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REFORM AF OFFENTLIGE INDKØB
TEKST 6: NY FORENKLET ORDNING FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER

Tildeling af kontrakter om tjenesteydelser – forskellige regler
EU-reglerne for offentlige indkøb skelner mellem forskellige kategorier af tjenesteydelser:




De fleste tjenesteydelser kræver fuld anvendelse af reglerne om offentlige indkøb, når
kontrakten er på over 207 000 euro (over 134 000 euro for kontrakter tildelt af de centrale
myndigheder).
Men tjenesteydelser som sundhedstjenester og sociale og kulturelle tjenester er omfattet
af en forenklet tildelingsordning, der tager hensyn til deres særlige karakter.

Ny forenklet ordning, især for sundhedstjenester og sociale og kulturelle tjenesteydelser
Efter den nye forenklede ordning:





Gælder EU-reglerne om offentlige indkøb kun kontrakter på over 750 000 euro.
Ordregivende myndigheder skal på forhånd bekendtgøre, at de vil tildele kontrakter til
denne værdi, og efter tildelingen skal afgørelsen offentliggøres.
Der gælder ingen procedureregler, men alle tilbudsgivere skal behandles lige.
Der er ingen EU-regler for tildeling af kontrakter på under 750 000 euro.

Denne forenklede ordning skal være med til at sikre kvaliteten af disse tjenesteydelser og andre
vigtige forhold som vedvarende adgang til tjenesteydelserne til en rimelig pris for brugerne,
herunder dårligt stillede og sårbare grupper.

Oversigt over de forskellige regler for tjenesteydelser:
Normal ordning

Forenklet ordning

Kontraktværdi

over 207 000 euro

over 750 000 euro

Procedure

Almindelig udbudsprocedure med
alle procedurereglerne

Forenklet forudgående
bekendtgørelse af kontrakter
Ligebehandling af tilbudsgivere

Omfattede
tjenesteydelser
(udvalg)

Alle tjenesteydelser, som ikke
tilhører den forenklede ordning (et
bilag til direktivet indeholder en
fuldstændig liste over
tjenesteydelser under den
forenklede ordning)

Sociale tjenesteydelser
Sundhedstjenester
Kulturelle tjenesteydelser
Undervisning
Visse juridiske tjenesteydelser
Hotel- og restaurationsvirksomhed
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Reservering af kontrakter om sundhedstjenester og sociale og kulturelle tjenesteydelser til
bestemte organisationer
Visse kontrakter om sundhedstjenester og sociale og kulturelle tjenesteydelser kan reserveres til
organisationer, hvis formål er at varetage offentlige tjenesteydelsesopgaver med tilknytning til
levering af sådanne tjenesteydelser, hvis følgende betingelser er opfyldt:



organisationerne skal omfordele eller geninvestere udbyttet og være baseret på
medejerskab eller andre principper for deltagelse
muligheden for at reservere kontrakter er begrænset til kontrakter med en maksimal løbetid
på 3 år uden mulighed for forlængelse.

Tjenesteydelser undtaget fra EU-reglerne om offentlige indkøb
Visse kontrakter om tjenesteydelser kan tildeles uden anvendelse af EU-reglerne om offentlige
indkøb:



Nogle tjenesteydelser har allerede tidligere været undtaget, og det vil fortsat være tilfældet.
Derudover vil nogle nye tjenesteydelser bliver undtaget fra direktivets anvendelsesområde.
Det drejer sig om:

Undtagelser efter de gamle regler (opretholdt)

Yderligere undtagelser efter de nye regler

 Køb eller leje af eksisterende bygninger
 Visse audiovisuelle medietjenester (køb,
udvikling eller produktion af
programmateriale)
 Voldgift og mægling
 Visse finansielle tjenesteydelser i
forbindelse med transaktioner med
finansielle instrumenter, herunder
centralbankers tjenesteydelser
 Ansættelseskontrakter
 Visse tjenesteydelser vedrørende forskning
og udvikling
 Tjenesteydelser tildelt andre ordregivende
myndigheder på grundlag af eksklusive
rettigheder

 Visse juridiske tjenesteydelser (juridisk
repræsentation, rådgivning i forbindelse
med forberedelse af retssag)
 Offentlige lån (uafhængigt af forbindelse
med transaktioner med finansielle
instrumenter)
 Civilforsvar, beredskabstjenester og
tjenester til forebyggelse af farer, der ydes
af non-profitorganisationer eller sammenslutninger
 Offentlig personbefordring med jernbane
eller metro (har siden 2007 været omfattet
af en særskilt transportforordning)
 Politiske kampagnetjenester under
valgkampagner
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