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Reglerne om udelukkelse fremgår af Udbudslovens kapitel 11og er opdelt i




Obligatoriske udelukkelsesgrunde
Frivillige grunde
Tilbudsgivers mulighed for at dokumentere sin pålidelighed, jf. § 138 (Self-cleaning).

Ordregiver er forpligtet til at anvende de obligatoriske udelukkelsesgrunde. De frivillige udelukkelsesgrunde skal
kun anvendes, hvis ordregiver vælger at bruge dem i det konkrete udbud
Self-cleaning er tilbudsgiverens mulighed for at dokumentere sin pålidelighed selvom denne er omfattet af en udelukkelsesgrund. Kan tilbudsgiveren påvise dokumentation for sin pålidelighed kan denne ikke udelukkes.
§ 135 Obligatoriske udelukkelsesgrunde
De obligatoriske udelukkelsesgrunde indebærer, at ordregiveren har pligt til at udelukke virksomheder, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deltagelse i kriminel organisation
Bestikkelse
Svig
Terrorhandlinger
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Børnearbejde og menneskehandel
Ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover
Interessekonflikter der ikke kan afhjælpes
Konkurrencefordrejning der ikke kan afhjælpes
Groft urigtige oplysninger i tilbudsgiverens dokumentation.

En virksomhed, der enten før eller under udbudsproceduren, dømmes for en overtrædelse af nr. 1-6, skal udelukkes fra udbuddet. ”Ved dømmes”, menes der, at tilbudsgiveren er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for en af overtrædelserne. Ved endelig dom forstås en dom, der ikke længere kan ankes.
Udelukkelse på baggrund af en af overtrædelserne i nr. 1-6 gælder som udgangspunkt i fire år fra datoen for afsigelse af endelig dom eller vedtaget bødeforlæg.
Har virksomheden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, opretholdes udelukkelsen indtil gælden er
betalt, eller der er foranstaltet en betalingsordning.
Konkurrencefordrejning og groft urigtige oplysninger, medfører kun udelukkelse for det pågældende udbud, hvorfor der ikke er tilknyttet en tidsmæssig udelukkelsesperiode til dem.
Ordregiveren kan, i ekstraordinære undtagelsestilfælde, se bort fra de obligatoriske udelukkelsesgrunde og undlade at udelukke en tilbudsgiver der går under én af grundene. Undtagelsen kan bruges, hvis væsentlige samfundsmæssige interesser taler for at se bort fra den obligatoriske udelukkelsesgrund. Samfundsmæssige interesser kan
være hensynet til sundhed, sikkerhed, offentlig orden eller miljøbeskyttelse. Undtagelsen fortolkes indskrænkende
og det er ordregiveren der skal foretage den konkrete vurdering. Som et eksempel på, hvor undtagelsen kan anSide 1 af 2

vendes, er situationen, hvor der er et presserende behov for vacciner eller nødudstyr, som kun kan købes hos en
ansøger eller tilbudsgiver. Selvom den pågældende virksomhed er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde,
kan der altså gøres en undtagelse af hensyn til sundheden.
§ 136 Yderligere obligatoriske udelukkelsesgrunde
En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at
1. en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med
mindre indgribende foranstaltninger,
2. en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes
med mindre indgribende foranstaltninger eller
3. ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt
oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, de fastsatte minimumskrav
til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
§137 Frivillige udelukkelsesgrunde
De frivillige udelukkelsesgrunde giver ordregiver mulighed for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere, der er omfattet af én af situationerne oplistet i udbudsloven. For at gøre brug af en af de frivillige udelukkelsesgrunde skal
ordregiver på forhånd oplyse i udbudsbekendtgørelsen, hvilken eller hvilke udelukkelsesgrunde den vil bruge. Da
ordregiver altid er bundet af de betingelser, som den selv opstiller, kan man således sige, at de frivillige udelukkelsesgrunde bliver obligatoriske for ordregiveren, når de er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen. Omvendt kan
en ordregiver ikke udelukke en virksomhed på baggrund af en frivillig udelukkelsesgrund, såfremt denne udelukkelsesgrund ikke er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen.
De frivillige udelukkelsesgrunde er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler
Konkurs m.m.
Alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet
Konkurrenceforvridende aftaler
Tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt
Forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces
Gæld til det offentlige på under 100.000 kr.

En virksomhed skal udelukkes fra at deltage i udbudsprocedurer i op til to år, hvis de er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde. Tidsperioden gælder ikke for udelukkelse på baggrund af gæld til det offentlige. Ordregiveren skal angive i udbudsbekendtgørelsen, hvor længe udelukkelsesperioden er. Hvis ordregiver ikke har angivet
noget, vil udelukkelsesperioden være to år. Tidsperioden løber fra datoen, hvor virksomheden foretager den
handling, der omfatter indholdet af udelukkelsesgrunden. Ordregiveren har bevisbyrden for, at virksomheden kan
udelukkes, og må derfor ikke udelukke virksomheden med henvisning til, at andre ordregivere har udelukket den
konkrete ansøger eller tilbudsgiver.
Hvis virksomheden er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund om gæld til offentlige myndigheder, opretholdes
udelukkelsen, indtil gælden er betalt, eller til der er foranstaltet en betalingsordning.
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