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Eksempler på 
aktuelle 
udfordringer
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Nye og
fremtidige udbud af 
offentlige måltider
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Forudgående 
markedsdialog

• Ordregivers mulighed for at indlede markedsdialog og -
undersøgelser før iværksættelse af udbudsproceduren:

”En ordregiver kan, inden der iværksættes en udbudsprocedure, 
gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udforme ud-
buddet og informere økonomiske aktører om ordregiverens udbuds-
planer og krav i forbindelse med udbuddet.”, jf. udbudslovens § 39, 
stk. 1.

• Gennem forudgående dialog og undersøgelser kan ordregiver 
få kendskab til det specifikke marked.

• Udbuddet kan gennem dialog tilpasses det aktuelle marked.

• Dialogen kan omfatte stort set alt, og dialogen kan ske formfrit.
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Tilrettelæggelse af 
udbud af offentlige 
måltider
• Udbuddet kan tilrettelægges på forskellig vis, fx:

• Samlet: Produktion og levering af mad til plejecentre og/eller 
hjemmeboende

• Særskilt: Ét udbud af produktion af mad og ét udbud af 
levering af mad til plejecentre og/eller hjemmeboende

Fremgangsmåden afgør, hvilke udbudsretlige rammer 
der gælder.

Uanset en evt. opdeling i mindre kontrakter, skal 
udbuddet følge de regler, som den samlede kontrakt er 
underlagt.



8

Mindstekrav

• Mindstekrav er centrale krav til egenskaber det udbudte indkøb 
eller til kontraktens udførelse.

• Alle tilbud skal overholde mindstekravene.

• For at sikre adgang til at foretage justeringer undervejs i 
udbuddet kan tilbageholdenhed med at fastsætte mindstekrav 
være en god idé.

• Ved tilbageholdenhed med mindstekrav kan udbuddet tilpasses 
evt. prisstigninger på mad eller øvrige uforudsete forhold fx 
krigen i Ukraine.
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Længere tid til 
evaluering mv.

• I en omskiftelig og kompleks tid som den aktuelle kan det 
være en god idé for ordregiver at afsætte mere tid til 
f.eks.:

• Tilbudsevaluering

• Indhentelse af dokumentation

• Markedsdialog
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Ændringer efter 
kontraktindgåelsen
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Pligten til 
genudbud

• Hovedreglen: Ændringer af grundlæggende elementer i 
kontrakten eller rammeaftalen indebærer pligt til at gennemføre 
et nyt udbud, jf. udbudslovens § 178, stk. 1.

• Ændringer af grundlæggende elementer er defineret således:

”En ændring af en kontrakt eller rammeaftale anses for at være en 
ændring af grundlæggende elementer, når den bevirker, at kontraktens 
eller rammeaftalens karakter er væsentlig forskellig fra den oprindelige 
kontrakt.”, jf. udbudslovens § 178, stk. 2.

• Undtagelse: Andet følger af udbudslovens §§ 179-183.
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Pligten til genudbud 
(fortsat)

• Udbudslovens § 178, stk. 2, oplister fire typetilfælde på ændring af grundlæggende 
elementer:

• Indførsel af nye betingelser, som tiltrækker flere tilbudsgivere end oprindeligt

• Ændring af den økonomiske balance i kontrakten eller rammeaftalen, som er til leverandørens fordel

• Ændring, der medfører en betydelig udvidelse af kontraktens eller rammeaftalens 
anvendelsesområde

• En ny leverandør erstatter den oprindelige

• Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
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Ændringer i indgåede 
kontrakter om 
offentlige måltider

• Ændringer i allerede indgåede kontrakter om offentlige måltider 
kan fx være:

• Prisændringer på fødevarer til produktion af måltiderne

• Prisændringer på brændstof til levering af måltiderne

• Prisændringer på emballage til måltiderne

• Ændringer af ordregivers daglige behov fx som følge af 
op- eller nedgang i antallet af borgere, der skal have 
offentlige måltider

• Ændringerne kan aktivere pligten til genudbud efter § 178, stk. 
1, medmindre undtagelserne i §§ 179-183 finder anvendelse.
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Undtagelser til 
pligten til genudbud

• § 179: Ændringsklausuler

• § 180: Bagatelgrænsen

• § 181: Supplerende anskaffelser

• § 182: Særlige former for leverandørskifte

• § 183: Uforudsete ændringer

• (§ 184: Beregninger)

• (§ 185: Ophør af kontrakter)
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Ændringsklausuler

• Ændringer, der følger af en ændringsklausul, kan gennemføres uden udbud, jf. 
udbudslovens § 179.

• Kumulative betingelser:

1. Ændringerne er beskrevet klart, præcist og entydigt i ændringsklausulen

2. Kontrakten eller rammeaftalens overordnede karakter forbliver den samme

• Eksempler på anvendelse:

• Produktsortiment kan udvides med nye produkter

• Prisindeksering og produktudskiftning

• Ordregivers ret til at kræve ændringer eller udvidelser af leverancen

• Leverandørskifte
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Bagatelgrænsen

• Ændringer under bagatelgrænsen kan gennemføres uden udbud, jf. udbudslovens § 180.

• Kumulative betingelser:

1. Nettoværdien af ændringen er under tærskelværdierne

2. Nettoværdien af ændringen er under 10% af den oprindelige kontrakts værdi for tjenesteydelses- og 
varekøbskontrakter og 15% for bygge og anlægskontrakter

• Vær opmærksom på, at kontrakten eller rammeaftalens overordnede karakter ikke må 
ændres.

• Ved successive ændringer beregnes værdien af ændringerne samlet, jf. udbudslovens §
180, stk. 2.
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Supplerende 
anskaffelser

• Supplerende anskaffelser kan gennemføres uden fornyet 
udbud, jf. udbudslovens § 181.

• Kumulative betingelser:

1. Anskaffelserne er blevet nødvendige

2. En ændring af den oprindelige leverandør er a) ikke mulig af 
økonomiske eller tekniske årsager og b) et leverandørskifte 
forårsager betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af 
ordregivers omkostninger

• Vær opmærksom på, at ændringen ikke må overstige 50% af 
den oprindelige kontrakts værdi, og at flere ændringer vurderes 
hver for sig.
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Særlige former for 
leverandørskifte

• Et leverandørskifte, der ikke anses som en ændring af grundlæggende 
elementer i kontrakten, kan gennemføres uden fornyet udbud, jf. 
udbudslovens § 182.

• Et leverandørskifte anses ikke som en ændring af grundlæggende elementer i 
følgende to tilfælde oplistet i § 182:

• Udskiftningen sker som følge af en klar, præcis og entydig ændringsklausul eller 
mulighed, jf. udbudslovens § 179.

• En ny leverandør indtræder helt eller delvist i den oprindelige leverandørs rettigheder 
som følge af den oprindelige leverandørs omstrukturering, hvor de oprindelige kriterier 
for kvalitativ udvælgelse er opfyldt, og hvor udskiftningen ikke medfører andre 
grundlæggende ændringer af kontrakten og ikke har til formål at omgå udbudsloven.
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Uforudsete forhold

• Ændringer, som følge af uforudsete forhold, kan 
gennemføres uden fornyet udbud, jf. udbudslovens § 183.

• Kumulative betingelser:

1. Ændringen skal skyldes omstændigheder, der er uforudsete 
for en påpasselig ordregiver

2. Kontraktens overordnede karakter må ikke ændres

3. Ændringen må ikke overstige 50% af den oprindelige 
kontrakts værdi
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Uforudsete forhold (fortsat)

• Uforudsete forhold kan f.eks. være ændringer i markedet.

• Ved vurderingen af uforudsete forhold lægges vægt på:

• Projektets tilgængelige ressourcer

• Karakteren af det pågældende udbud

• Praksis inden for den pågældende branche eller fagområde

• Behovet for skabe balance mellem forbruget af ressourcer til forberedelse af 
udbuddet, og gevinsten ved at sende opgaven i udbud

• Ændringsbehovet skal således skyldes udefrakommende forhold.
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Uforudsete 
ændringer i lyset af 
krigen i Ukraine

• Det store spørgsmål: Kan reglen om uforudsete forhold finde 
anvendelse på konsekvenserne af krigen mellem Rusland og 
Ukraine?

• Svaret: Ja – ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan 
krigen danne grundlag for anvendelse af udbudslovens § 183, 
hvis:

• Ændringen overholder betingelserne i § 183 og de udbudsretlige 
principper.

• Ændringen overholder de udbudsretlige principper i udbudslovens § 2.
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Ordregivers øvrige 
reaktionsmuligheder

• Ophør af kontrakten eller rammeaftalen, jf. udbudslovens §
185.

• Misligholdelsesbeføjelser fastsat i kontrakten eller 
rammeaftalen.
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SPØRGSMÅL?
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erfaring med at gennemføre udbud med forhandlinger og konkurrencepræget dialog.

Derudover har Rikke håndteret og gennemført en lang række klagesager, herunder 
særligt ved Klagenævnet for Udbud.
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Ingen virksomhed kan stå stille. Verden er i forandring, og derfor skal 
lovgivningen følge trop. Den teknologiske transformation bevæger sig med 
lynets hast, og nye dagsordener skyder frem så hurtigt, at vi knapt når at 
sætte os ind i den første, før den næste ser dagens lys. Som strategisk-
juridiske rådgivere er vi derfor nødt til at være nysgerrige og undersøge 
mulighederne uden altid at vide, præcis hvor vi ender. Ja, du hører det fra et 
advokatfirma.

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 
specialister, der alle står klar til at gå nye risici, udfordringer og muligheder i 
møde sammen med vores kunder. 

Vi klæder førende organisationer på til at kunne agere og reagere inden for 
områder som bank og finansiering, fast ejendom, grøn energi, teknologi, IP 
og M&A, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag – og nogle 
gange endda tage modige valg.

Når verden ændrer sig, gør juraen også. 
Horten – Find a way.

Vi er en full-service 
advokatvirksomhed med 

speciale i bank og finansiering, 
fast ejendom, grøn 

energi, teknologi, IP og M&A.

Vi er 350 specialister, der 
altid går nysgerrigt til værks.

Vi klæder førende 
organisationer på til at kunne 

agere og reagere, når 
lovgivningen ændrer sig.

Vi undersøger nye risici, 
udfordringer og muligheder 

uden altid at vide, præcis 
hvor vi ender.
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