbudsgiver kender området og er godt klar over, hvad der bedes om. 

Imidlertid bliver tilbudsgiver irriteret da konkurrencen er ovre, idet han/hun taber opgaven; det var 

en kontrakt på mange penge og der er brugt meget energi på at lave tilbuddet. Måske med 

assistance fra en rådgiver beslutter tilbudsgiver sig for at benytte sig af at have en klemme på 

udbyderen i form af hullerne udbudsmaterialet – uklarhederne skal påpeges ud fra devisen ”intet 

at tabe, alt at vinde”. Uanfægtet om det havde betydning for tabet af kontrakten. 

 

I en variant af ovenstående har tilbudsgiver måske oven i købet den nuværende kontrakt, som 

udbyder er nødt til at forlænge så længe sagen kører. 

 

Udbyder er uklar af taktiske årsager. Tilbudsgiver har svært ved at udarbejde et tilbud fordi flere 

aspekter er uklare. Han/hun forsøger at få uklarhederne afklaret ved at henvende sig til udbyder 

med en række spørgsmål. Men på trods af gentagne forsøg får tilbudsgiver ikke nogen brugbare 

svar. Måske bliver opgaven endda mere og mere uklar, da udbyderen svarer modstridende hver 

gang. Uklarhederne kan være en bevist prioritering fra udbyderens side ud fra en holdning om, at 

man ved at være lidt uklar undgår at lægge sig fast på noget specifikt – hvilket betyder, at man kan 

vente med at beslutte sig for, hvordan man vil have det til man ser, hvad tilbudsgiverne byder ind 

med.   

 

I en variant af ovenstående er det uvidenhed, der er årsag til udbyders uklarhed og divergerende 

svar. Udbyder mangler simpelthen et indgående kendskab til opgaven eller området. 

 

Endelig kan der være uklarheder, der først opdages efter endt udbud. Og mener man som 

tilbudsgiver, at man er blevet uretfærdigt behandlet med et tab eller en mistet fortjeneste til følge, 

har man selvfølgelig god grund til at klage. 
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Ovenstående forklaringer er formentlig (og forhåbentlig) lidt karikerede, men vi hører om mange 

klagesager, som har elementer af en eller begge. Herfra skal der derfor lyde en klar opfordring om at 

arbejde på at ændre dette billede! Med fokus på udbydersiden fremhæves nedenfor (afsnit 3.1) en række 

ting man kan gøre for at motivere at uklarheder afklares undervejs i processen. Resten af kapitlet 

beskæftiger sig med andre ting, der kan gøres for at undgå uklarheder i udbudsmaterialet. 

3.1 Tackl uklarhederne undervejs! 

Udbyder kan selv gøre en indsats i forhold til at bidrage til uklarheder, der ”slipper igennem” tackles 

undervejs. Det drejer det sig om, at byde en dialog med tilbudsgiverne velkommen.  

 

Vores erfaringer viser os, at en del udbydere nærmest er afvisende i forhold til denne dialog med 

tilbudsgiverne. Det skyldes primært en nervøsitet for at handle i strid med udbudsreglerne mv. I mange 

tilfælde svares der så kortfattet og ukonkret at svaret alene bidrager til at få lukket dialogen så hurtigt som 

muligt igen.  

 

Men der er intet til hinder for at udbyder har dialog med tilbudsgiverne undervejs i processen – så længe 

gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet respekteres og de regler, der er angivet i udbudsdirektivet 

følges!  

 

Dialogen er vigtig. Ikke kun for at undgå at uklarheder bliver til klagesager. Men også af hensyn til 

konkurrencen. Der er ikke noget odiøst i, at der opstår en række spørgsmål, når tilbudsgiverne skal 

udarbejde deres tilbud. Og hvis udbyder ikke imødekommer behovet for at få svar på disse spørgsmål 

tvinges tilbudsgiverne til at afgive tilbud på et uklart grundlag, eller at undlade at afgive tilbud. 

 

Og det kan lade sig gøre at imødekomme dialogen i praksis.  

 

De juridiske rammer 

Rammerne for dialog er bl.a. angivet i Udbudsdirektivets artikel 38 og 39 som omhandler supplerende 

oplysninger mv. I forhold til dialogen mellem udbyder og tilbudsgiver i relation til uklarheder i 

udbudsmaterialet betyder artikel 38 og 39, at udbyder: 

 

 skal svare på tilbudsgivers spørgsmål senest 6 dage efter spørgsmålet er stillet  

 ikke må svare på spørgsmål senere end 6 dage før tilbudsfristen 

 alene må supplere de informationer, der i forvejen er givet (uddybe)   

 

Tidsfristerne skal ses som en beskyttelse af tilbudsgiverne. Det er naturligvis hverken rimeligt at 

tilbudsgiverne skal vente en evighed på at få svar på deres spørgsmål eller skal foretage ændringer i deres 

tilbud kort tid før aflevering. 

 

Det er også af hensyn til tilbudsgiverne, at der kun er tale om supplerende information. Det giver ikke 

tilbudsgiverne en fair chance for at udarbejde et tilbud, hvis udbudsvilkårene ændres grundlæggende 

undervejs i processen.  
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En udfordring i relation til reglen om at informationen alene må være supplerende er, at det somme tider 

forekommer, at udbyder via et spørgsmål bliver gjort opmærksom på, at udbudsmaterialet har et 

uhensigtsmæssigt indhold. Eksempelvis kan det være, at der er stillet krav om brug af en specifik metode, 

hvor tilbudsgiveren gør opmærksom på at metoden er forældet.  Såfremt det vil kræve mere end 

supplerende oplysninger, at åbne op for brugen af andre metoder, må udbyder enten fastholde kravet eller 

annullere udbuddet. Hvorvidt der er tale om supplerende oplysninger eller ej, er et spørgsmål om vurdering 

i det konkrete tilfælde. 

 

Ud over det, der følger af artikel 38 og 39, skal udbyder sørge for at respektere ligebehandlings- og 

gennemsigtighedsprincippet 

 

Håndtering af spørgsmål og svar 

Den letteste måde at sikre at ligebehandlingsprincippet overholdes ved håndtering af spørgsmål er at vælge 

en skriftlig og åben procedure. Heri ligger dels, at man kræver at tilbudsgiverne stiller deres spørgsmål 

skriftligt og selv svarer på dem på samme måde, dels at både spørgsmål og svar udsendes til alle 

tilbudsgivere. Af hensyn til tilbudsgiverne bør spørgsmålene og svarene anonymiseres inden de sendes ud. 

 

Skrifteligheden sikrer, at spørgsmål og svar gengives i deres originale form og enslydende for alle. I 

åbenheden ligger der, at alle tilbudsgivere får spørgsmål og svar tilsendt – uanfægtet om det er dem selv, 

der har stillet spørgsmålet. Således bidrager begge dele til at alle får samme information. 

 

Med hensyn til gennemsigtigheden så bør det fremgå af udbudsmaterialet, hvordan spørgsmål vil blive 

håndteret. Et eksempel på en mulig tekst herom, er angivet i boksen nedenfor. 

Boks 1: Forslag til tekst til udbudsmaterialet vedrørende spørgsmål 

 

Spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes via e-mail til: 

 [navn og e-mailadresse på kontaktperson] 

 

Det henstilles, at spørgsmål stilles så tidligt i processen som muligt. Spørgsmål skal senest være 

modtaget den [12 dage før tilbudsfrist kl. 12]1. 

 

Spørgsmålene vil blive udsendt pr. mail i anonymiseret form sammen med svarene. 

Spørgsmålene vil blive besvaret løbende, senest 6 dage efter at de er modtaget, og senest den [6 dage 

før tilbudsfrist] kl. 12.   

 

 

                                                           
1
 Bemærk, at man ikke kan udelukke at der stilles spørgsmål op til 6 dage før tilbudsfrist, men man kan skrive, at 

spørgsmål stillet senere end 12 dage før tilbudsfrist vil blive besvaret såfremt det kan nås inden 6 dage før 

tilbudsfristen. 
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Som det fremgår af teksten ovenfor tages der hensyn til de to tidsfrister, der er givet i artikel 38 og 39. En 

spørgsmålsfrist på 12 dage før tilbudsfristen er nødvendig, hvis udbyder har brug for alle de 6 dage, der er 

lovhjemmel i, samtidig med at alle spørgsmål skal være besvaret 6 dage inden tilbudsfrist.  

Om end det ikke er et krav at angive tidspunkt anbefales det, idet det optimerer arbejdsgangene; udbyder 

ved præcist, hvornår det supplerende arbejde med udbudsmaterialet kan ”lukkes ned” og tilbudsgiver ved 

præcist, hvornår der ikke kommer flere supplerende oplysninger. Bemærk i øvrigt, at fristerne er hængt op 

på, hvornår spørgsmålene modtages (frem for afsendes). Det er tilbudsgiver, der bærer risikoen for om 

”posten” når frem. 

 

Ligebehandlingsprincippet er også overholdt (vel at mærke, hvis den beskrevne procedure overholdes); 

ingen tilbudsgiver får nogle oplysninger, som de andre ikke får. Og teksten er tilstrækkelig til at proceduren 

kan kaldes åben og dermed gennemsigtig. 

 

Spørgemøde 

Ud over muligheden for skriftligt at stille spørgsmål kan udbyder også invitere til et spørgemøde. Et 

spørgemøde vil altid vil være et supplement til (og ikke en erstatning for) de spørgsmål, der stilles løbende. 

 

Fordelen ved et spørgemøde er, at man får mødt tilbudsgiverne, og får en fornemmelse af, hvor mange, der 

er interesseret i opgaven. Desuden giver man dermed tilbudsgiverne optimale muligheder for at få udredet 

de usikkerheder, de måtte have. Rent administrativt kan det dog være ressourcekrævende at afholde et 

sådant møde. Og erfaringsmæssigt er det desværre heller ikke altid at der bliver stillet så mange spørgsmål 

til sådanne møder – tilbudsgiverne er jo også konkurrenter, og har det med at holde deres spørgsmål lidt 

for dem selv.  

 

Af hensyn til gennemsigtigheden bør de nærmere omstændigheder i relation til spørgemødet fremgå af 

udbudsmaterialet. Et eksempel på en mulig tekst herom, er angivet i boksen nedenfor. 

Boks 2: Forslag til tekst til udbudsmaterialet vedrørende spørgemøde 

 

Spørgemøde 

 

Der afholdes spørgemøde den [14 dage efter offentliggørelse] fra kl. 14.00 til 16.00 på følgende adresse: 

[adresse] 

 

Tilmelding til spørgemødet skal ske via mail til: 

 [navn og e-mailadresse på kontaktperson]  

 

Sidste frist for tilmelding er den [1 uge før spørgemødet]. 

 

Referat af spørgemødet udsendes til alle deltagere senest [6 dage efter spørgemødet] og lægges i øvrigt på 

hjemmesiden. 
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Som det fremgår af teksten ovenfor, tages der også hensyn til 6-dages-reglen i forhold til besvarelse af 

spørgsmål, der er stillet på spørgemødet. Om end det er frivilligt, hvornår man afholder spørgemødet, 

anbefales det, at man afholder det umiddelbart efter offentliggørelse af udbudsmaterialet – dog efter at 

tilbudsgiverne har haft mulighed for at læse materialet (grundigt) igennem. 

 

Udsendelse af referat og offentliggørelse af det på udbyders hjemmeside er af hensyn til ligebehandling og 

gennemsigtighed. 

3.2 Brug markedet! 

Selvom mange uklarheder kan klares undervejs, jfr. ovenstående, er der ingen grund til ikke at gøre en 

indsats for at undgå dem inden processen går i gang.  

 

En tydelig opgavebeskrivelse, kravspecifikation, er nødvendig – og ikke kun med henblik på at undgå klager! 

Fjernes de elementer, der giver anledning til klager, så gavner det også andre forhold: 

 Der kommer bedre – og flere – tilbud. Hvis det er umuligt for tilbudsgiverne at vurdere, hvordan de 

bedst kan optimere deres tilbud bliver tilbuddene derefter.  

 Udbyder får lettere ved at sammenligne tilbuddene og lave en vurdering.  Når det er uklart, hvad 

der bedes om, er det også et uklart grundlag, der vurderes på.  

 Det senere samarbejde optimeres. Hvis der ikke er klarhed, om hvad der skal løses, så bliver det 

vanskeligt at forventningsafstemme, kontraktstyre osv. 

 

Er der elementer i opgaveløsningen, som man er usikker på – både i forhold til, hvad der kan lade sig gøre 

og i forhold til, hvad de nyeste tendenser og metoder er mv. kan det være givtigt, at tage markedet i dialog, 

inden man udarbejder udbudsmaterialet. 

 

Dialog med markedet forud for et udbud har mange fordele: 

 Det sikrer markedskonforme udbud (rigtig prissætning) 

 Det sikrer, at der tages højde for ændrede omstændigheder, herunder 

o innovation 

o ny samarbejdsformer 

 Det giver en fornemmelse af, hvor mange leverandører, der er 

 

Gennemsigtig og ligebehandlende dialog med markedet 

En del undlader dialogen med markedet af hensyn til inhabilitetsproblematikken. Men (såkaldt teknisk) 

dialog med en virksomhed forud for et udbud betyder ikke, at virksomheden er udelukket for at byde.  

Virksomheden må ikke være involveret i udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Og man må heller ikke skrue 

kravspecifikationen sammen, således at man giver netop denne virksomhed en fordel. Men man må gerne 

benytte sig af den viden, der findes på markedet om opgaven. Igen er det blot et spørgsmål om at 

tilrettelægge processen så den er gennemsigtig og behandler potentielle tilbudsgivere ens.  

 

Den letteste måde at sikre, at ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne respekteres, når man 

tager markedet i brug, er for det første at åbne helt op for dialogen – altså at invitere bredt, fx ved at 

afholde et dialogmøde i åben-hus stil. Man kan invitere til dialogmødet via hjemmesiden,  en annonce i en 
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avis, eller via udbud.dk/TED,  hvor tilbudsgivere normalt finder information om udbud. På denne måde 

holdes ingen potentielle tilbudsgivere uden for dialogen - og mødeinvitationen er tilgængelig for alle.  

 

For det andet bør det fremgå klart, hvad dialogen går ud på. Det kan man fx sikre ved at definere helt 

konkret, hvad der skal komme ud af mødet i invitationen. Man kan desuden udarbejde en dagsorden for 

dialogmødet og endvidere bør referatet af dialogmødet offentliggøres efterfølgende, fx via hjemmesiden. 

 

Et eksempel på en annoncetekst er angivet i boksen nedenfor. 

Boks 3: Forslag til tekst til annonce vedrørende dialogmøde 

 

Dialogmøde 

 

0000 Kommune inviterer hermed alle interesserede leverandører til dialogmøde om forestående 

konkurrenceudsættelse af [opgaven]: 

 

Xxx den xx fra kl. xx til xx 

 

Formålet med dialogmødet er, at generere indsigt til udarbejdelse af udbudsmateriale. Brugbare input fra 

mødet vil blive benyttet frit af kommunen. Kommunen vil indledningsvist præsentere opgaven, herunder 

ønskerne til den kommende opgavevaretagelse.  

 

Dialogmødet vil blive afholdt på følgende adresse: 

[adresse] 

 

Tilmelding til dialogmødet skal ske via mail til: 

 [navn og e-mailadresse på kontaktperson]  

 

Sidste frist for tilmelding er den [1 uge før dialogmødet]. 

 

Referat af dialogmødet lægges på kommunens hjemmeside. 

 

 

Hvis man oplever en manglende interesse fra leverandørsiden bør man overveje, om et udbud er den 

bedste effektiviseringsmulighed – eller om opgaven er skruet forkert sammen i forhold til, hvad 

leverandørerne kan levere. Er der overhovedet et markedet for det, man gerne vil have løst? Man bør 

måske også overveje andre samarbejdsmuligheder, fx at udbyde opgaven som et offentlig-privat selskab. 

 

Dialogmøder kan også gennemføres som individuelle møder, hvor der udvælges et repræsentativt udsnit af 

tilbudsgiverne fx på baggrund af erfaring. Desuden kan der gøres brug af de it-platforme, der er designet til 

teknisk dialog.  
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3.3 Undgå sammenblanding af mindstekrav (krav) og krav (ønsker)! 

En særlig faldgrube i forhold til udbudsmaterialets uklarhed er en sammenblanding af mindstekrav og krav 

(krav og ønsker). Sammenblanding af begreberne betyder, at det er svært for tilbudsgiveren at vide, hvad 

tilbuddet skal leve op til for ikke at blive frasorteret som ukonditionsmæssig, og at det er uklart, hvad der 

konkurreres om. Begge aspekter kan betyde, at tilbudsgivere muligvis fraholder sig fra at deltage. 

 

Formentlig kan sammenblandingen mellem mindstekrav og krav i vid udstrækning forklares ved den 

begrebsbrug, der er. Mens det ene udbudsmateriale skelner mellem ”krav” og ”ønsker”, benytter den 

anden udbyder sig af begreberne ”mindstekrav” og ”krav”. De, der så udarbejder deres udbudsmateriale 

med inspiration fra de andre materialer, kan meget vel ende op med et sammensurium af begreber – 

muligvis oven i købet med svingende betydning for det enkelte begreb.  

 

Begrebsforvirringen kan man komme til livs ved at dyrke begreberne lidt man inden og under 

udarbejdelsen af udbudsmaterialet: 

 Dels skal man beslutte sig for hvilke begreber, man vil benytte 

 Dels skal man beslutte, hvordan man benytter begreberne, altså definere dem  

 Dels skal udbudsmaterialets struktur understøtte forskellen mellem begreberne 

 

Principielt er det ligegyldigt hvilke begreber, man vælger at bruge – så længe man er konsekvent. På den 

ene side, kan man sige, at begreberne ”krav” og ”ønsker” også sprogligt understøtter, hvornår noget kan 

fraviges – dvs. er en del af konkurrencen – og hvornår noget ikke kan. Dette gør muligvis disse begreber 

mere intuitive og håndgribelige at arbejde med.  

Omvendt er begrebet ”ønsker” ikke noget, der kan genfindes i udbudsdirektivet. Derimod er begrebet 

”mindstekrav” defineret (om end indirekte), idet udbudsdirektivet angiver, at alternative udbud også skal 

opfylde mindstekravene for at komme i betragtning. 

Endeligt kan man jo, hvis man gerne vil ”gå med både livrem og seler” vælge at skrive begge begreber, som 

gjort i overskriften på dette afsnit! 

 

Uanset, hvilke begreber, man vælger at bruge er det væsentligt, at holde sig for øje, at: 

 Leverandørerne skal opfylde mindstekravene (kravene) for overhovedet at komme i betragtning 

 Leverandørerne kan opfylde kravene (ønskerne), hvormed han/hun står bedre i konkurrencen 

 

I forlængelse heraf er det væsentligt at bemærke, at jo flere mindstekrav (krav) man stiller, des dyrere 

bliver tilbuddet formentlig. Det kan derfor godt betale sig, at overveje grundigt, hvad der er nødvendigt – 

og hvad der bare kunne være meget rart. 

 

I resten af dette afsnit benyttes termerne ”mindstekrav” og ”krav”. 

 

Man kan sikre, at der skelnes klart mellem mindstekrav og krav på flere måder.  Fx kan man sørge for at kun 

mindstekravene står i kravspecifikationen, mens kravene er angivet i forbindelse med tildelingskriteriet 

(del- og underkriterierne) – altså i et helt andet afsnit.  

Hvis man synes, at det giver for mange gentagelser, kan man alternativt beskrive kravene i forbindelse med 

mindstekravene – når blot man udtrykkeligt gør opmærksom på, at det drejer sig om krav. Man bør dog 
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også her have et afsnit, som angiver tildelingskriterium mv. Forskellen på de to scenarier er således blot at 

kravene i sidstnævnte først beskrives (forklares) i kravspecifikationen. 

 

Nedenfor gives eksempler på begge tilgange. Altså dels på en tekst, der adskiller mindstekrav og krav i 

separate afsnit. Dels på en tekst, der tydeligt angiver, hvad der er mindstekrav, og hvad der er krav – 

selvom begge dele er beskrevet i samme afsnit. 

Boks 4: Forslag til tekst, når mindstekrav og krav skrives i separate afsnit 

Kontekst:  

 Udbud af madservice 
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Afsnit 1 – Tildelingskriterium 

Tildelingen af opgaven sker ud fra kriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Tilbudsgivere, der 

lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, vil indgå i 

bedømmelsen. 

 
De underkriterier, der vil indgå i bedømmelsen er angivet nedenfor med deres respektive vægt.  
 

 Økonomi:   60% 

 Kvalitet:    40% 
 
Med økonomi forstås den samlede tilbudssum.  
 
Tilbudsgiver skal oplyse priser de priser, der fremgår af tilbudslisten (bilag). På baggrund af forventet årligt 
forbrug (volumen) af de enkelte måltider udregnes tilbudssummen som forventet udgift til måltider i alt 
årligt.  
 
Ved kvalitet forstås valgmuligheder.  

 

Tilbudsgiver skal som led i sit tilbud beskrive, om borgeren dagligt kan tilbydes valgmuligheder for hver ret, 

og i så fald hvor mange. Kommunen lægger vægt på antallet af valgmuligheder i forbindelse med 

måltiderne.  

 

Afsnit 2 – Kravspecifikation 
Nærværende kravspecifikation udtrykker kommunens krav i forbindelse med udførelsen af madservice. 

 
Punkt 2.1 Valgmuligheder 

Kommunen lægger vægt på valgmuligheder i forbindelse med måltiderne.  

 
Hovedretten skal over en periode på 4 uger variere som følger: 

 

Forekomst af: Max antal: 

Fisk 4  

Fjerkræ 4-6  

Svinekød 4-6  

Oksekød 4-6  

Kalvekød 4-6  
 

Boks 5: Forslag til tekst, når mindstekrav og krav skrives i samme afsnit 

Kontekst:  

 Udbud af madservice 

 

Afsnit 1 – Tildelingskriterium 

Tildelingen af opgaven sker ud fra kriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Tilbudsgivere, der 

lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, vil indgå i 
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bedømmelsen. 

 
De underkriterier, der vil indgå i bedømmelsen er angivet nedenfor med deres respektive vægt.  
 

 Økonomi:   60% 

 Kvalitet:    40% 
 
Med økonomi forstås den samlede tilbudssum.  
 
Tilbudsgiver skal oplyse priser de priser, der fremgår af tilbudslisten (bilag). På baggrund af forventet årligt 
forbrug (volumen) af de enkelte måltider udregnes tilbudssummen som forventet udgift til måltider i alt 
årligt.  
 
Ved kvalitet forstås valgmuligheder, jfr. kravspecifikation punkt 2.1 

 

Afsnit 2 – Kravspecifikation 
Nærværende kravspecifikation udtrykker kommunens krav i forbindelse med udførelsen af madservice. 

For så vidt angår valgmuligheder, punkt 2.1, er mindstekrav suppleret med kommunens krav.  

Kommunens ønske med dette udbud er, at give tilbudsgiverne mulighed for at konkurrere på disse 

forhold.  

I afsnit 1 fremgår de nærmere omstændigheder i forhold til konkurrenceaspekterne.  

 
Punkt 2.1 Valgmuligheder 

Kommunen lægger vægt på antallet af valgmuligheder i forbindelse med måltiderne.  

 
Hovedretten skal over en periode på 4 uger variere som følger: 

 

Forekomst af: Max antal: 

Fisk 4  

Fjerkræ 4-6  

Svinekød 4-6  

Oksekød 4-6  

Kalvekød 4-6  

 

Underkriterium: Valgmuligheder 

 

Tilbudsgiver skal som led i sit tilbud: 

 beskrive, om borgeren dagligt kan tilbydes valgmuligheder for hver ret, og 

i så fald hvor mange.  
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3.4 Husk kvalitetssikring! 

At man via dialog med markedet har sikret sig et kendskab til alle elementer i opgaveløsningen og har 

sørget for at holde mindstekrav og krav adskilt er desværre ikke ensbetydende med at opgavebeskrivelsen 

automatisk bliver klar og tydelig – og klagesikret.  

 

Først og fremmest skal man stadig have gennemsigtighedsprincippet in mente, når man udarbejder 

kravspecifikation2. Det betyder dels, at man naturligvis ikke må skrive svævende om et forhold i 

opgaveløsningen - fordi man ikke helt har taget stilling til det. Dels er man nødt til at gøre det 

gennemskueligt for tilbudsgiverne, hvad man beder om.  

 

Endvidere skal man naturligvis undgå sjuskefejl såsom fx modstridende oplysninger. 

 

Gennemsigtighed  

Det kan bidrage til at sikre, at gennemsigtighedsprincippet er overholdt, at man afslutningsvist gennemgår 

kravspecifikationen mens man kritisk overvejer om, der kan lægges noget andet i opgaven end det man selv 

mener at have beskrevet. Særskilt skal man undgå: 

 

 At bruge ord, der er subjektive 

 At bruge ord, der er tvetydige 

 At forklare tvetydige ord med andre tvetydige ord 

 At sammenblande krav og mindstekrav, jf. ovenstående 

 At henvise til varemærker og andre fabrikater 

 

Nedenfor gives et par konkrete eksempler på henholdsvis uklare og klare kravspecifikationer. 

Boks 6: Fra uklar til klar kravspecifikation  

Kontekst:   

 Udbud af madservice  

 Traditionelt udbud (lukket kravspecifikation) 

 

Uklar beskrivelse 

Måltiderne skal være visuelt interessante og 

dermed appetitlige 

Bemærkning 

Det er upræcist, hvad der ligger i at noget er visuelt 

interessant (og dermed appetitligt) – og dermed er kravet 

uklart. Samtidig er det subjektivt, hvad der gør noget 

appetitligt. 

                                                           
2
 Det gælder tillige, at man skal have ligebehandlingsprincippet in mente. Således må man eksempelvis ikke skrue 

kravspecifikationen sammen, således at en enkelt eller få tilbudsgiver(e) forfordeles. Det kan bidrage til at sikre at 

ligebehandlingsprincippet er overholdt, hvis man afslutningsvist gennemgår materialet kritisk mens man overvejer om der er 

nogen, der er udelukket hhv. forfordelt ved den værende beskrivelse. Særskilt skal man undgå, at bruge beskrivelser, der knytter sig 

til en specifik virksomheds produktion. 
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Klar beskrivelse 

Måltiderne skal være sammensat så der 

indgår mindst to farver, hvormed de bliver 

visuelt interessante 

Bemærkning 

Det er blevet defineret og gjort målbart (kontrollerbart), 

hvad der (ifølge udbyderen) ligger i, at noget er visuelt 

interessant. Om det at noget er visuelt interessant gør det 

appetitligt er stadig subjektivt – men det indgår ikke som et 

del af kravet og er derfor blot noget, der er forudsat af 

udbyderen. 

Boks 7: Fra uklar til klar kravspecifikation 

Kontekst:  

 Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af glidelagen (genbrugshjælpemiddel) 

 Traditionelt udbud (lukket kravspecifikation) 

 

Uklart krav 

 

Glidelagnet skal være komfortabelt for 

borgeren at ligge på 

Bemærkning 

Det er ikke præciseret, hvad der ligger i begrebet 

komfortabelt, og dermed er kravet uklart. 

 

Hvorvidt glidelagnet er komfortabelt for borgeren at ligge 

på, er i øvrigt subjektivt og et skøn, hvorfor kravet slet ikke 

er egnet som mindstekrav.  

Klart krav 

 

Glidelagnet skal være af et åndbart og 

absorberende materiale 

 

Bemærkning 

 

Om et materiale er åndbart og absorberende kan 

måles/dokumenteres, hvilket gør kravet objektivt. 

 

Det skal tilføjes, at det ikke vides, om et åndbart og 

absorberende materiale er dækkende for det, der er tænkt 

på i forhold til komforten. Eksemplet er tænkt. 

 

Hvis der er tale om et funktionsudbud, er det muligvis endnu sværere at gøre opgavebeskrivelsen klar. Her 

er hele ideen jo at alting ikke ligger fast, hvormed der gives plads til tilbudsgiverens input. 

 

Imidlertid er det væsentligt at holde fast i, at det der adskiller et funktionsudbud fra et traditionelt udbud 

er at der stilles krav til funktionen af den leverede ydelse – i stedet for krav til de aktiviteter, der skal føre til 

leveringen af ydelsen. Og funktionskrav kan – ligesom aktivitetskrav – formuleres så det er klart, hvad der 

bedes om.  

Boks 8: Fra uklar til klar åben kravspecifikation 

Kontekst:  

 Udbud af Vej/Park-området 

 Funktionsudbud (åben kravspecifikation) 
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Uklar beskrivelse 

 

Græsset skal være pænt og velplejet 

Bemærkning 

Beskrivelsen er problematisk, idet det ikke er 

entydigt, hvad præcist der ligger i ”pænt og 

velplejet”. 

 

Klar beskrivelse 

 

Græsset skal være grønt og må være max. 10 cm.  

Bemærkning 

Beskrivelsen er åben, idet leverandøren har frit 

metodevalg mv., men det er samtidig klart, 

objektivt og målbart, hvad der skal leveres. 

 

 

Man kan sjældent gøre en kravspecifikation helt udtømmende. Der vil formentlig altid være aspekter, der 

kan uddybes endnu mere. Men man er selvfølgelig nødt til at lade ”nok være nok” på et tidspunkt.  

 

Sjuskefejl - og uklarheder, der skyldes sjusk 

Skrive-, taste-, slåfejl, tanketorsk, eller hvad man vil kalde dem, kan nok aldrig helt undgås. Specielt ikke, 

når der er tale om dokumenter, der er udarbejdet under et vist tidspres, som det ofte er tilfældet med 

udbudsmaterialer. Man kan også argumentere for, at de har mindre betydning – af Klagenævnet bliver de 

vurderet som ”mindre væsentlige”, jfr. ovenstående. 

 

Men selvom fejlene vurderes som mindre væsentlige af Klagenævnet, betyder de – alt andet lige – en 

udgift på sagens omkostninger, når man først er indbragt for Klagenævnet.  

Desuden bliver sjuskefejlene alene vurderet som ”mindre væsentlige” såfremt de ikke har haft betydning 

for tildelingen. Har man fx lavet en slåfejl, så vægtningen på et underkriterium har ændret sig fra 

udbudsbekendtgørelse til udbudsmateriale, kan man diskutere, hvilken vægtning, der burde have ligget til 

grund for vurderingen. Sagt på en anden måde, kan fejlen meget vel have haft betydning for tildelingen 

efter Klagenævnets mening3. 

 

Risikoen for sjuskefejl øges ved genbrug af dokumenter. Det kan derfor være en god ide, at ændre 

forretningsgangene. Heri ligger ikke, at man skal lade være med at genbruge. Der er ingen grund til at 

”opfinde den dybe tallerken”, hvis den allerede er opfundet. Men ren kopiering bør undgås. I stedet kan 

man nøjes med at støtte sig til et afsnit, et dokument eller lignende, der er blevet udarbejdet tidligere og 

som indeholder det man skal bruge.  

En anden fejlkilde er, at der er flere personer inde over udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Er det tilfældet 

bør der være en person, der har det overordnede ansvar for materialet – og som er forpligtet til en samlet 

gennemlæsning. 

 

                                                           
3 Det skal bemærkes, at det er tilladt at rette fejl eller uhensigtsmæssigheder, som man opdager undervejs, dvs. fra 

man har udfyldt udbudsbekendtgørelsen til man udarbejder udbudsmaterialet (hvis dette ikke, selvom det er 
optimalt, gøres samtidigt). Således er det tilladt at rette noget til – fx at ændre vægtningen på underkriterierne. Man 
skal blot meddele potentielle tilbudsgivere dette!  Bemærk dog, at væsentlige ændringer bør resultere i en annullering 
af udbuddet og efterfølgende et nyt udbud. 
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Ved gennemlæsningen er det en god ide at krydstjekke ”nøgleemner”. Med dette menes, at man tjekker, 

om væsentlige forhold i relation til opgaveløsningen såvel som konkurrencen står korrekt og enslydende 

alle steder, det er nævnt. 

 

Nedenfor gives en liste over de emner, som det kan være en god ide at krydstjekke, herunder en række 

spørgsmål man kan tage udgangspunkt i. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende – det enkelte 

udbudsmateriale kan omhandle elementer, som der ikke er tænkt på her. 

Boks 9: Liste over ”nøgleemner” i udbudsmaterialet, som bør krydstjekkes 

 

Frister 

 Er dato for henholdsvis tilbuds, spørge-, svar-, tilmeldingsfrist(er) angivet korrekt? 

 Er der de relevante afstande mellem datoerne? 

Mindstekrav 

 Er det tydeligt, hvad der er mindstekrav, dvs. krav der ikke af fraviges? 

 Er mindstekrav klart adskilt fra konkurrenceparametrene? 

Kriterier 

 Er tildelingskriteriet, underkriterier og eventuelle delkriterier beskrevet korrekt og enslydende 

overalt? 

 Er underkriteriernes (+ evt. delkriteriernes) vægtning angivet korrekt og enslydende overalt? 

 Er underkriterierne tydeligt defineret, så det fremgår klart, hvad der konkurreres om? – og hvad 

der ligger til grund for vurderingen af underkriteriet (dokumentation)? 

 Er der en klar adskillelse mellem tildelings- og udvælgelseskriterier? 

Dokumentation 

 Er det tydeligt, hvad tilbudsgiver skal medsende af dokumentation for at bevise virksomhedens 

egnethed?  

 Er det tydeligt, hvad tilbudsgiver skal medsende af dokumentation for at bevise, hvordan opgaven 

ligger i forhold til konkurrenceparametrene?  
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4. Hvordan vurderer man konditionsmæssighed korrekt? 
En del klagesager drejer sig om tilbuddenes konditionsmæssighed; om tilbud, der er blevet accepteret af 

udbyder, selvom de er ukonditionsmæssige. 

 

Konditionsmæssighed hænger både sammen med de formkrav, der er angivet i udbudsmaterialet og selve 

det indholdsmæssige. 

 

Formkrav er fx tilbudsfristen, tilbuddets indhold og tilbuddets strukturering. 

Hvis sådanne krav overtrædes, har udbyder ikke bare ret, men normalt ligefrem pligt til at se bort fra 

tilbuddet.  Undtaget herfra er dog mindre fejl og mangler. Således kan et tilbud tages i betragtning, selvom 

det ikke opfylder et formkrav, hvis: 

 Udbyderen i forvejen har de krævede oplysninger/dokumentationer, eller kan indhente dem (såfremt 

de er offentligt tilgængelige) 

 Tilbudsgiveren inden en fastsat frist berigtiger fejlen eller manglen 

 De krævede oplysninger/dokumentationer ikke vedrører ufravigelige krav 

 

Har de krævede oplysninger/dokumentationer ikke betydning for vurderingen, kan ordregiver nøjes med at 

indhente oplysningerne fra den vindende tilbudsgiver. 

 

Et eksempel på et formkrav, der kan berettiges er en manglende underskrift på en tro og love-erklæring4.  

 

Indholdsmæssige afvigelser hænger sammen med: 

 mindstekrav til leverandøren 

 forbehold 

 

Nedenfor i afsnit 4.1. gives en række råd til, hvordan man ved at systematisere udvælgelsen kan mindske 

risikoen for at acceptere et bud, der ikke lever op til mindstekravene. Resten af kapitlet, dvs. afsnit 4.2., 

behandler, hvorledes man tackler andre indholdsmæssige afvigelser korrekt. 

4.1 Systematiser udvælgelsen! 

Mindstekrav til leverandøren kan forekomme to steder i udbudsmaterialet. Dels i relation til 

kravspecifikationen, dels i forbindelse med udvælgelseskriterierne.  

 

Det er meget almindeligt at udbyder, parallelt med kravene til selve ydelsen, også fastsætter en række 

direkte krav til leverandøren, som ikke vedrører ydelsens indhold og kvalitet. Som eksempel kan nævnes, at 

udbyder stiller særlige krav til personalets legitimation eller uniformering. Disse leverandørkrav kan være 

                                                           

4
 Bemærk, at ligebehandlingsprincippet skal overholdes. Det betyder bl.a., at hvis flere tilbud mangler underskrift, skal 

ordregiver sørge for at afhjælpe manglen ved alle tilbuddene. Bemærk i øvrigt at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
ikke deler denne opfattelse (at en manglende underskrift er omfattet af bestemmelsen). 
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almindelige krav såvel som mindstekrav og der gælder de samme regler for disse krav som for de andre 

krav i kravspecifikationen: såfremt kravene er defineret som mindstekrav, eller udbyder på anden måde har 

signaleret at kravene er ufravigelige, så skal tilbud, som ikke opfylder kravene, afvises! 

Der henvises til afsnit 3.3 for et par gode råd til, hvordan man sikrer at det fremgår tydeligt, hvad der er 

krav henholdsvis mindstekrav.  

 

I relation til udvælgelsen er alle kravene at forstå som mindstekrav. Det er jo netop hele ideen med 

udvælgelsesfasen - at, der opstilles en række krav, som leverandøren skal opfylde for at komme i 

betragtning. Leverandører, der ikke opfylder de krav, der er beskrevet under udvælgelseskriterierne, skal 

derfor afvises som ukonditionsmæssige. 

 

Når dette ikke altid er tilfældet, kan det skyldes, at det ikke altid er lige præcist, hvad der er stillet af krav i 

relation til udvælgelsen. Hvis kravene ikke fremgår eksplicit – fx hvis der alene angivet et kriterium, og hvad 

tilbudsgiverne skal vedlægge af dokumentation – kan det forekomme, at udbyder vurderer et krav som 

opfyldt, om end det ikke er dokumenteret som angivet i udbudsmaterialet. Dette er hverken gennemsigtigt 

eller ligebehandlende. 

 

For at undgå fejl i forbindelse med udvælgelsen er det en god ide, at være systematisk i forhold til 

formuleringen af henholdsvis kriterier, krav og dokumentation. Fx ved at stille henholdsvis kriterier, krav og 

dokumentation op på en overskuelig måde og at være opmærksom på, at der skrives noget om alle forhold. 

Det bidrager til gennemsigtigheden og formentlig også til mere korrekte vurderinger. 

 

Nedenfor gives et par eksempler på, hvordan en sådan opdeling kan se ud. 

Boks 10: Forslag til tekst til udbudsmaterialet vedrørende udvælgelse 

Kontekst: 

 Udbud af madservice 

 

Kriterium Krav Dokumentation 

Økonomisk 

formåen 

Kommunen vægter forsyningssikkerhed 

meget højt. 

Det er derfor et krav, at leverandørens 

omsætning er mindst 1 mill. årligt. 

 

Tilbudsgiveren bedes, som en del af 

tilbuddet, vedlægge: 

 Regnskaber for de sidste 2 år 

 

Teknisk formåen Kommunen vægter erfaring med lignende 

opgaver højt. 

Det er således et krav, at leverandøren 

har udført mindst en lignende opgave for 

en kommune inden for de seneste 2 år. 

 

Tilbudsgiveren bedes, som en del af 

tilbuddet, vedlægge: 

 Referenceliste med oplysninger 

om erfaringer med levering af 

kommunal madservice i løbet af 

de sidste 2 år  
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I ovenstående eksempler er det klart både, hvad der stilles af krav – og hvordan leverandøren skal 

dokumentere at kravet er opfyldt. 

 

Bemærk i øvrigt at eksemplerne er tænkte – og ikke nødvendigvis er eksempler på fornuftige krav.  

I forhold til valg af udvælgelseskriterier gælder, at det er væsentligt at tage seriøs stilling til, lige netop 

hvilke krav der er relevante for den specifikke opgave. Kravene må ikke være så høje, at de udelukker 

leverandører, som det kunne være interessant at se et tilbud fra. Fx nye leverandører, som endnu ikke har 

opbygget en referenceliste indenfor området. Eller små leverandører, som endnu ikke har en høj 

omsætning, men som har mulighed for at ekspandere, hvis de får opgaven. 

4.2 Husk, hvad der gælder om forbehold! 

Ud over de fejl, der sker i relation til formkrav og leverandørkrav, jfr. ovenstående, sker det også at udbyder 

fejlagtigt accepterer tilbud, der er ukondionsmæssige på grund af andre afvigelser fra udbudsmaterialets 

indhold – med en klagesag til følge. Det drejer sig om tilbud med forbehold. 

 

En plausibel forklaring på sagerne er, at der er usikkerhed omkring reglerne på området. Sekundært kan det 

ikke afvises, at det sker at tilbud accepteres selvom de er ukonditionsmæssige fordi de fx indeholder en 

løsning, der synes mere attraktiv end den, der blev beskrevet i udbudsmaterialet. 

 

Det er ikke lovligt, at acceptere ukonditionsmæssige tilbud – uanset, hvor attraktive de måtte være. Hvis 

tilbudsgiveren i sit tilbud har foreslået et løsningsforslag, der er bedre end det udbudsmaterialet skaber 

plads til, er eneste mulighed at annullere tilbuddet og starte forfra5. Af samme grund anbefales det altid at 

overveje en dialog med markedet forud for et udbud. 

 

De juridiske rammer 

Udbudsreglernes regulering af forbehold har for det første til hensigt at sikre tilbudsgiverne en fair 

konkurrence. Får en tilbudsgiver lov til at komme igennem med et forbehold, vil der altid være en risiko for 

at der opstår en konkurrencemæssig forskydning i relation til de øvrige tilbudsgivere. I øvrigt er det muligt 

at leverandører, der har afholdt sig for at byde på opgaven, alligevel gerne ville have afgivet tilbud, hvis de 

havde været bekendt med, at et givent forbehold efterfølgende blev accepteret. 

 

For det andet sikrer reglerne, at udbyderen ikke pålægges en unødig administrativ byrde. Således er 

udgangspunktet at udbyder aldrig har pligt til at acceptere et forbehold. 

 

Retten til at kunne afvise alle forbehold, om ønsket, gælder uanset om de forbehold, der bliver taget er 

store eller små, og uanset om tilbudsgiveren rent faktisk har kaldt afvigelsen et forbehold eller ej. Med 

mindre der er tale om rene bagateller, dvs. forhold som hverken har betydning for konkurrence, 

opgaveløsning eller andet. 

Og udbyder har endvidere pligt til at afvise et forbehold såfremt: 

 Det er angivet i udbudsmaterialet at forbehold afvises 

 Forbeholdet drejer sig om grundlæggende elementer eller mindstekrav 

                                                           
5 Det kan dog diskuteres om der vil være en saglig grund for at annullere et udbud. 
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 Forbeholdet ikke kan kapitaliseres på objektiv og saglig vis 

 

En udbyder har altså kun ret til at acceptere et forbehold når det ikke er angivet i udbudsmaterialet at 

tilbud med forbehold afvises, når forbeholdet ikke vedrører grundlæggende elementer eller mindstekrav og 

kan kapitaliseres. 

 

I skemaet nedenfor er udbyders pligt henholdsvis ret til at afvise tilbud med forbehold angivet. 

Boks 11: Kommunens pligt henholdsvis ret til at afvise forbehold 

I udbudsmaterialet er angivet, at: forbehold ikke 

accepteres 

forbehold 

kapitaliseres  

intet angivet 

Forbeholdet vedrører:    

Grundlæggende elementer pligt pligt pligt 

Mindstekrav pligt pligt pligt 

Øvrige elementer i opgaveløsningen (krav), 

Kapitaliserbare 

pligt hverken pligt 

eller ret 

(der er pligt til 

at acceptere 

forbehold) 

 

Ret 

 

Øvrige elementer i opgaveløsningen (krav), 

Ikke-kapitaliserbare 

pligt pligt pligt 

 
Som det fremgår af skemaet ovenfor gælder det kun i et enkelt af de mange scenarier, der er beskrevet, at 

udbyderen har direkte pligt til at acceptere et tilbud med forbehold. Og i de resterende tilfælde er der kun 

ét, hvor udbyderen kan acceptere forbeholdet, om den vil. Accept af tilbud med forbehold er med andre 

ord undtagelsen snarere end reglen. 

 
Hvornår vedrører et forhold grundlæggende elementer? 

Ovenstående spørgsmål er svært at svare generelt på – for i de fleste tilfælde vil det være en vurderingssag. 

Overordnet set dækker det over forhold, der kan have en væsentlig indvirkning på konkurrencesituationen. 

Hvis et forbehold fx vil betyde, at tilbudsgiver vil have budt med en helt anden pris, må det betragtes som 

et grundlæggende element.  

 

Hvordan kapitaliserer man et forbehold?  

Prissættes forbeholdet skal udbyder forhøje tilbuddet med forbeholdets pris. Det er for at undgå, at tilbud 

med forbehold opnår en økonomisk fordel i forhold til de tilbud, der ikke indeholder forbehold. Prisen i 

tilbuddet skal derfor tilpasses, så den svarer til den konkurrencefordel, som tilbudsgiveren opnår ved at 

fravige udbudsvilkårene. Udbyder skal ved prissætningen være opmærksom på, at det ikke er tilladt at 

drøfte prissætningen med tilbudsgiveren.  
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Som udgangspunkt skal prissætningen af et forbehold ske på den måde, at den ydelse, som forbeholdet 

vedrører, med sikkerhed kan leveres inden for det prissatte beløb. Det kan være en større opgave for 

udbyder at prissætte et forbehold. Udbyder kan derfor overveje at skrive, hvilke forbehold, der accepteres, 

og hvilke forbehold, der ikke godtages i udbudsmaterialet. Sidstnævnte kan eksempelvis vedrøre forbehold 

om leveringsbetingelser eller pris. Tilbud, der indeholder forbehold, som udbyder har angivet, at man ikke 

vil acceptere, må afvises. 

 

Tilbud med forbehold versus alternative bud 

Udbudsteknisk skelner man ikke mellem tilbud med forbehold og alternative bud. Reelt er forbehold slet 

ikke reguleret i udbudsdirektivet, der alene nævner alternative bud. Imidlertid er begrebet forbehold 

nævnt i en lang række kendelser, herunder de som fremstillingen ovenfor støtter sig til. 

 

Det er ikke muligt på baggrund af kendelserne at gennemskue, hvilken forskel der efter Klagenævnets 

vurdering er på tilbud med forbehold og alternative bud. Men ud fra den almindelige opfattelse af, at 

alternative bud og bud med forbehold er to sider af samme sag, synes der at være opstået et skisma 

mellem regelsæt og regelpraksis. 

 

For ifølge ovenstående fremstilling har udbyder ret til at acceptere et tilbud med forbehold med mindre det 

er angivet i udbudsmaterialet at sådanne tilbud afvises (når forbeholdet ikke vedrører grundlæggende 

elementer eller mindstekrav og kan kapitaliseres) – og dette strider mod at udbyder alene må acceptere 

alternative bud, såfremt det er positivt angivet i udbudsmaterialet.  

 

I øvrigt skal det nævnes, at kapitaliseringer slet ikke er aktuelle i forbindelse med alternative bud. Hele 

ideen ved at byde alternative bud velkomne er jo at få andre løsninger i spil; løsninger som afviger (tager 

forbehold) fra det der er angivet i udbudsmaterialet (med undtagelse af mindstekrav), men som muligvis er 

bedre eller billigere. Det ville ikke give nogen mening, at prissætte det, der tages forbehold for og lægge 

beløbet oven i det alternative tilbuds pris. 

 

Det er desværre ikke muligt at give et bud på løsning af ovenstående problematik. Herfra skal der blot lyde 

en opfordring om at have problematikken i baghovedet, når man formulerer udbudsmaterialet. Særligt skal 

man være opmærksom på, ikke at gøre udbudsmaterialet uigennemskueligt ved fx både at skrive, at 

forbehold kapitaliseres, og at alternative bud ikke accepteres.  
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5. Hvordan vurderer man tilbuddene korrekt? 
Selve tilbudsvurderingen giver også anledning til en række klagesager. Der er tale om sager, hvor udbyder 

overtræder udbudsreglerne ved enten at have valgt nogle uegnede underkriterier til tildelingskriterierne, 

eller ved at vurdere tilbuddene på anden vis end som angivet i udbudsmaterialet. Uanset hvilken 

overtrædelse, der er tale om, gør den processen uigennemsigtig og der er ligeledes risiko for at 

tilbudsgiverne ikke behandles lige. 

 

Nedenfor, i afsnit 5.1, gives nogle råd i relation til at udvælge egnede kriterier. Afsnit 5.2 behandler, hvad 

man skal være opmærksom på med henblik på at sikre, at det, der er angivet i udbudsmaterialet som 

grundlag for konkurrencen, også rent faktisk bliver benyttet ved tilbudsvurderingen.  

5.1 Vælg egnede underkriterier! 

Uegnede underkriterier kan handle om flere ting. Dels kan der være tale om sammenfald med mindstekrav. 

Dels kan det handle om at underkriterierne slet ikke har noget med tildelingskriteriet at gøre. Endeligt kan 

underkriteriet være noget, der slet ikke kan måles ud fra de informationer, der skal angives i tilbuddene. 

 

Nedenfor gives nogle konkrete eksempler på henholdsvis uegnede og egnede underkriterier. 

I forlængelse heraf skal det for en god ordens skyld nævnes, at det ikke nødvendigvis er selve 

underkriteriet, der er problematisk når man taler om uegnede underkriterier. Det kan lige vel være 

definitionen af underkriteriet, altså hvordan man bruger det. Således omhandler eksemplerne nedenfor det 

samme underkriterium – i en uegnet og egnet version.  

Boks 12: Fra uegnet til egnet underkriterium – sammenfald med mindstekrav 

Kontekst:  

 Tildelingskriterium: det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

 Underkriterier: 

1. Pris  

2. Mest for pengene 

 

Eksemplet vedrører underkriterium 2.  

Uegnet brug:  

I underkriteriet “Mest for pengene” ligger, at 

kommunen ønsker opgaven løst så billigt som 

muligt. 

 

Tilbudsgiver bedes, som led i sit tilbud, angive 

hvorvidt den økonomiske ramme på 72 mio. kr. er 

overholdt. 

 

Kun tilbud, som overholder den økonomiske ramme 

bliver evalueret.  

Tilbud, som overholder den økonomiske ramme, får 

Bemærkning 

Underkriteriet er reelt et mindstekrav og dermed 

ikke noget der kan konkurreres om.  
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karakteren 6.   

Egnet brug: 

Tilbud skal overholde den økonomiske ramme på 72 

mio. kr. for at blive evalueret. 

 

I underkriteriet “Mest for pengene” ligger, at 

kommunen ønsker opgaven løst så billigt som 

muligt. 

 

Tilbudsgiver bedes, som led i sit tilbud, angive i 

hvilket omfang opgaven kan udføres billigere end 

det opstillede mindstekrav.  

 

Bemærkning 

Underkriteriet drejer sig om optimering af et 

mindstekrav, hvilket er tilladt – og i øvrigt giver god 

mening. 

 

Af ovenstående eksempel kan konkluderes, at såfremt mindstekravet kan opfyldes på flere (mange) måder, 

som adskiller sig fra hinanden, så kan udbyder benytte måden, hvorpå mindstekravet opfyldes, til at 

identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Argumenteret omvendt må et underkriterium ikke 

være entydigt formuleret, idet konkurrencen dermed er illusorisk! 

Boks 13: Fra uegnet til egnet underkriterium – ingen kobling til tildelingskriterium 

Kontekst:  

 Tildelingskriterium: det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

 Underkriterier: 

1. Pris  

2. Kompetencer  

 

 Eksemplet vedrører underkriterium 2 

Uegnet  

Med kompetencer menes erfaringer med lignende 

opgaver.  

 

Kommunen ønsker at arbejde sammen med den 

leverandør, der har flest erfaringer med lignende 

opgaver.  

 

Tilbudsgiver bedes som led i sit tilbud vedlægge en 

referenceliste for de sidste to år. 

 

Bemærkning 

Underkriteriet er rettet mod leverandøren generelt 

og er derfor alene brugbar i relation til udvælgelsen. 

 

 

Egnet 

Med kompetencer menes, at opgaveløsningen 

varetages af et team, der har erfaringer med 

lignende opgaver. 

 

Bemærkning 

Underkriteriet er nu rettet mod selve 

opgaveløsningen – og er dermed blevet egnet til at 

indgå i tildelingsbeslutningen.  
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Kommunen ønsker opgaven løst af et team, der har 

flest erfaringer med lignende opgaver.  

  

Tilbudsgiver bedes, som led i sit tilbud, vedlægge 

CV’er på de medarbejdere, der forventes at skulle 

løse opgaven. 

Vær opmærksom på, at det bør specificeres, hvilke 

oplysninger, der skal fremgå af CV’erne. 

 

Af ovenstående eksempel kan konkluderes, at underkriteriet skal have noget med selve opgaven (den 

tilbudte løsning) at gøre – hvis det skal være egnet til at skulle indgå i identificeringen af det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud.  

 

Den sidste faldgrube er ret ligetil. Hvis man angiver i udbudsmaterialet, at der konkurreres om et eller 

andet forhold – så kræver det, at det er specificeret, hvad er lægges vægt på og hvad der ligger til grund for 

vurderingen, altså hvilke krav, der stilles til tilbuddets indhold for at det kan vurderes i forhold til det 

angivne underkriterium.  

 

Afslutningsvist skal det nævnes at funktionsudbud kan være en særlig udfordring i forhold til 

tilbudsvurderingen. Funktionsudbud resulterer ofte i tilbud med meget forskellige løsningsmodeller fra 

private leverandører, som kan være svære at sammenligne. Dette betyder, at man er nødsaget til at opstille 

nogle underkriterier, som har med selve outputtet at gøre – snarere end løsningen af opgaven. 

5.2 Vurdering i overensstemmelse med det angivne! 

Når tilbuddene vurderes på anden vis, end det der er angivet i udbudsmaterialet, kan det ligeledes dreje sig 

om flere ting. Det kan fx være, at der lægges andre ting, end det beskrevne, til grund, herunder at 

tilbuddene blot sammenlignes. Det kan også være at tilbuddene vurderes med respekt for det angivne, 

men kun delvis idet de samtidig holdes op imod hinanden. 

 

Relative vurderinger er ikke tilladt6. Tilbuddene skal vurderes i forhold til tildelingskriteriet, herunder de 

opstillede underkriterier. Ellers undermineres hele konkurrenceelementet. Man kan måske argumentere 

for at man sagtens kan sammenligne tilbuddene selvom man respekterer underkriterierne – idet man kan 

sammenligne dem i relation til underkriterierne. Imidlertid er denne løsning ikke meget bedre.  

Når man foretager en relativ vurdering – helt eller delvis – er der en risiko for at vægtningen mellem de 

enkelte underkriterier rykkes – og så er der ikke længere sket en vurdering, som angivet i 

udbudsmaterialet, hvilket er i strid med bl.a. gennemsigtighedsprincippet7.  

 

                                                           
6
 Undtaget herfra er dog priskriteriet.  

7
 Se også vejledningen (/notatet) ”Tilbudsvurdering og pointtildeling – hvad må man?”: 

http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Tilbudsvurdering-og-pointtildeling--hvad-ma-man/ 

 

http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Tilbudsvurdering-og-pointtildeling--hvad-ma-man/
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At lægge andre forhold, end de man har angivet i udbudsmaterialet, til grund er heller ikke tilladt. På denne 

måde har tilbudsgiverne ikke en reel chance for at gennemskue, hvad der konkurreres på. Såfremt udbyder 

– fx via nogle af de oplysninger, der gives i et tilbud – bliver opmærksom på, at andre underkriterier end de 

angivne, er mere oplagte, er eneste mulighed at annullere tilbuddet og starte forfra.  

 

Udbyder kan gøre det lettere for sig selv at vurdere tilbuddene korrekt ved at indføre lidt systematik i 

forbindelse med vurderingen. Systematikken gavner også gennemsigtigheden, hvilket formentlig igen vil 

gavne konkurrencen. 

 

Systematik i vurderingen behøver ikke at være frygtelig kompliceret. Reelt drejer det sig bare om at 

specificere, hvad der lægges vægt på i relation til det enkelte underkriterium, og hvad der ligger til grund 

for vurderingen, altså hvilke krav, der stilles til tilbuddets indhold for at det kan vurderes i forhold til det 

angivne underkriterium.  

 

En mulig måde at være systematisk i sin specifikation vedrørende konkurrenceparametrene er 

eksemplificeret nedenfor. 

Boks 14: Forslag til tekst til udbudsmaterialet vedrørende underkriterier 

Kontekst: 

 Tildelingskriterium: økonomisk mest fordelagtige tilbud 

 Underkriterier: 

o Pris – vægt xx% 

o Kvalitet – vægt xx% 

o Flexibilitet  – vægt xx% 

 

Underkriterium Dokumentation 

Med pris menes kommunens samlede årlige 

udgift.  

 

Alle stykpriser vil blive ganget med den relevante 

volumen og lagt sammen, hvormed kommunens 

samlede årlige udgift fremkommer, jfr. tilbudsliste. 

Tilbudsgiveren bedes, som en del af tilbuddet 

udfylde tilbudslisten, bilag x 

 

Med kvalitet menes tilbudsgivers evne til at 

inddrage brugere 

 

Der lægges vægt på, at brugerne inddrages på 

måder, som tilgodeser deres hverdag 

 

Tilbudsgiveren bedes, som en del af tilbuddet, 

vedlægge: 

 En beskrivelse af, hvordan brugerne 

tænkes inddraget 

Med flexibilitet menes leverandørens evne til at 

sikre smidighed iforhold til øvrige opgaver 

 

Der lægges vægt på, at der i 

opgavetilrettelæggelsen tages hensyn til de andre 

Tilbudsgiveren bedes, som en del af tilbuddet, 

vedlægge: 

 

 En beskrivelse af, hvordan 

opgavetilrettelæggelsen vil ske  
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opgaver, der udføres på stedet 

 

I ovenstående eksempler er det klart både, hvad der lægges vægt på – og hvordan tilbudsgiveren skal 

bevise, hvordan der leves op til det ønskede. 
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6. Kilder/relevante links 
http://www.udbudsraadet.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/Klagemoenstret/Analyse_af_klagemoenst

ret_i_udbudsklagesager.pdf 

 

http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Udbud---Trin-for-trin/ 

 

http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/vejledninger/konkurrencestyrelsens-vejledning-til-

udbudsdirektiverne-2006/ 

 

http://www.udbudsraadet.dk/nyheder/artikel/dialog-ved-udbud-hvad-er-myte-og-hvad-er-muligt/ 

 

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-1997/princippet-om-

ligebehandling-af-tilbudsgivere-herunder-reglerne-om-teknisk-dialog/ 

 

http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Tilbudsvurdering-og-pointtildeling--hvad-ma-man/ 

 

 

http://www.udbudsraadet.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/Klagemoenstret/Analyse_af_klagemoenstret_i_udbudsklagesager.pdf
http://www.udbudsraadet.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/Klagemoenstret/Analyse_af_klagemoenstret_i_udbudsklagesager.pdf
http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Udbud---Trin-for-trin/
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/vejledninger/konkurrencestyrelsens-vejledning-til-udbudsdirektiverne-2006/
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/vejledninger/konkurrencestyrelsens-vejledning-til-udbudsdirektiverne-2006/
http://www.udbudsraadet.dk/nyheder/artikel/dialog-ved-udbud-hvad-er-myte-og-hvad-er-muligt/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-1997/princippet-om-ligebehandling-af-tilbudsgivere-herunder-reglerne-om-teknisk-dialog/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-1997/princippet-om-ligebehandling-af-tilbudsgivere-herunder-reglerne-om-teknisk-dialog/
http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Tilbudsvurdering-og-pointtildeling--hvad-ma-man/

