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DANSKE ORDREGIVERE FRAVÆLGER RENE PRIS-
KONKURRENCER

I 2020 blev tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” anvendt i godt to tredjedel af de 

ca. 2.700 EU-udbud, der blev offentliggjort. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige 

analyse ”Status for offentlig konkurrence 2021”, der blev offentliggjort den 23. marts i år. Danske ordre- 

givere adskiller sig herved fra deres europæiske kollegaer, der gennemfører næsten 60 procent af  

udbuddene som rene priskonkurrencer.

Der er flere gode argumenter for at fravælge rene priskonkurrencer.

 

Ved indkøb af komplekse ydelser har man som ordregiver ofte behov for at få belyst og kunne bedømme 

andre forhold end prisen, fx kvaliteten, processen omkring udførelse af ydelsen og ikke mindst sam- 

spillet mellem disse forhold og prisen. Det lader sig kun gøre, hvis man anvender tildelingskriteriet  

”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Det er også værd at bemærke, at konkurrence om kvalitative  

kriterier om bæredygtighed, fx om et byggeri udføres med genanvendte byggematerialer, om  

byggeriets arkitektoniske ”greb” understøtter lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og om 

byggepladsen indrettes med fokus på energiforbrug, kun kan tillægges betydning ved anvendelse af 

dette tildelingskriterium.
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Som ordregiver kan man som udgangspunkt selv vælge, om man ønsker at gennemføre et udbud som 

en ren priskonkurrence, eller om man ønsker at lægge vægt på andre forhold såsom omkostninger og 

kvalitative kriterier, jf. udbudslovens § 162, stk. 1. Ønsker man at anvende en af de fleksible udbudsformer, 

konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber, er man dog forpligtet til at anvende tildelings-

kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudslovens §§ 72, stk. 1, og 76, stk. 8. Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsens analyse viser da også, at der fortsat er tendens til, at flere ordregivere gør brug 

af de ”fleksible” udbudsprocedurer, og andelen af ”fleksible” udbud er således steget fra 11 til 22 procent 

fra 2015 til 2020.

 

Du er velkommen til at ringe til mig eller en af mine kollegaer hos VILTOFT, hvis du har brug for råd og 

sparring om, hvordan du mest hensigtsmæssigt ”skruer” dine tildelingskriterier sammen.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Status for offentlig konkurrence 2021” kan læses her:

 

https://www.kfst.dk/analyser/kfst/publikationer/dansk/2022/202215030323-status-for-offentlig-

konkurrence-2021/
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