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Tredje revurdering af Ateas pålidelighed, jf. udbudslovens § 138
AteaA/S (Atea) er ved endelig dom af 27. juni 2018 som selskab idømt en bøde på
10 mio. kr. Selskabet har herudover den 12. juli 2018 accepteret et bødeforlæg på 3
mio. kr. fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
(SØIK). Begge sager vedrører blandt andet overtrædelse af straffelovens bestem
melser om bestikkelse.
De konstaterede strafbare forhold betyder, atAtea ifølge udbudslovens § 135 som
udgangspunkt er udelukket fra deltagelse i offentlige udbud til og med den 11. juli
2022. Ifølge udbudslovens § 138 skal Atea imidlertid have mulighed for at undgå
denne udelukkelse ved at dokumentere, at virksomheden til trods for straffelovs
overtrædelserne er pålidelig (såkaldt selfcleaning). SkalAtea anses for pålidelig, skal
Atea blandt andet kunne dokumentere, at virksomheden har gennemført passende
foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven. Beslutning
om, hvorvidtAtea er pålidelig, skal træffes af den enkelte ordregivende myndighed
i forbindelse med de konkrete udbud, hvor den ordregivende myndighed påtænker
at tildeleAtea en offentlig kontrakt ved eget udbud eller genåbning af konkurrencen
under en rammeaftale.
Umiddelbart efter domfældelsen afAtea bad Økonomistyrelsen (på daværende tids
punkt Moderniseringsstyrelsen) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S
(SKI) Kammeradvokaten analysere Ateas complianceprogram, og dermed hvad
Atea havde gjort for at rense sig selv, siden de første sigtelser blev rejst i 2015.
Kammeradvokaten afgav den 5. september2018 en redegørelse herom.
På baggrund af Kammeradvokatens redegørelse, herunder det forhold, at ingen
dømte længere er ansat iAtea, vurderede Økonomistyrelsen og SKI den 7. septem
ber 2018, at Atea - på daværende tidspunkt - efter styrelsens og SKI's opfattelse
ikke kunne udelukkes fra offentlige udbudsforretninger.Atea havde med andre ord
efter styrelsens og SKI's vurdering selfcleanet sig i udbudslovens forstand.
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