Højesteret har tilladt, at Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i den såkaldte ”vejstribesag” ankes til Højesteret, da sagen rejser et principielt
spørgsmål om forståelsen af konkurrencelovens § 6 og EUF-Traktatens artikel 101 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, og sagens udfald må
antages at kunne få væsentlig samfundsmæssig betydning.
Sagen handler i korthed om hvorvidt to virksomheder indenfor samme branche kunne gå sammen i et konsortium og byde på Vejdirektoratets
landsdækkende udbud om vejmarkering.
Konkurrencerådet fandt, at konsortiet var konkurrencebegrænsende og derfor i strid med Konkurrenceloven, allerede fordi konsortiedeltagerne hver især
kunne byde på enkelte delaftaler i udbuddet, og derfor var konkurrenter på delaftalerne.
Endvidere fandt Konkurrencerådet, at konsortiedeltagerne hver især kunne byde på samtlige delaftaler, og dermed var konkurrenter også i forhold til den
samlede opgave.
Sø- og Handelsretten fandt derimod, at konsortiedeltagernes mulighed for hver især at kunne byde på delaftalerne ikke afskærer virksomhederne fra at
indgå i et konsortium med henblik på at give et samlet bud på hele opgaven.

Konsortieaftalens lovlighed afhang derefter af, om de to bydende virksomheder reelt var ude af stand til hver for sig at afgive et samlet bud på hele
opgaven. I den anledning fandt Sø- og Handelsretten, at konkurrencemyndighederne ikke havde godtgjort, at de to bydende firmaer kunne have afgivet et
samlet bud på hele vejmarkeringsopgaven, hvorefter Sø- og Handelsretten ophævede Konkurrencerådets afgørelse som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.
***
Sagen rejser en række interessante spørgsmål om forholdet og samspillet mellem udbud og konkurrenceret, samt lovligheden af, at virksomheder går sammen i
konsortier, når der bydes på offentlige kontrakter efter udbudsreglerne.

Hos Winsløw ser vi frem til Højesterets afgørelse af sagen, der forhåbentligt bidrager med klarhed om mulighederne og begrænsningerne for konsortiedannelse i
forbindelse med offentlige udbud.
Vil du vide mere om udbudsret og konsortiedannelse? Kontakt gerne vores advokat og partner Trine Bøgelund-Kjær på tbk@winlaw.dk.
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