
Fremover kan du tydeligere se det maksimale indkøb på en rammeaftale 
 

Amgros har foretaget nogle mindre tekstændringer i vores udbudsbekendtgørelser, så det er tydeligere for 

dig som leverandør, hvornår der ikke må købes mere på en rammeaftale.  

Ændringerne i teksten skyldes en afgørelse fra EU-Domstolen1, der præciserer, at en ordregiver, der 

udbyder en rammeaftale, er forpligtet til at angive den maksimale mængde eller værdi af de varer eller 

tjenesteydelser, der skal leveres. Når denne grænse er nået, vil den nævnte rammeaftale have udtømt sine 

virkninger. 

Vi håber, at tekstændringerne vil gøre det lettere for dig som leverandør at få et tydeligere overblik over 

henholdsvis det maksimale og det forventede køb på en rammeaftale.  

 

Her har vi ændret i udbudsbekendtgørelsen  

Amgros’ udbud er ikke alle ens, og derfor kan der være forskelle fra udbud til udbud.  

Tekstændringerne vil fremgå af den konkrete udbudsbekendtgørelse (særligt i pkt. II.2.4 og VI.3). Herunder 

kan du se, hvad vi har valgt at justere i udbudsbekendtgørelsen for hovedparten af vores udbud:  

- Den maksimale værdi, der må købes for på den enkelte delaftale i rammeaftalen, vil være det 

beløb, der står i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.6.  

- Den maksimale værdi er som udgangspunkt udregnet som det konkrete antal pakninger, der er 

oplyst som ”mængde i enheder” i pkt. II.2.4, ganget med AIP (listepris) ganget med alle 

forlængelser (der vil være et afsnit II.2 for hvert udbudsnummer og dermed et pkt. II.2.4 og II.2.6 

for hvert udbudsnummer).  

- Beløbet, der står i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5 er den samlede sum af alle udbudsnumrene 

(delaftalerne) i udbudsgruppen.  

Hvis der er tale om et udbud, der afviger fra vores normale udbud, vil det også fremgå af teksten i pkt. II.2.4 

og VI.3, hvor det altid fremgår, hvad der gælder for det pågældende udbud.  

Vi har desuden ændret i rammeaftalens bilag 1, hvor du fremadrettet kan se den maksimale værdi for hver 

delaftale. 

 

Vi sender fortsat opdaterede estimater 

Du vil som leverandør fortsat modtage opdaterede estimater i overensstemmelse med det, der fremgår af 

rammeaftalen. Du kan derfor stadig opleve, at omsætningen (i mængder) på en rammeaftale kan afvige 

betydeligt fra de mængder, der blev oplyst i udbudsbekendtgørelsen.  

 

Har du spørgsmål 

Har du spørgsmål til et konkret udbud, er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os under 

spørgsmål/svar-fasen i udbuddet. 

 

 
1 EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af 17. juni 2021 i sag C-23/20, Simonsen & Weel A/S mod Region Nordjylland 
og Region Syddanmark. 


