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Orientering
om lov om udbud af offentligt støttede
bygge- og anlægsopgaver

Foreninger og andre udbydere, som modtager offentlig støtte i form af anlægstilskud eller garantier til konkrete bygge- og anlægsopgaver, er omfattet
af Lovbekendtgørelse 2007-12-07 nr. 1410 om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren (Tilbudsloven).
Nærmere herom er beskrevet dels i denne lovs § 1, stk. 2, nr. 2, og dels i
Konkurrencestyrelsens vejledning til loven, side 20, pkt. 3.2.2.
Loven gælder ifølge Konkurrencestyrelsens vejledning pkt. 1.2.b. for byggeog anlægsarbejder, men ikke for de rene varekøb (leverancer) eller for rene
tjenesteydelser, f.eks. bygherrens kontrakter med sine rådgivere.
Loven gælder for alle offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder, men der
er forskellige regler for:
 hvornår der skal gennemføres egentlige licitationer,
 hvornår der kan nøjes med at blive indhentet underhåndsbud i overensstemmelse med de forskrifter, der er i Tilbudsloven, og
 hvor mange underhåndsbud, der skal indhentes alt efter hvilken beløbsgrænse, bygge- og anlægsarbejdet har.
Der gælder følgende beløbsgrænser pr. bygge- og anlægsarbejde i Aarhus Kommune:
Beløbsgrænse

Form

0 kr. - 300.000 kr.

Kan udføres som regningsarbejde

300.000 kr. - 3 mio. kr.

Underhåndsbud (mindst 2 højst 3) skal indhentes, der er dog også mulighed for at anvende offentlig eller begrænset licitation

3 mio. kr. – 39 mio. kr. (2006)

Offentlig eller begrænset licitation

Ca. 39 mio. kr. og opefter (2006)
(Den eksakte værdi kan findes på
Konkurrencestyrelsens hjemmeside
www.konkurrencestyrelsen.dk).

EU udbud

KULTUR OG
BORGERSERVICE
Sport & Fritid
Aarhus Kommune

Sport & Fritid
Vestergade 55, Postboks 619
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
E-mail:
sport-fritid@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Følgende vedrører kun projekter på 3 mio. kr. og derover:
I henhold til Tilbudsloven kan man overskride beløbsgrænsen på 3
mio. kr. for underhåndsbud, hvis følgende særlige forhold gør sig gældende:








Hvor de samlede arbejders værdi er mere end 3 mio. kr., men der er
tale om delarbejder, hvis anslåede værdi er 500.000 kr. eller derunder, og den samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 %
af de samlede arbejders værdi, kan delarbejderne udbydes i underhåndsbud.
Hvis bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun
med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag såsom
visse forsøgs-, forsknings, og udviklingsarbejder eller restaurerings-,
reparations- og ombygningsarbejder eller arbejdet af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes.
Hvor der ikke ved licitation er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud, eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at
de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt.
Hvor kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet.
Hvor bygge- og anlægsarbejdet supplerer et arbejde, der har været
udbudt i licitation, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde og ordren tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre
udbyderen kan påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen
kan lade andre udføre arbejdet.

Hele lovteksten kan læses på www.retsinformation.dk
Lovbekendtgørelse 2007-12-07 nr. 1410 om indhentning af tilbud i bygge- og
anlægssektoren.
På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk er der en
udførlig vejledning til loven om tilbudsindhentning:
http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2005/Vejledning%20til%20tilbudsloven%202005%2023082005%20vejledning.pdf
Se desuden vejledningen ”Bliv klogere på licitation” fra 2013:
http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2013/20130329%20Bliv%20klogere%20paa%20Licitation%202013.pdf
For spørgsmål henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
tlf. nr. 41 71 50 00 eller e-mail kfst@kfst.dk

