
 

Skabelon for betingede tildelinger på SKI’s rammeaftaler til Atea A/S 

[Kundes] tildelinger til Atea A/S på SKI’s rammeaftaler fra 27. juni 2018 og frem  

[Kunden] (”Kunden”) er bekendt med, at Retten i Glostrup d. 27. juni 2018 har afsagt dom i 

straffesag mod blandt andet Atea A/S (Atea) som selskab. Atea er fundet ansvarlig for 

bestikkelse og underslæb og er idømt en bøde på 10 mio. kr.  

Atea har meddelt, at Atea accepterer dommen. Anklagemyndigheden kan anke dommen frem 

til d. 11. juli 2018. Anklagemyndigheden har dog i pressen givet udtryk for tilfredshed med 

dommen over Atea. 

Når en tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund, følger det af udbudsloven, at Kunden 

ikke kan udelukke en tilbudsgiver, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at 

tilbudsgiveren er pålidelig (self-cleanet). Dette gælder også i mini-udbud under en 

rammeaftale, hvor tildeling til en tilbudsgiver omfattet af en udelukkelsesgrund forudsætter 

Kundens forudgående vurdering af, om tilbudsgiver er self-cleanet. 

Kunden er bekendt med, at Atea siden sommeren 2015 har iværksat en række tekniske, 

personalemæssige og organisatoriske foranstaltninger som følge af den sag, der blandt andet har 

ledt til dommen af 27. juni 2018.  

Kunden er endvidere bekendt med, at Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes 

Indkøbsservice (SKI) på baggrund af dommen har anmodet Atea om en redegørelse, og at denne 

redegørelse vil blive nøje vurderet af Moderniseringsstyrelsen og SKI i samarbejde med 

Kammeradvokaten, hvorefter SKI og Moderniseringsstyrelsen vil meddele, hvilke konsekvenser 

dommen får i forhold til Atea, herunder om Atea vurderes at være pålidelig (have self-cleanet sig), 

jf. udbudslovens § 138. 

 

På den baggrund gøres alle nye tildelinger og kontraktindgåelser, herunder direkte træk, under 

SKI’s eksisterende rammeaftaler med Atea fra den 27. juni 2018 betinget af, at [Kunden] er 

berettiget til uden varsel at frigøre sig fra alle forpligtelser påtaget sig efter domsafsigelsen. Dette 

forudsætter dog, at SKI og Moderniseringsstyrelsen meddeler, eller Kunden selv, jf. udbudsloven § 

138, stk. 4, vurderer, at Atea ikke er pålidelig/ikke har self-cleanet sig selv. [Kunden] kan på den 

baggrund uden konsekvenser for Kunden og SKI trække enhver tildeling/ethvert træk tilbage og 

således stille Kunden som om, at forpligtelsen ikke var påtaget. Kunden har således ret til at afbryde 

alle leverancer, og tilbagelevere det leverede, og kontrakten anses således ikke for tildelt og 

udbuddet ikke afsluttet. Dette gælder også i det tilfælde, at SKI og Moderniseringsstyrelsen eller 

Kunden meddeler, at Atea er pålidelig (self-cleanet), men dette efterfølgende underkendes ved 

endelig afgørelse af klagenævnet eller domstolene.   

Atea vil ikke kunne rette erstatningskrav eller andre økonomiske krav mod Kunden eller SKI i 

forbindelse med frigørelse ifølge ovenstående. 

-o0o- 

Kontraktindgåelser i ovenfor nævnte periode sker under forudsætning af, at Atea er indforstået med 

ovenstående forhold.  

For god ordens skyld ønsker Kunden en uforbeholden bekræftelse på, at Atea er indforstået med 

denne fremgangsmåde. Bekræftelsen bedes være [Kunden] i hænde senest den XX.XX.2018. 

 

 


