
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUG KAMMERADV OKATENS 
UDBUDSPORTAL                 
V IA  DANSKE HA VNE  

Fra den 1. juli 2018 skal udbudsprocedurer gennemføres fuldt 
ud elektronisk.  
 
For at lette havnene i mødet med dette krav, blev det på Danske Havnes 
bestyrelsesmøde den 28-29. november 2017 vedtaget, at der etableres en brugerbetalt 
digital udbudsservice, som havnene får mulighed for at bruge med virkning pr. dags 
dato. 
 
Danske Havne har indgået aftale med Kammeradvokaten. Det giver Danske Havnes 
medlemmer adgang til at anvende Kammeradvokatens ”Digitale Udbud”, som er et 
digitalt udbudssystem, der understøtter håndtering af udbudsprocessen fra oprettelse af 
udbudspakke til udvælgelse af tilbudsgiver. 
 

Hvilke krav stilles der med den nye udbudslov? 
Udbudsloven1 implementerer EU’s udbudsdirektiv2 og træder fuldt ud i kraft den 1. juli 
2018. 
 
Som det er tilfældet nu, skal der også efter reglernes ikrafttræden som udgangspunkt 
være fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet, ligesom at alle 
bekendtgørelser skal udarbejdes i Kommissionens standardformularer og sendes 
elektronisk til EU’s publikationskontor. 
 
Havne skal som ordregivende myndigheder, altså fremadrettet være indstillet på og klar 
til at gennemføre hvert et skridt i udbudsproceduren elektronisk og til at sikre, at de 
tekniske midler som anvendes, lever op til en række krav, jf. bekendtgørelsens § 4. 
 
Ordregivere skal således bl.a., men ikke udtømmende, sikre, at dataintegriteten og 
fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes, at kun bemyndigede personer kan 
                                                   
1 Udbudsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175507 Bekendtgørelse 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185598  
2 https://udbudsportalen.dk/wp-content/uploads/2016/04/Det_klassiske_Udbudsdirektiv_2014-24-EU-
1.pdf  
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fastsætte eller ændre datoerne for åbning af ansøgninger og tilbud, og at det nøjagtige 
tidspunkt for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed. 
 
Herudover skal ordregivere sikre, at de elektroniske kommunikationsmidler som 
anvendes, skal være almindeligt tilgængelige, være funktionelt kompatible med 
almindeligt anvendte elektroniske kommunikationsmidler, være ikke-diskriminerende, 
og ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til udbudsproceduren. 
 
I praksis medfører de nye regler, at havnene skal anvende systemer, som ansøgere og 
tilbudsgivere umiddelbart kan tilgå, og som bl.a. indeholder den fornødne funktionalitet 
til at kontrollere og logge adgangen til ansøgninger og tilbud, og som kan understøtte, 
at ansøgninger og tilbud ikke kan åbnes før fristens udløb.    
 

Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem 
Kammeradvokaten har søsat et nyt elektronisk udbudssystem, Digitale Udbud, som 
understøtter alle de krav, der er til et sådant system. 
 
Systemet indeholder et revisionsspor, således, at havnene kan følge egne arbejdsgange, 
men også tilbudsgivers. Ligeledes kan tilbudsgiver altid følge ordregivers revisionsspor 
såvel som sit eget. Der er integration og validering til både TED og Udbud.dk, hvilket 
betyder, at man som ordregiver ikke skal logge ind på hverken TED eller Udbud.dk når 
et udbud skal gennemføres. 
 
Systemets beskedmodul og spørgsmål/svar modul sikrer, at alle får de 
meddelelser/svar, der er i forbindelse med et udbud, ligesom systemet sikrer, at de 
tilbudsgivere, der f.eks. ansøger efter beskeder eller svar er udsendt, har disse på deres 
profil, hvilket både understøtter ligebehandling og gennemsigtighed. 
 
Afsendelse af elektronisk ansøgning/tilbud giver også ansøgere/tilbudsgivere lettere og 
billigere adgang til afsendelse, da de ikke skal tage højde for trafik, post mv. Systemet er 
blandt andet ISO 27 001 certificeret. 
 
Under udbudsportalen findes en lang række paradigmer udarbejdet af 
Kammeradvokaten, som fungerer som tjeklister, vejledninger og manualer til at 
gennemføre hver enkelt del af udbudsprocessen. Paradigmerne opdateres løbende af 
Kammeradvokaten og havnen er derfor sikker på, at vejledningerne indeholder nye 
krav mv. 
 
Tilbudsgiver registrerer vederlagsfrit sig selv i systemet og får adgang med det samme. 
 
 

Aftale, pris og fakturering 
Prisen er kr. 10.000,-3 pr. offentliggørelse af en udbudsprocedure. 
 
Med portalen får havnen adgang til Kammeradvokatens paradigmer, der fungerer som 
vejledninger til hele udbudsprocessen. Havnen er ansvarlig for at frembringe al 
materiale og i forbindelse med, at Kammeradvokaten er ansvarlig for at lægge materialet 
på portalen, får havnen samtidig et gennemtjek af, at alt materiale er til stede. 
 
                                                   
3 Alle priser der fremgår af dette dokument er ex. moms. 
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Danske Havne anbefaler, at havnen benytter sig af portalen allerede før udarbejdelse af 
et udbud påbegyndes, for at gøre brug af de paradigmer som portalen tilbyder allerede 
under planlægning og udarbejdelse af udbudsmaterialet. 
 
Danske Havne er kontaktpart for Kammeradvokaten og havnen vil derfor blive 
faktureret igennem Danske Havne på baggrund af en kvartalsvis opgørelse fra 
Kammeradvokaten. 
 
Havne som benytter sig af systemet kan se hinandens udbud og tilhørende materiale, 
dog først når udbuddet er gennemført, og har ret til frit at bearbejde og/eller 
videreudvikle indholdet,. Portalen vil derfor bidrage til et styrket samarbejde og 
videndeling havnene imellem.  
 
For at benytte Digitale Udbud igennem Danske Havne, skal havnen godkende og 
underskrive vilkårene i vedhæftede aftale og sende retur til Danske Havne på 
efn@danskehavne.dk. Efterfølgende udfyldes formular med kontaktinformationer for 
havnens brugere af systemet, som sendes til Kammeradvokaten mhp. at oprette adgang 
til Digitale Udbud.  
 
Spørgsmål kan rettes til Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne på e-mail 
efn@danskehavne.dk eller mobil 6171 0706. 

 


