
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved
indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige

tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
(Tildeling af kontrakt via rammeaftale med flere økonomiske aktører samt ansvar ved indkøb foretaget via en indkøbscentral)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter
og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved
bekendtgørelse nr. 895 af 17. august 2011, foretages
følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:
»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennem-

fører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af
31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved
indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tje-
nesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskon-
trakter, EU-Tidende nr. L 134 af 30. april 2004, s. 114, som
ændret ved dele af Kommissionens direktiv 2005/51/EF af
7. september 2005 om ændring af bilag XX til Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og bilag VIII til Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF om offent-
lige kontrakter, EU-Tidende nr. L 257 af 1. oktober 2005, s.
127, og dele af Rådets direktiv 2006/97/EF af 20. november
2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie vare-
bevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædel-
se, EU-Tidende nr. L 363 af 20. december 2006, s. 107, og
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF
af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af
visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelses-
kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om æn-
dring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, EU-Tidende
nr. L 216 af 20. august 2009, s. 76.«

2. Efter § 12 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 5 a

Rammeaftaler

§ 12 a. En ordregiver kan indgå rammeaftale med én eller
flere økonomiske aktører, jf. udbudsdirektivets artikel 32,

stk. 3- 4. En rammeaftale med flere økonomiske aktører kan
indgås med vilkår om, at tildelingen af en kontrakt baseret
på rammeaftalen skal ske på grundlag af
1) de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen uden iværksæt-

telse af fornyet konkurrence, eller
2) fornyet konkurrence på de betingelser, der er fastsat i

direktivets artikel 32, stk. 4, 2. afsnit, 2. led.
Stk. 2. Én rammeaftale kan indeholde vilkår om tildeling

af kontrakter både efter stk. 1, nr. 1 og nr. 2, således, at der i
samme rammeaftale er mulighed for at anvende begge disse
tildelingsprocedurer.

Stk. 3. Giver samme rammeaftale mulighed for tildeling
af kontrakter efter både stk. 1, nr. 1, og nr. 2, skal ordregive-
res valg mellem procedurerne træffes på grundlag af objekti-
ve, ikke-diskriminerende og gennemsigtige kriterier. Såle-
des kan fx pris, mængde eller særlige egenskaber ved et pro-
dukt, tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde være
afgørende for valget mellem de to tildelingsprocedurer. En
rammeaftale kan fx fastsætte at:
1) Kontrakter af en eller flere former for ydelser tildeles

efter proceduren i stk. 1, nr. 1, mens kontrakter af andre
ydelser tildeles efter proceduren i stk. 1, nr. 2.

2) Kontrakter af en vis værdi eller mængde tildeles efter
proceduren i stk. 1, nr. 1, mens øvrige kontrakter tilde-
les efter proceduren i stk. 1, nr. 2.

3) Kontrakter altid kan tildeles efter proceduren i stk. 1,
nr. 1, men at kontrakter hvor ordregiverens individuelle
behov resulterer i en nødvendighed for fx højere ser-
viceniveau, sikkerhedsniveau eller lignende, kan tilde-
les efter proceduren i stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Ordregivere skal angive de kriterier, der vil skulle
anvendes i rammeaftalen, og i udbudsbekendtgørelsen eller
udbudsbetingelserne vedrørende rammeaftalen, herunder de
kriterier, der kan berettige anvendelse af tildelingsprocedu-
ren i stk. 1, nr. 2, jf. § 12 a, stk. 3, nr. 3.

§ 12 b. Når en ordregiver indgår en kontrakt på baggrund
af en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem udarbej-
det af en indkøbscentral, er ordregiveren ansvarlig for de de-
le af processen som udføres af ordregiveren selv.
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Stk. 2. En ordregiver der indkøber via en indkøbscentral,
anses for at have overholdt bestemmelserne i udbudsdirekti-
vet. Anvender en ordregiver en rammeaftale, der er indgået
af en indkøbscentral, og har ordregiveren fulgt rammeafta-
lens bestemmelser, kan ordregiveren således ikke anses for
ansvarlig for indkøbscentralens manglende overholdelse af
de EU-retlige udbudsregler.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den [1]. januar 2013.
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