PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om risici på udbudsområdet

Udbudsretten under udvikling
Københavns Rådhus, 5. december 2007
Hvordan håndterer du og din kommune de nye regler i tilbudsloven og den
nyeste udbudsretlige praksis? Deltag i PRIMOs seminar og bliv klogere på
følgende juridiske risici:
• Kommunerne er underlagt udbudsreglerne i forbindelse med udlicitering. Her
er det ofte af stor betydning, om der er mulighed for at annullere en udbudsprocedure.
• Tildelingen af en kontrakt er udbuddets centrale punkt, og der er både fordele og
risici ved at anvende pointmodeller som støtte. Den seneste praksis ændrer fundamentalt ved den hidtidige opfattelse af lovligheden af pointmodeller.
• Er det gået galt, og Klagenævnet for Udbud har annulleret tildelingsbeslutningen,
er det spørgsmålet, hvilke pligter kommunen har i forhold til en allerede indgået
kontrakt.

Program
09:30 – 10.00

Kaffe

10:00 – 10:05

Velkomst
v/ advokat Peter Stig Jakobsen  

10.05 – 10.30

Gennemgang af udviklingen i regler og praksis
v/ advokat Peter Stig Jakobsen

10.30 – 11.00

Udlicitering og mulighederne for at annullere en udbudsprocedure
v/ advokat Jesper Kaltoft

11.00 – 11.20

Kaffepause

11.20 – 12:00

Retlige problemer ved anvendelsen af pointmodeller
v/ advokat Anders Birkelund Nielsen

12:00 – 13:00

Frokost

13.00 – 13.30

Er der pligt til at ophæve en indgået kontrakt?
v/ advokat Simon Evers Hjelmborg

13.30 – 14.00

Spørgsmål og afrunding
v/ advokat Peter Stig Jakobsen

PRIMO (Public Risk Management Organisation) er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening i maj 2005.
Størstedelen af Danmarks kommuner og regioner er i dag medlemmer af PRIMO. Sammen med en række private virksomheder søger PRIMO at udvikle ny viden og nye metoder til håndtering af kritiske risici i kommunerne.
Bech-Bruun er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København og Århus. Bech-Bruun yder højt
specialiseret rådgivning inden for alle offentligretlige problemfelter over for kommuner, regioner,  fælleskommunale selskaber
og forsyningsselskaber.

www.primodanmark.dk

tid og sted
Onsdag den 5. december 2007 på Københavns
Rådhus, Hovedkassen

Deltagere
Kommunale/regionale ledere, jurister og
andre medarbejdere med ansvar for indkøb
i kommuner og regioner

Tilmelding
Advokatsekretær Karen Margrethe Andersen,
Bech-Bruun
E-mail: kma@bechbruun.com
Telefon: 7227 3052
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7732 5564
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Pris for deltagelse
PRIMO-medlem:
Øvrige:

495 kr. ekskl. moms
795 kr. ekskl. moms

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO og
Bech-Bruun i samarbejde med
Københavns Kommune

