Hvis du vil klage over
overtrædelse af
udbudsreglerne
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HVIS DU VIL KLAGE OVER OVERTRÆDELSE AF UDBUDSREGLERNE

Du kan indgive en klage over overtrædelse af udbudsreglerne
til enten Klagenævnet for Udbud eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. En klagesag kan være omkostningsfuld for
såvel ordregiver som klager. En klage bør derfor kun indgives,
hvis der er grund til det.

En klage bør indgives så tidligt som muligt. Det vil typisk være
en fordel, at klagen indgives, inden ordregiver har besluttet,
hvem der skal tildeles ordren, og inden kontrakten er underskrevet.
Hvis ordregiver har underskrevet kontrakten, må klager som
udgangspunkt indgive sin klage til Klagenævnet for Udbud.
Klage til Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet for Udbud er det formelle klageorgan, der kan
afgøre klagesager om overtrædelse af udbudsreglerne.

Det er ikke alle, der kan få behandlet en klage i nævnet. Klager skal enten have en retlig interesse i at få konstateret, at
udbudsreglerne er overtrådt, eller stå på en liste over klageberettigede organisationer. Listen over klageberettigede organisationer finder du på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

Klagenævnet for Udbud har en række forskellige reaktions- og
sanktionsmuligheder. Klagenævnet kan for eksempel:
»» Suspendere ordregivers udbudsprocedure
»» Annullere ordregivers ulovlige beslutning
»» Udstede påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren
»» Pålægge ordregiveren at betale en økonomisk sanktion
»» Pålægge ordregiveren at betale erstatning
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I særlige tilfælde kan eller skal klagenævnet erklære en kontrakt for uden virkning. Kontrakten skal dermed bringes til
ophør.
Klage sendes til:
Klagenævnet for Udbud
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V

I forbindelse med at klagen bliver sendt til nævnet, skal der
betales et gebyr på 10.000 kr. Sker dette ikke, og betales gebyret ikke inden en nærmere fastsat frist, bliver klagen afvist.
Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist
medhold i klagesagen.

Klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er et uformelt klageorgan, der kan behandle klager om overtrædelse af udbudsreglerne. For at styrelsen kan behandle en klage, er det som
udgangspunkt en forudsætning, at udbudsproceduren stadig
er ”i proces”. Kontrakten må derfor ikke være underskrevet.
I helt særlige tilfælde kan styrelsen vælge at behandle sagen,
selvom kontrakten er underskrevet.
Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler klagesager, er det med henblik på, at der på uformelt grundlag
kan rettes op på eventuelle fejl, der måtte være begået under
udbudsproceduren. Det kan ligeledes være med henblik på
at yde vejledning til ordregiver, så risikoen for en klagesag
minimeres.

I sådanne tilfælde tager styrelsen kontakt til ordregiveren, der
er klaget over, undersøger sagen og kommer med et forslag til,
hvordan problemet kan løses. Styrelsen kan alene udtale sig
vejledende om forståelsen af udbudsreglerne og afgive en vej-
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ledende udtalelse om, hvorvidt udbudsreglerne er overholdt.
Dette kan føre til, at udbuddet bliver gjort lovligt.
Styrelsen har ikke – som Klagenævnet for Udbud – kompetence til at træffe afgørelse, om udbudsreglerne er overholdt.
Styrelsen kan derfor ikke nedlægge forbud, udstede påbud
eller tillægge en klage opsættende virkning.

Hvis ordregiveren nægter at lovliggøre en udbudsforretning,
kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbringe sagen for
Klagenævnet for Udbud.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes på følgende adresse og e-mail:
Konkurrence- Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: +45 4171 5000
Fax: +45 4171 5100
E-mail: kfst@kfst.dk

Det er gratis at indgive klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvor kan jeg finde yderligere information?
»» Reglerne om indbringelse af klage til Klagenævnet for Udbud er nærmere fastlagt i lov om håndhævelse af udbudsreglerne og bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. Du
kan finde disse regler på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk.
»» På Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, www.klfu.dk,
kan du læse mere om, hvordan din klage skal indgives. Af
nævnets klagevejledning fremgår ligeledes en liste over de
klageberettigede organisationer.
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