September 2007

De 10 bud for udbud
Rådgivernes ønsker til udbud
Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet er ikke detaljerede i deres krav til udbudsgrundlaget.
Derfor er det vigtigt at få indarbejdet en god skik og brug for udbyders fremgangsmåde og de oplysninger, der bør gives.

FRI's anbefalinger er:
1.

Rådgivnings- og projekteringsopgaver udbydes i begrænset udbud med forudgående
prækvalifikation af normalt fem deltagere.

2.

Fyldestgørende oplysninger om opgaven
skal gives på annonceringstidspunktet for
prækvalifikation, f.eks. i en kort beskrivelse,
som kan rekvireres.

- Det skal af udbudsmaterialet fremgå,
hvilke dele af tilbudene, der vil blive offentliggjort eller udstillet.
- Fastsættelse af beløbsstørrelsen for rådgiverens ansvar.
7.

Hvor der er tale om begrænset udbud efter
forudgående prækvalifikation, kan tilbudsgivernes generelle forhold (teknisk og økonomisk kapacitet, referencer, kompetence
m.v.) ikke inddrages ved bedømmelsen af
tilbudene.

8.

Kravene til oplysninger om rådgiverens forhold (regnskaber, ledelse, ejerforhold, attester, registreringer m.v.) bør standardiseres,
således at disse så vidt muligt er ens fra sag
til sag og kan genbruges, så længe der ikke
er sket ændringer.

I forbindelse med tilbudsgivningen bør
de økonomiske dele af de afgivne tilbud
oplæses i fuldt omfang eller i uddrag. Bedømmelsesrapporten for de modtagne tilbud
bør udsendes til alle deltagere.

9.

Ved udbud efter det økonomisk mest fordelagtige bud, bør bedømmelseskomiteen
omfatte eksterne dommere, hvoraf mindst
én udpeges af FRI.

5.

Udfaldet af prækvalifikationen bør meddeles alle ansøgere.

10.

6.

Der skal foreligge et gennemarbejdet udbudsgrundlag med veldefinerede bedømmelseskriterier:
- Vægtningen af bedømmelsesparametrene
skal angives.
- Karaktermodellen for pris og øvrige parametre skal være fastlagt.

Ved projektkonkurrencer, der samtidig tjener
til valg af rådgivere efter udbudsdirektivets
bestemmelser, ønsker FRI at medvirke ved
fastlæggelsen af konkurrencebetingelserne
og at udpege fagdommer(e). Dommerne bør
deltage i udarbejdelsen af konkurrencebetingelserne, herunder også fastlæggelsen af
bedømmelseskriterierne.

3.

4.

Udbudsformen skal være fastlagt. Det anbefales at anvende formen „Økonomisk mest
fordelagtige tilbud“ og kun undtagelsesvis
„Laveste pris“. Omfanget af forlangte forslag samt honoreringen herfor skal fremgå
af udbudsbekendtgørelsen.
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