
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019

Forslag
til

Lov om ændring af udbudsloven
(Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større

bygge- og anlægskontrakter)

§ 1

I udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015,
foretages følgende ændringer:

1. I § 24 indsættes som nr. 39:
»39) Evalueringsmodel: Det eller de værktøjer, der anven-

des af ordregiver til at sammenstille tilbudsgivernes
besvarelse af forskellige kriterier for tildeling med
henblik på at identificere det økonomisk mest fordel-
agtige tilbud.«

2. I § 159 indsættes som stk. 8 og 9:
»Stk. 8. Ved offentligt eller begrænset udbud af offentlige

bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere
end 350 mio. kr. eksklusive moms, hvor ordregiver anven-
der tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet,
jf. § 162, stk. 1, nr. 3, skal ordregiver foretage evalueringen
af de kvalitative kriterier uden kendskab til evalueringen af
priskriteriet, jf. dog stk. 9. Ved gennemførelse af udbud om-
fattet af 1. pkt. finder § 7 i lov om indhentning af tilbud i
bygge- og anlægssektoren ikke anvendelse.

Stk. 9. Stk. 8 finder ikke anvendelse, når ordregiver efter
§ 170 tilbagekalder sin tildelingsbeslutning.«

3. § 160, stk. 1, affattes således:
»En ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og be-

skrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Speci-
fikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de
indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og be-
skrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges. Para-
metrene i evalueringsmodellen kan ikke afhænge af de ind-
komne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller
vurdering efter åbningen af tilbuddene.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på udbud, hvor ud-

budsbekendtgørelsen i henhold til udbudslovens § 128 er of-
fentliggjort inden den 1. juli 2019.
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