
Ineqarnermut Allaveqa
qatigiinnermullu Naalak

kersuisoq
Naalakkersuisoq lor Bo

liger og Infrastruktur

Inatsisartuts Anlægsud
valg

l her Svar på udvalgets spør
gsmål angående forsla

get til ændring af lnatsi
sartutloven

om indhentning af tilbu
d i bygge- og anlægsse

ktoren (EM 2020/23)

Om høringsprocessen Spørgsmål 1. Hvem, ud
over lNI AIS, er i første

 runde af høringen blev
et glemt?

- Af høringssvarene so
m ligger tilgængelige p

å Naalakkersuisut hørin
gsportal fremgår

det af lNI A/S svar, at d
e er blevet glemt som h

ørlngspart. De angiver 
også at dette er

tilfældet for andre hørin
gsparter.

Svar: Efter at INI A/S i 
en e-mail den 9. januar

 2020 til departementet
 meddelte, at

selskabet ikke havde m
odtaget høringsmateria

let skønnede Departem
entet på den

baggrund, at følgende 
selskaber også kunne 

være relevante hørings
parter:

- Mittarfeqarfiit - Nukissiorfiit - Iserit A/S - Nuuk City Developme
nt A/S

- Royal Greenland A/S - Tele Greenland A/S Høringsmaterlalet blev
 samme dag sendt elek

tronisk til alle ovennæv
nte selskaber.

Hertil skal jeg bemærke
, at høringsmaterialet b

lev gjort offentligt tilgæ
ngeligt i

elektronisk form på Na
alakkersulsuts høringsp

ortal fra den 17. decem
ber 2019 med frist

for at sende høringssva
r den 21. januar 2020.

Efterfølgende har INI A
/S tilsluttet sig forslage

t. Tillige har Nuklssiorfi
tt indsendt

høringssvar der er inda
rbejdet i forslaget. Se i 

øvrigt høringsnotat uda
rbejdet til

lovforslaget. Spørgsmål 2. Har hørin
gsperioden været forlæ

nget for de høringspart
er, der blev

glemt? - Svaret bedes uddybe
t.

Svar: Høringsfristen ble
v ikke forlænget, da lov

forslaget og høringsma
terialet er

forholdsvist overskuelig
t i omfang. Der er herve

d foretaget en afvejning
 af ulemperne

ved en forsinkelse af lo
vforslagets fremsættels

e i lnatsisartut som følg
e af en eventuel

forlænget høringsperio
de og ulemperne ved d

en afkortede tid for de 
berørte

høringsparter til at afgiv
e høringssvar.
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Om definition af begreb
er

Spørgsmål 3. Naalakke
rsuisut bedes definere 

begrebet udefrakomme
nde

entreprenører. - [bemærkningerne til d
e enkelte bestemmelse

r fremgår følgende til n
r. 4:

Det vurderes, at den te
oretiske mulighed for a

t udefrakommende

entreprenører vil byde 
på en mindre eller mell

emstor opgave, ikke bø
r

forhindre anvende/se a
f begrænset licitation u

den prækvalifikation.

(Udvalget fremhævnlng
)

Svar: Ved udefrakomm
ende entreprenører er 

der i de Iovtekniske be
mærkninger blot

tænkt på entreprenører
, der ikke er fra lokalom

rådet. En udefrakomme
nde entreprenør

er altså her at opfatte s
om en udenbys entrepr

enør til forskel fra den l
okale entreprenør,

der har hjemme i den b
y (med omliggende byg

der), som er aktuel for 
den bygge- eller

anlægsopgave, der ska
l løses.

Jævnfør de almindelige
 bemærkninger til lovfo

rslaget er der sket en u
dvikling, hvor

konkurrencen ved en la
ng række lokaliteter er 

ændret væsentligt, nav
nlig som følge af

at antallet af håndværk
smestre og virksomhed

er inden for bygge- og 
anlægsbranchen

er skrumpet mærkbart 
ind. Det er navnlig ved 

indhentning af tilbud på
 bygge- og

anlægsarbejder i de mi
ndre byer, at tilbudslov

ens krav om offentligt u
dbud (for at opnå

den størst mulig konku
rrence) opleves som ud

e af trit med virkelighed
en.

Når en udbyder ud fra 
et kendskab til lokalom

rådet på forhånd finder
 det givet, at kun

ganske få eller kun bes
temte entreprenører- n

emlig i hovedreglen lok
ale entreprenører

- reelt har interesse og
 mulighed for at afgive 

tilbud, er det for udbyde
ren umiddelbart

omsonst at iværksætte
 en offentlig licitation. U

dbyderen kan i den situ
ation lige så godt

indlede indhentningen 
af tilbud direkte med de

 mulige tilbudsgivere på
 stedet og spare

den ekstra administrati
on og de omkostninger

, der er ved en offentlig
 licitation.

Det er imidlertid ikke he
nsigten med lovforslag

et at skabe en udvidet 
adgang til at

gennemføre begrænse
t licitation uden offentlig

 prækvalifikation eller in
dhente

underhåndsbud. Derfor er der et krav om
, at tilbudsgiveren først

 skal offentliggøre en
forhåndsmeddelelse, h

vor interesserede tilbud
sgivere opfordres til at 

tilkendegive deres

interesse. Hvis flere en
d 3 mulige tilbudsgivere

 melder deres interesse
 inden udløbet af

tidsfristen i en sådan fo
rhåndsmeddelelse, er g

rundlaget for at gennem
føre en

begrænset licitation ud
en prækvalifikation elle

r indhente underhånds
bud væk ifølge

lovforslaget. I stedet sk
al tilbudslovens sædva

nlige regler om indhent
ning af tilbud

iagttages, hvilket betyd
er at tilbud må indhente

s ved en offentlig licitat
ion eller alternativt

begrænset licitation me
d en forudgående offen

tlig prækvalifikationsrun
de.

De almindelige erfaring
er ved Iicitationer er, at

 udefrakommende eller
 udenbys

entreprenører sjældent
 kan konkurrere med h

jembyens entreprenøre
r ved mindre eller

mellemstore opgaver. F
or eksempel vil en ude

nbys entreprenør typisk
 have større

udgifter end hjembyens
 entreprenører til den u

dgiftspost, der hedder a
nstilling. Denne

post omfatter alt ved in
dretning af byggeplads

en, opstilling af stillads
 og evt. byggekran,

tilvejebringelse af mask
iner osv. Alt til anstilling

en nødvendigt udstyr m
v. har den

hjembys entreprenør v
ed hånden, mens den u

denbys entreprenør en
ten må beregne

fragt eller leje af det nø
dvendige materiel. Der

for skal bygge- og anlæ
gsprojekter ofte



have et vist volumen, fø
r en udefrakommende 

entreprenør kan blive k
onkurrencedygtig i

forhold til den lokale en
treprenør.

Spørgsmål 4. Naalakke
rsuisut bedes forklare, 

hvad der indgår i "geog
rafiske

forhold" og hvornår en 
entreprenør er lokal.

- Af forslagets § 13 stk.
 2 fremgår følgende:

"Stk. 2. Begrænset licit
ation kan videre genne

mføres uden forudgåen
de

prækvalifikation, når de
 geografiske forhold me

dfører, at alene lokale

entreprenører påregne
s af afgive tilbud, og nå

r den begrænsede licita
tion har

været indkaldt efter § 2
5 a, stk. 4."

(Udvalget fremhævning
)

Svar: Med de geografis
ke forhold beskrives sæ

dvanligvis både de alm
ene og særlige

forhold, der kendetegn
er et givet område. I lov

forslaget vil det typisk v
ære de markeds-

og konkurrencemæssig
e forhold blandt håndvæ

rks- og entreprenørvirk
somheder, som

råder i det aktuelle loka
lområde, der sigtes til. 

Andre geografiske forh
old, som er

specielle for stedet, hvo
r et bygge- eller anlæg

sprojekt agtes gennem
ført, og som har

betydning for entrepren
ørens udførelse af arbe

jdet kan naturligvis ogs
å spille ind.

I lovforslaget er en entr
eprenør, der har sin na

turlige tilknytning til og 
sit daglige virkefelt

inden for en given loka
litet, det vil sige en by m

ed omliggende bygder,
 er i

udgangspunktet lokal. 
I andre sammenhænge

 kan denne lokale entre
prenør sagtens

tænkes at operere ude
n for lokalområdet og d

ermed blive opfattet so
m en

udefrakommende entre
prenør (jævnfør besvar

elsen af spørgsmål 3).

Hensigten med reglen 
om forhåndsmeddelels

e er netop, at udbydere
n kan afsøge

markedet for mulige tilb
udsgivere, når f.eks. de

 geografiske forhold ind
ebærer, at kun få

ogleller bestemte entre
prenører - i hovedregle

n lokale entreprenører 
- reelt har

interesse og mulighed 
for at afgive bud. Dertil

 får udbyderen på en e
nkel måde

mulighed for at klarlæg
ge, hvor vidt tilbudslove

ns almene betingelser 
for at gennemføre

begrænset udbud uden
 prækvalifikation eller fo

r at indhente underhån
dsbud skal

iagttages. Om konsekvenser Spørgsmål 5. Hvilke ko
nsekvenser vil det få fo

r virksomheder, at der 
gives

mulighed for at gøre br
ug af begrænset licitati

on?

Svar: For virksomhede
rne som tilbudsgivere h

ar det ingen umiddelba
r betydning, at der

efter lovforslaget gives
 mulighed for at gøre b

rug af begrænset licitat
ion uden en

forudgående offentlig p
rækvalifikation, når blo

t udbyderen iagttager k
ravet om

forhåndsmeddelelse, jæ
vnfør forslagets nr. 6.

Efter tilbudsloven har e
n udbyder i dag muligh

ed for at indhente tilbud
 ved begrænset

licitation, når udbydere
n forinden har gennem

ført en offentlig prækva
lifikation. Det er

ikke hensigten med for
slaget at skabe en ny e

ller udvidet adgang til a
t gennemføre

begrænset udbud uden
 prækvalifikation eller in

dhente underhåndsbud
. Hensigten er

derimod at sikre yderlig
ere gennemsigtighed, f

ør der - og kun når de i
 lovforslaget

opstillede betingelser e
r opfyldt- gennemføres

 begrænset udbud ude
n prækvalifikation,

eller der indhentes und
erhåndsbud.



Bestemmelsen i forslag
ets nr. 4 (ændring af § 

13, stk. 2) har til formål
 at give mulighed

for at anvende begræn
set licitation uden forud

gående prækvalifikatio
n, når det anses for

overvejende sandsynlig
t, at geografiske forhold

 indebærer, at kun bes
temte

entreprenører - som ho
vedregel lokale entrepr

enører - har mulighed f
or at udføre

opgaven. Denne form for begræn
set udbud (uden prækv

alifikation) og underhän
dstilbud kan efter

forslaget kun gennemfø
res, når der har været e

n forudgående forhånd
smeddelelse

derom. Meningen med
 forhåndsmeddelelsen 

er altså at skabe transp
arens, og hertil

skal det understreges, 
at der er klageadgang.

 Måtte potentielle tilbud
sgivere eller andre

med retlig interesse fin
de, at der ikke er grund

lag for at gennemføre b
egrænset udbud

uden prækvalifikation e
ller underhåndsbud i en

 given situation, åbnes 
der mulighed for

at den pågældende kan
 klage.

Med venlig ilsen Kar Frederik Daniels n


