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Høring - over forslag til lov 0m ændring af udbudsloven
Ved e-mail af 9. juli 2019 har Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen anmodet om
Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet har modtaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forslag til lov om
ændring af udbudsloven, og har drøftet forslaget i Advokatrådets faggruppe.
Lovforslaget har til formål at imødegå den åbningsskrivelse, som EU Kommissionen
har fremsendt til Danmark, og i det absolut væsentligste indebærer lovforslaget, at
udbudslovens bestemmelser enten præciseres eller omformuleres med henblik på 'at

løfte' hidtidige lovbemærkninger ind i selve lovteksten eller at anvende direktivets
direkte ordlyd. På den baggrund har Advokatrådet ikke bemærkninger til
lovforslagets materielle indhold.
For en ordens skyld bemærkes det dog, at lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkt i
lovforslagets § 2 (med bemærkninger) vil kunne medføre usikkerhed om, hvorvidt et
udbud er underlagt den gældende udbudslov eller den ændrede udbudslov. Af
bemærkninger til lovforslagets § 2 følger således, at det afgørende er, hvornår en
udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 128 er offentliggjort. I praksis
kan der gå op til fem dage fra det tidspunkt, hvor en udbudsbekendtgørelse er afsendt
til det tidspunkt, hvor den efter endt behandling hos EU Kommissionen er
offentliggjort, hvilket blandt andet skyldes et behov for delvis oversættelse inden
offentliggørelsen. Derfor vil en afsendelse f.eks. den 28. december 2019 kunne føre
til, at de gældende regler skal anvendes, hvis offentliggørelsen sker den 31. december
2019, og at de nye regler skal anvendes, hvis offentliggørelsen sker den 1. januar
2020. Dette vil ikke være hensigtsmæssigt for hverken de deltagende
virksomheder/tilbudsgivere eller den udbydende myndighed/ordregiver.
Advokatrådet foreslår derfor, at det afgørende tidspunkt ændres til at være
tidspunktet for udbudsbekendtgørelsens afsendelse, hvorved tvivlen om
retsgrundlaget undgås.
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