
Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter1)

§ 1. Ordregivere skal overholde bestemmelserne i konces-
sionsdirektivet.

Stk. 2. Ved koncessionsdirektivet forstås Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014
om tildeling af koncessionskontrakter.

Stk. 3. Koncessionsdirektivet er medtaget som bilag 1 til
bekendtgørelsen.

§ 2. Koncessionsdirektivets artikel 24 finder anvendelse i
dansk ret, således ordregivere kan lade retten til at deltage i
koncessionstildelingsprocedurer være forbeholdt beskyttede
værksteder og økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er so-
cial og faglig integration af handicappede eller dårligt stille-
de personer, eller beslutte, at sådanne koncessioner skal ud-
føres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæfti-
gelse, forudsat at mindst 30 % af arbejdstagerne i de pågæl-
dende beskyttede værksteder, hos de pågældende økonomi-
ske aktører eller i de pågældende programmer er handicap-
pede eller dårligt stillede arbejdstagere.

§ 3. I forbindelse med ordregiverens udvælgelse og kvali-
tativ vurdering af ansøgere finder følgende bestemmelser fra
udbudsloven anvendelse.
1) § 135 og § 136, nr. 1 og 3 samt § 137 finder anvendelse

angående udelukkelsesgrunde.
2) § 138 angående dokumentation for pålidelighed finder

anvendelse.
3) § 177, stk. 5, om udelukkelse af underleverandører.

§ 4. Som foreløbigt bevis for at ansøgeren eller tilbudsgi-
veren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudslo-
vens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7 og at
ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til
egnethed , skal ordregiveren kræve det fælles europæiske
udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148. Ordregiveren
skal, jf. udbudslovens § 151, stk. 1, før beslutning om tilde-
ling kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiveren har til
hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation i
henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fæl-
les europæiske udbudsdokument i henhold til § 148, jf. dog

stk. 2- 5. Ordregiveren skal fastsætte en passende tidsfrist
for tilbudsgiveren til at fremlægge dokumentationen.

§ 5. En ordregiver kan kræve, at tilbudsgivere og ansøge-
re skal erklære i ansøgningen eller tilbuddet, at underleve-
randører ikke er omfattet af en af de situationer, der medfø-
rer udelukkelse i henhold til udbudslovens §§ 135-137. Er
en underleverandør omfattet af en eller flere af udelukkel-
sesgrundene i henhold til udbudslovens §§ 135-137, skal or-
dregiveren kræve, at underleverandøren erstattes.

§ 6. Ordregiveren kan bringe en koncession indgået efter
koncessionsdirektivet til ophør, når:
1) der er foretaget en ændring af koncessionen, som ville

have krævet en ny koncessionstildelingsprocedure i
henhold til artikel 43

2) koncessionshaveren på tidspunktet for tildelingen af
koncessionen var i en af de i udbudslovens § 135-136,
eller hvis relevant § 137, nævnte situationer og skulle
derfor have været udelukket fra koncessionstildelings-
proceduren

3)
Den Europæiske Unions Domstol afgør i en procedure i
medfør af artikel 258 i TEUF, at en medlemsstat ikke
har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne,
fordi en ordregivende myndighed eller enhed fra den
pågældende medlemsstat har tildelt den pågældende
koncession uden at overholde sine forpligtelser i hen-
hold til traktaterne og dette direktiv.

Håndhævelse

§ 7. Lov om Klagenævn for Udbuds finder anvendelse
ved ordregiveres afholdelse af udbud efter koncessionsdi-
rektivet.

Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan behandle klager ved-
rørende ordregiveres overtrædelse af reglerne i denne be-
kendtgørelse og koncessionsdirektivet efter reglerne i lov
om Klagenævn for Udbud og forskrifter udstedt i medfør
heraf.

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af
koncessionskontrakter (»koncessionsdirektivet «), (EU-Tidende 2014 nr. L94, side 1-64).
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Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på indgåelse af
koncessioner iværksat inden den 1. januar 2016.
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