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Baggrund 
I 2009 analyserede Udbudsrådet tilbudslovens annonceringspligt. En af 
konklusionerne var, at mange leverandører har vanskeligt ved at finde de 
offentlige opgaver, der udbydes. Udbudsrådet anbefalede derfor, at der 
blev etableret en central udbudsplatform, der samler danske offentlige 
udbud og dermed skaber gennemsigtighed om de offentlige opgaver.  
 
Det er forventningen, at der årligt vil blive annonceret ca. 3500 annonce-
ringer efter tilbudsloven på udbud.dk.1 
 
Udbudsplatformen blev sat i drift d. 1. marts 2012 på adressen 
www.udbud.dk. Pr. 1. april 2012 træder bekendtgørelse om ordregiveres 
annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den cen-
trale udbudsplatform i kraft. Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i 
tilbudslovens § 15 c, stk. 5, og pålægger ordregiverne at benytte ud-
bud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser efter tilbuds-
lovens afsnit II på udbud.dk. 
 
Pligter og muligheder på udbud.dk 
Ordregiverne skal annoncere følgende kontrakter på www.udbud.dk: 
   
• offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger 500.000 kr., 

men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, 
• offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets 

bilag II A, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de 
aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, 

• offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets 
bilag II B, hvis værdi overstiger 500.000 kr. 

 
Af hensyn til de ordregivere, der vælger at annoncere deres indkøb efter 
tilbudsloven som EU-udbud på TED (Den officielle EU-
annonceringsplatform), er der i bekendtgørelsen indsat en bestemmelse, 
der tager højde for denne situation. Det følger heraf, at forpligtelsen til at 
annoncere indkøb på udbud.dk ligeledes anses for opfyldt, når en ordre-
giver har offentliggjort en EU-udbudsbekendtgørelse på TED. Disse bli-
ver efterfølgende automatisk vist på udbud.dk. 
 
 
                                                 
1 I dette tal indgår dog også licitationer efter tilbudslovens afsnit I om bygge- og an-
lægsopgaver. 
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Ordregiverne kan derudover offentliggøre følgende kontrakter på ud-
bud.dk:  
 
• EU-udbud, som udbud.dk sender til TED.  
• Licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudslovens afsnit I.  
• Mindre udbud under 500.000 kr. 
• Fremtidige indkøbsplaner. Statslige myndigheder skal dog i kraft af 

det statslige indkøbscirkulære offentliggøre fremtidige indkøb. 
 
Dermed vil leverandørerne på udbud.dk fremover kunne finde en oversigt 
over EU-udbud, nationale udbud og indkøbsplaner.  
 
På udbud.dk er der for leverandører adgang til at:  
 
• lave simple/udvidede søgninger eller fritekstsøgninger. 
• gemme søgninger til senere brug  
• abonnere på en søgning, således at der modtages besked via e-mail, 

når der er fundet et udbud, der matcher søgningen 
• gemme et udbud  
• abonnere på et gemt udbud, således at der modtages besked via e-mail 

om ændringer eller aflysning af dette udbud 
 
På udbud.dk er der tillige en funktion, der skal gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at finde relevante partnere til at indgå i kon-
sortier og i fællesskab byde på offentlige opgaver, som de ikke hver for 
sig har ressourcer til at løfte. Virksomheder kan på et konkret udbud søge 
efter forretningspartnere og få deres kontaktoplysninger vist på siden med 
udbuddet, så andre leverandører kan tage kontakt til dem.  
 
 


