PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om udbudsret

Udbudsretten - sidste nyt
kolding kommune uddannelsescenter, den 8. juni 2011
PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om udbudsretten. På seminaret sætter vi
fokus på håndtering af ukonditionsmæssige tilbud og indholdet af den nye implementeringsbekendtgørelse. Vi kigger på ny praksis siden sidste udbudsseminar, herunder
på praksis fra Klagenævnet for Udbud, EU-Domstolen og domstolene. Vi ser på, hvad
der gælder med ”det nye SKI”, herunder gennemgår vi SKI’s model for fremtidige
udbud. Endelig stiller vi skarpt på regler og proces i forbindelse med forhandlinger.
Foredragene bliver holdt af advokater fra Bech-Bruuns afdeling for udbudsret.

Program
Kl. 10.00 - 11.00
		
		
		

Ukonditionsmæssige tilbud
Vi gennemgår ordregivers muligheder for at undgå
ukonditionsmæssige tilbud. Endvidere gennemgår vi mulighederne
for at rette op på ukonditionsmæssige tilbud, herunder 		
indholdet af den nye implementeringsbekendtgørelse.

Kl. 11.00 - 11.15 Pause
Kl. 11.15 - 12.15
		
		
		

Praksis siden sidst
Vi gennemgår ny praksis siden sidste års udbudsseminar.
Indlægget vil omfatte praksis fra Klagenævnet for Udbud,
EU-Domstolen og domstolene.

Kl. 12.15 - 12.45 Let frokost
		
Kl. 12.45 - 13.45 Praksis siden sidst (fortsat)
Kl. 13.45 - 14.00 Pause
Kl. 14.00 - 14.45
		
		
		
		

Ny model for udbud/rammeaftaler
SKI’s model for rammeaftaler har stået for skud, hvilket har medført
ophævelse eller ændring i ca. halvdelen af de eksisterende rammeaftaler.
Men kan ordregivere med sindsro købe ind på de eksisterende aftaler,
og hvordan ser SKI’s model for fremtidige udbud ud?

Kl. 14.45 - 15.15 Forhandlinger - regler og proces
Udbudsdirektivet begrænser muligheder for forhandling, men særligt
		
efter et aflyst udbud kan det være relevant at forhandle. Derudover er
		
der efter tilbudsloven fri adgang til forhandling. Men hvordan gennem		
føres en sådan forhandling i praksis, og hvilke regler gælder for
		
forhandlingerne?
Kl. 15.15 - 15.30 Afrunding og spørgsmål

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 8. juni 2011
Kolding Kommune Uddannelsescenter
Ågade 27, 6000 Kolding

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

Tilmelding
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7025 2545
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt
Oplys venligst EAN-nummer
Tilmelding er bindende

Pris for deltagelse
PRIMO-medlem:
Øvrige:

495 kr. ekskl. moms
995 kr. ekskl. moms

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO og
Bech-Bruun

