PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om udbudsret

Udbudsretten - sidste nyt
FIH erhvervsbank i københavn, den 25. april 2012
PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om udbudsretten. På seminaret sætter vi
fokus på seneste udvikling og tendenser inden for udbudsretten. Vi vil blandt andet se
på afgørelser fra Klagenævnet for Udbud, EU-Domstolen og de danske domstole. Vi vil
også gennemgå de væsentligste ændringer i forhold til de nye udbudsdirektiver samt
give deltagerne en introduktion til den nye udbudsplatform. Endelig vil vi komme omkring prisevaluering og komme med reflektioner og anbefalinger hertil. Foredragene
bliver holdt af advokater fra Bech-Bruuns afdeling for udbudsret.

Program
Kl. 10.00 - 11.15
		
		
		

Deltagere
Seneste udvikling og tendenser inden for udbudsretten
Vi sætter fokus på praksis siden sidste års udbudsseminar. Indlægget vil
omfatte afgørelser fra Klagenævnet for Udbud, EU-Domstolen og de
danske domstole

Kl. 11.15 - 11.30 Pause
Kl. 11.30 - 12.15 Forslag til nye udbudsdirektiver
Få en introduktion til forslagene til nye direktiver for offentlige indkøb,
		
forsyningsvirksomheder og koncessionskontrakter. Hvad bliver de
		
væsentligste ændringer?
Kl. 12.15 - 12.45
		
Kl. 12.45 - 13.15
		
		
		
		

Let frokost
Anvendelse af den nye udbudsplatform
Fra 1. april 2012 har ordregivere pligt til at annoncere alle indkøb af
varer og tjenesteydelser på 500.000 kr. og derover på en ny central udbudsplatform. Vi introducerer den nye udbudsplatform og fortæller om
de første praktiske erfaringer

Kl. 13.15 - 13.30 Pause
Kl. 13.30 - 14.15
		
		
		

tid og sted
Onsdag den 25. april 2012
FIH Erhvervsbank i København
Langelinie Allé 43, 2100 København Ø

Prisevaluering
Flere kendelser fra klagenævnet i den seneste tid har aktualiseret nye
overvejelser om rammerne for prisevaluering. Vi kommer med reflektioner og anbefalinger hertil

Kl. 14.15 - 14.30 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

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

