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Anlægsudvalget har ve
d behandlingen af oven

nævnte lovforslag stille
t skriftlige

spørgsmål, dateret 3. n
ovember 2020, som kn

ytter sig til forslagets pu
nkt 6, der

indeholder et nyt kapite
l 0m forhåndsmeddelel

ser.

På den baggrund finde
r Naalakkersuisut anled

ning til at fremkomme m
ed følgende

indledende og generell
e betragtninger om bag

grunden for og hensigt
en med

bestemmelserne i det o
mtalte kapitel.

Forhåndsmeddelelser e
r en nyskabelse i grønl

andsk ret. Udformninge
n af reglerne om

forhåndsmeddelelsen e
r tillige en nyskabelse i

forhold til de udbudsbe
stemmelser, der

kendes fra lande, vi oft
e sammenligner os me

d.

Bestemmelserne om fo
rhåndsmeddelelser ska

l ses i nøje sammenhæ
ng med forslagets

punkt 4, hvorefter der k
an gennemføres begræ

nset licitation i tilfælde,
 hvor alene lokale

entreprenører påregne
s at afgive tilbud, og fo

rslagets punkt 5, hvore
fter der kan

indhentes underhåndsb
ud, når kun op til tre be

stemte virksomheder h
ar praktisk

mulighed for at udføre 
et konkret bygge- og an

lægsarbejde, jævnfør f
orslagets § 25 a,

stk. 4. Disse nye bestemmels
er om begrænset licitat

ion uden forudgående 
prækvalifikation og

underhåndsbud, kan al
ene anvendes såfremt 

opgaven og udbudsform
en har været

indkaldt efter reglerne o
m forhåndsmeddelelse

.

Dette skyldes, at den v
urdering, der ligger bag

 beslutningen om at ud
byde arbejder i

begrænset licitation ud
en forudgående prækv

alifikation eller som und
erhåndsbud, kan

vise sig at afvige fra de
 faktiske forhold. Komm

er der ved en forhånds
meddelelse om

begrænset licitation en
 henvendelse fra en ikk

e-lokal entreprenør, de
r oplyser, at den

pågældende er interes
seret i at byde på opga

ven, vil udbyderen skul
le genoverveje, om

dette indebærer, at udb
uddet reelt bør sendes

 i offentligt udbud, idet 
forudsætningen

om, at alene lokale ent
reprenører vil byde på 

opgaven, har vist sig a
t være usikker og

måske fejlagtig. Fastho
lder udbyderen imidlert

id den begrænsede lici
tation uden

forudgående prækvalifi
kation, fordi udbyderen

 eventuelt ikke anser, a
t henvendelsen fra

den udenbys entrepren
ør er tilstrækkelig seriø

s, vil den pågældende 
entreprenør have

mulighed for at klage o
ver udbudsformen inde

n 4 uger efter offentligg
ørelsen af

forhåndsmeddelelsen, 
jævnfør § 25 a, stk. 6 i 

forslaget. Forslagets § 
25 a, stk. 6

vedrører ikke selve tilb
udsindhentningen, men

 derimod alene forhånd
smeddelelsen.
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Hvad angår selve tilbud
sindhentningen (underh

åndsbud eller begræns
et licitation uden

prækvalifikation), gæld
er de almindelige beste

mmelser om klage og b
eregning af

klagefrist i Inatsisartutlo
ven om klagenævn for 

udbud af offentlige indk
øb.

Der kan argumenteres 
for, at interesserede en

treprenører og håndvæ
rkere ikke

nødvendigvis får kends
kab til, at der indgås ko

ntrakt efter underhånds
bud eller

begrænset licitation ud
en prækvalifikation. De

n i § 25 a beskrevne pr
ocedure med

forhåndsmeddelelse om
, at et sådant udbud ag

tes gennemført, giver im
idlertid de

potentielt interesserede
 bedre muligheder for a

t holde sig orienteret om
 sagens forløb

end i andre situationer,
 hvor der anvendes beg

rænset licitation uden f
orudgående

prækvalifikation, eller h
vor tilbud indhentes ve

d underhåndsbud. Beg
rænset licitation

uden prækvalifikation k
an efter de gældende r

egler gennemføres, nå
r udbyderen anser,

at kun bestemte entrep
renører har den nødve

ndige kapacitet eller de
t nødvendige

speciale til at udføre ar
bejdet. Mener udbyder

en, at dette er tilfældet,
 kan udbyderen

efter de gældende regl
er gennemføre udbud u

den offentliggørelse. D
ette gælder tillige

ved underhåndsbud, de
r eksempelvis gennem

føres efter den nugæld
ende tilbudslovs

§ 20, stk. 1 nr. 4, hvor u
dbyderen anser, at kun

 en bestemt virksomhe
d har praktisk

mulighed for at udføre 
opgaven, eller nr. 5 hvo

r andre særlige grunde
 med afgørende

vægt taler for at vælge
 en bestemt entreprenø

r.

Ved udformningen af fo
rslaget er der lagt særl

ig vægt på gennemsigt
ighed og

transparens og på at g
ive entreprenører, der i

kke anser, at betingels
erne for at anvende

de begrænsede udbud
sformer er til stede, mu

lighed for at reagere og
 klage.

På den anden side skø
nnes det nødvendigt fo

r en hensigtsmæssig u
dbudsproces, at

der fastsættes en frist f
or at afgive klage over 

meddelelsen om, at et 
arbejde agtes

udbudt begrænset. Det
 vil være meget uhensi

gtsmæssigt for process
en og forøge

risikoen for økonomisk
e tab væsentligt, hvis fr

isten for at klage over s
elve

udbudsformen løber fra
 et senere tidspunkt, ev

entuelt ved aftaleindgå
elsen med den

valgte entreprenør elle
r håndværker. Dette vil

 videre reducere klager
s sikkerhed for at

kunne klage rettidigt, id
et en potentiel tilbudsg

iver, der ønsker at klag
e, ikke

nødvendigvis vil være b
ekendt med tidspunkte

t for kontraheringen.

En væsentlig begrunde
lse for, at der i forslage

ts § 25 a, stk. 4 indføre
s en procedure

med at indkalde interes
serede tilbudsgivere, e

r, at udbyderen derved
 får mulighed for at

vurdere, om betingelse
rne for den begrænsed

e udbudsform er til sted
e. Er der således

fire eller flere interesse
rede bydende på en op

gave, hvorpå der agtes
 indhentet

underhåndsbud, bør re
sultatet som hovedrege

l være, at udbyderen i s
tedet for

underhåndsbud, må væ
lge offentlig licitation. V

iser det sig tilsvarende,
 at der ved

begrænset udbud uden
 forudgående prækvalif

ikation er udenbys entr
eprenører, der

viser interesse, er det n
ærliggende, at også de

nne opgave må i offent
ligt udbud.

En anden væsentlig be
grundelse for bestemm

elsen er, at give potent
ielle interesserede

mulighed for at klage o
ver udbudsformen, hvis

 de finder, at denne er 
baseret på et

forkert faktuelt grundlag
.

Hensigten har ikke vær
et, at håndværkere elle

r entreprenører, der ud
viser interesse for

et arbejde efter § 25 a,
 stk. 4, skal have et ret

skrav på et byde på de
tte.

Til sammenligning bem
ærkes, at de nu gælde

nde regler tillader, at de
r på bygge- og

anlægsarbejder til en s
amlet værdi på 500.000

 kr. eller derunder frit k
an indhentes



underhåndsbud, dog h
øjst tre underhåndsbud

. Det er op til udbydere
n at afgøre, om der

indhentes et, to eller tre
 underhåndsbud, uanse

t om udbyder er beken
dt med, at flere

håndværkere/entrepren
ører vil kunne udføre o

pgaven. På tilsvarende
 vis kan en

udbyder frit vælge, 0m 
der skal indhentes et, t

o eller tre underhåndsb
ud ved bygge- og

anlægsarbejder, hvis o
mfang, kvalitet og tidsfo

rløb kun med stor vans
kelighed kan

fastlægges i et udbuds
grundlag, jævnfør tilbud

slovens § 20, stk. 1 nr.
 2. Heller ikke her

er der noget krav om, a
t der skal indhentes un

derhåndsbud hos alle p
otentielt

interesserede håndvær
kere/entreprenører.

Det anses for at være e
t brud med sædvanlige

 principper indenfor udb
udsretten, hvis

enhver virksomhed, de
r melder sin interesse p

å baggrund af en forhå
ndsmeddelelse,

skal have retskrav på a
t afgive tilbud. Dertil ko

mmer betænkeligheder
 af

retssikkerhedsmæssig 
karakter og omkring lig

hedsgrundsætningen.

Nedenfor følger Naalak
kersuisuts besvarelse a

f de rejste spørgsmål i 
den rækkefølge

de er stillet: Spørgsmål 1. Er Naala
kkersuisut enig i, at for

slaget i nuværende form
 ikke sikrer

en ligebehandling af tilb
udsgivere?

Svar: Naalakkersuisut 
mener, at forslaget i de

n nuværende form sikr
er en

ligebehandling af tilbud
sgiverne, der er ligeså 

god - 0m end ikke bedr
e - end den

ligebehandling, som ifø
lge de gældende udbud

sregler skal iagttages v
ed begrænset

licitation uden prækvali
fikation og ved underhå

ndsbud. Naalakkersuis
ut anser, at

Iigebehandlingen i tilstr
ækkelig grad og på bet

ryggende vis, sikres ge
nnem de generelle

regler om saglighed og
 ligebehandling, jf. tilbu

dslovens § 7, stk. 3.

Naalakkersuisut finder 
det betænkeligt, hvis e

n virksomhed skulle op
nå et retskrav på at

afgive bud på en bygge
- og anlægsopgave, blo

t fordi virksomheden ud
viser interesse i

forbindelse med en forh
åndsmeddelelse. Ved o

ffentlige udbud, stilles d
eri

almindelighed minimum
sbetingelser for at kunn

e afgive bud, herunder
 er det fast

praksis, at der stilles kr
av om, at en bydende i

kke må have gæld til d
et offentlige på over

100.000 kr. Derudover 
ønsker udbyderen sæd

vanligvis at sikre sig, a
t den bydende har

en vis økonomisk solid
itet, idet den bydende s

kal dokumentere at kun
ne stille garanti.

Sådanne krav kan i sag
ens natur ikke stilles i e

n forhåndsmeddelelse.
 Dermed øges

risikoen væsentligt for,
 at virksomheder, der ik

ke opfylder disse sædv
anlige

minimusbetingelser for
 at få tildelt offentlige a

rbejder, indgår i budgiv
ningen.

Spørgsmål 2. Er Naala
kkersuisut enig i, at for

slaget i nuværende form
 begrænser

klageadgangen ved tilb
udsafgivning?

Svar: Naalakkersuisut 
mener, at forslaget i de

n nuværende form forb
edrer

klageadgangen ved tilb
udsgivning. Efter de gæ

ldende regler, vil poten
tielt interesserede

ved begrænset licitatio
n uden prækvalifikation

 og ved underhåndsbud
 alene have

mulighed for at klage o
ver tildelingsbeslutning

en. Muligheden for at k
lage over

tildelingsbeslutningen e
r uændret i forslaget i d

en nuværende form.

Forslaget indeholder en
 supplerende mulighed

 for, at interesserede ka
n klage over

selve forhåndsmeddele
lsen om, at visse arbejd

er agtes udbudt i under
håndsbud eller

ved begrænset licitatio
n uden prækvalifikation

.



Samlet set udvides kla
geadgangen.

Spørgsmål 3. Er Naala
kkersuisut enig i, at det

 vil sikre en ligebehand
ling af

tilbudsgivere, såfremt d
er indhentes tilbud fra s

amtlige tilbudsgivere, s
om har vist

interesse for udb ydere
ns opgave?

Dette vil på baggrund a
f forhândsmeddelelser 

maksimalt omfatte 3 tilb
udsgivere.

Svar: Naalakkersuisut 
medgiver, at det sikrer 

en formel ligebehandlin
g af tilbudsgiverne,

hvis samtlige håndvær
kere/entreprenører, de

r har udvist interesse fo
r opgaven,

inviteres til at afgive tilb
ud.

Samtidigt er der risiko f
or, at virksomheder me

d stor gæld til det offen
tlige, eller

virksomheder, som ikke
 har en sådan økonom

isk formåen, at der kan
 stilles sikkerhed,

får retskrav på at afgive
 tilbud.

Spørgsmål 4. Kan man
 sikre en ligebehandling

 ved at ændre § 25 a, s
tk. 5.,

sâledes 'kan' erstattes 
med 'skal' og ved at lad

e sætningen 'men har d
erudover

ikke retskrav pa" dette'
 udgâ?

a. Er Naalakkersuisut e
nig i, at en sådan ændr

ing vil medføre minima
le

administrative omkostn
inger ved indhentning a

f tilbud?

Svar: Naalakkersuisut 
medgiver, at den ovenf

or omtalte formelle lige
behandling af

tilbudsgiverne kan opn
ås som beskrevet i spø

rgsmålet. Naalakkersui
sut medgiver dertil,

at ændringen ikke vil m
edføre væsentlige adm

inistrative omkostninge
r ved indhentning

af tilbud. Som berørt ovenfor, er
 der imidlertid betænke

ligheder ved at indføre 
et sådant retskrav

for alle interesserede ti
lbudsgivere, ligesom et

 sådant retskrav ikke se
s at være i fuld

overensstemmelse me
d de principper, der er 

bærende for underhånd
sbud og

begrænset licitation ud
en prækvalifikation i de

 eksisterende regler. D
er henvises til de

generelle uddybende b
emærkninger ovenfor.

Spørgsmål 5. Ser Naal
akkersuisut andre løsn

inger pâ denne udfordr
ing end den

foreslåede i spørgsmål
 4 ?

Svar: Naalakkersuisut 
finder, at hvis forslaget

 skal ændres, således 
at alle tilbudsgivere,

der melder deres intere
sse, skal have et retskr

av på at afgive tilbud, m
å den i spørgsmål

4 anviste Iøsningsmod
el påregnes at skulle su

ppleres med bestemme
lser om, at de

pågældende interesser
ede skal medsende de

ls

- en erklæring fra Skatt
estyrelsen, der dokume

nterer, at de ikke har væ
sentlig

gæld til det offentlige, d
els

- en erklæring fra bank
- eller pengeinstitut hvo

refter den pågældende
 vurderes at

være i stand til at stille 
garanti for opgavens ge

nnemførelse.

Sidstnævnte betingelse
 kan volde særlige udfo

rdringer, da størrelsen 
af budsummen

ikke er kendt, ligesom t
idspunktet for arbejdern

es udførelse heller ikke
 er det. Det

bemærkes tillige hertil,
 at oplysning om større

lsen af budsummen ell
er budgetramme for

opgaven, strider imod d
et 2-delte bevillingsprin

cip.



Et krav 0m sådanne er
klæringer vil utvivlsomt

 medføre, at mange po
tentielt

interesserede tilbudsgi
vere undlader at melde

 deres interesse, idet d
et er for besværligt

på dette tidligere stadie
 af et muligt arbejde.

Afslutningsvist takker je
g for udvalgets grundig

e behandling af lovfors
laget og for denne

mulighed for at uddybe
 forslagets indhold.

Med venlig hilsen -  t (js/ Karl Fr erik Dani Isen


