Vejledning til brug for SKI’s skabelon til betingede tildelinger på SKI’s rammeaftaler til Atea A/S
SKI har i forbindelse med domsafsigelsen i Atea-sagen modtaget en række spørgsmål til, hvordan kunder skal
anvende rammeaftaler, hvor Atea er leverandør.
SKI anbefaler fortsat at afvente situationen, før der foretages indkøb på rammeaftaler, hvor Atea er leverandør
og står til at få opgaven. SKI er i gang med at granske konsekvenserne af dommen og afventer pt. Ateas
udførlige redegørelse om sagen, herunder hvad Atea har gjort for at sikre sig mod, at noget tilsvarende kan
ske igen. Når SKI har modtaget redegørelsen fra Atea, vil SKI i samarbejde med Kammeradvokaten vurdere
de fremadrettede konsekvenser, herunder om Atea er self-cleaned i henhold til udbudsreglerne.
SKI er opmærksom på, at selvom nogle køb kan udsættes, vil der for nogle kunder være uopsættelige behov,
hvor en kunde ikke kan afvente SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering.
Er der et sådan uopsætteligt behov for at tildele på rammeaftaler, hvor Atea er tildelt, har SKI forsøgt at
udforme en ”skabelon til betinget tildeling”, som kan anvendes, indtil der foreligger en nærmere vurdering fra
SKI og Moderniseringsstyrelsen. Den betingede tildeling giver mulighed for at frigøre sig fra evt. påtagede
forpligtelser hos Atea, hvis der er foretaget tildeling. Atea er indforståede med skabelonens ordlyd, men
Kunden skal selv udfylde skabelonen og sikre sig Ateas bekræftelse herpå.
Den betingede tildeling vil således give dig mulighed for, såfremt SKI og Moderniseringsstyrelsen måtte
vurdere, at Atea ikke er self-cleaned at træde tilbage fra forpligtelser, samt også tilbagelevere det anskaffede
til Atea, uden at Atea kan kræve erstatning.
Det skal dog i den forbindelse påpeges, at selvom allongen dækker alle tildelinger og giver dig mulighed for at
bringe forpligtelser til ophør, vil du som kunde fortsat i den situation, hvor Atea har afgivet vindende tilbud i
miniudbud, være forpligtet til at give Atea mulighed for at påvise pålidelighed (self-cleaning). Den betingede
tildeling kan således ikke erstatte udbudsreglernes procedure i forbindelse med self-cleaning
Skabelonen er udarbejdet som led i at bistå SKI’s kunder bedst muligt i denne for alle uvante og noget
komplekse situation. Beslutningen om at afvente er alene en anbefaling, og det er op til Kunderne selv at
vurdere, hvordan man bedst, under hensyntagen til reglerne i udbudsloven om bl.a. gennemførelse af miniudbud, håndterer situationen, herunder om man ønsker afvente situationen, samt om man ønsker gøre brug
af den udarbejdede skabelon.

