Udbudsseminar om udbudsloven for leverandører
Det kan være vanskeligt for private virksomheder at komme ind på det offentlige marked. Udbudsreglerne er
komplekse og udbudsmaterialet fra de offentlige myndigheder kan være omfattende. FalckEkdahl tilbyder et
interaktivt seminar om den nye udbudslov med fokus på sammenspillet mellem kunde og leverandør.

Formålet med udbudsseminaret

Prisen for deltagelse

FalckEkdahl tilbyder et heldags interaktivt seminar om den
nye udbudslov med fokus på samspillet mellem kunde og
leverandør gennem udbudsprocessen og med særligt
fokus på leverandørsiden.

Prisen for deltagelse er 3.000 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Der gives rabat ved tilmelding af 2 personer, hvor prisen
vil være 5000 kr. ekskl. moms for begge personer. I prisen
indgår forplejning og deltagerbevis. Såfremt der er under
6 deltagere, forbeholder FalckEkdahl sig ret til at aflyse
kurset.

Formålet med seminaret er, at I som virksomhed dels
forbedrer jeres chancer for at vinde et udbud og dels, at
det samlede resultat bliver en gevinst for begge parter og
dermed en god udbudsoplevelse.
Seminarets fokuspunkter
Seminarets fokuspunkter vil blandt andet omfatte:
- Markedsafdækning og den indledende dialog med
kunden, hvad kan lade sig gøre?
- Det nye ”light-regime” og vurderingen af ”klar grænseoverskridende interesse”.
- Gennemgang af udbudsformer med anbefalinger om
brug.
- Hvordan udbudsmateriale samt kravspecifikation
gennemskues, således at der kan udarbejdes det bedst
mulige tilbud.
- Prækvalifikationen og gennemgang af det nye fælles
europæiske udbudsdokument (eESPD).
- Udvidet adgang til at anvende sociale og miljømæssige
aspekter i forbindelse til udbuddet, herunder
livscyklusomkostninger.
- Spørgsmål/svar i tilbudsfasen.
- Ændring af kontrakter i deres løbetid.
- Stand-still periode og Klagenævnets funktioner.
- Contract Management, som vi ser det.

Målgruppen
Målgruppen for udbudsseminaret er medarbejdere fra
leverandører, som ønsker af handle med det offentlige
marked. Seminaret henvender sig til både personer med
begrænset og godt kendskab til udbudsreglerne.
Hvornår og hvor?
Afholdes onsdag d. 22. juni 2016, kl. 9:00 til 15:30 hos
FalckEkdahl beliggende Købmagergade 55, 2 sal, 1150
København K. Tilmelding senest onsdag d. 15. juni 2016.
Hvem er vi?
FalckEkdahl består af erhvervsjurister med baggrund fra
leverandør-, kunde- og lovgiversiden. Vi har mange års
erfaring med den praktiske gennemførelse af udbud samt
med undervisning inden for udbudsret.
Kontakt
Har ovenstående vakt din interesse, er du velkommen til
at kontakte FalckEkdahl. Kontakt Kim Dyhring, chef for
udbud på kd@falckekdahl.dk og 27 21 43 87 eller Kathrine
Søs Jacobsen, konsulent på ksj@falckekdahl.dk og 50 42
95 54.

