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

FOKUS PÅ Udbudsretten
Viborg Kommune, 4. december 2008
PRIMO og Bech-Bruun stiller igen i år skarpt på de seneste udviklinger indenfor
udbudsretten. På seminaret vil du få gennemgået de væsentligste begivenheder
indenfor udbudsområdet det seneste år, og du vil få gode råd og vejledning til at
håndtere bl.a. rammeaftaler, tildelingskriteriet og in-house kontrakter.
Foredragene holdes af Henrik Holtse, Sune Troels Poulsen, Trine Dall og Christian
Nielsen fra Bech-Bruuns specialiserede afdeling for udbuds- og konkurrenceret.

tid og sted
Torsdag den 4. december 2008,
Borgerhuset Stationen,
Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg

Deltagere

Program
Kl. 09.00		

Velkomst

Ledere, jurister, konsulenter og andre
medarbejdere med ansvar for indkøb
i kommuner og regioner

Kl. 09.10 – 09.45
		
		
		

Gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene
De væsentligste begivenheder indenfor udbudsretten de sidste 12 		
måneder vil blive gennemgået. Både dansk praksis og EU-praksis vil
blive omtalt.

PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7732 5564

Kl. 09.45 – 10.20
		
		
		

Rammeaftaler
Anvendelse af rammeaftaler kan ofte medføre fordele og fleksibilitet
for ordregivere. Reglerne giver dog ikke frit slag for ordregivere, hvorfor
det er nødvendigt at være opmærksom på en række begrænsninger.

Kl. 10.20 - 10.40 Pause
Kl. 10.40 – 11.25
		
		
		
		
		
Kl. 11.25 – 12.00
		
		
		
		
		
Kl. 12.00 – 12.15

Betydningen af forskellen mellem udvælgelseskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet
Sondringen mellem udvælgelseskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet er ikke skarp, og man kan som ordregiver let komme til at 		
blande tingene sammen. Hvornår kan man fx evaluere en tilbudsgiver
på dennes erfaring?
In-house kontrakter
Kontrakter som varetages in-house kræver ikke udbud. Det gennemgås,
hvornår kontrakter tildelt til selvstændige juridiske personer også 		
kan tildeles uden forudgående udbud i medfør af den såkaldte
udvidede in-house regel.
Spørgsmål og afrunding

Kl. 12.15 – 12.45 Frokost
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. BechBruun yder højt specialiseret rådgivning inden for alle offentligretlige problemfelter over for kommuner,
regioner, fælleskommunale selskaber og forsyningsselskaber.

www.primodanmark.dk

Tilmelding

Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt
Oplys venligst EAN-nummer
Tilmelding er bindende

Pris for deltagelse
PRIMO-medlem:
Øvrige:

695 kr. ekskl. moms
995 kr. ekskl. moms

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

