KURSUSUNIVERS ApS
Vestergade 5, 1.
8000 Århus C

Telefon 82 82 81 81
mail@kursusunivers.dk
www.kursusunivers.dk

KURSUSPROGRAM
Kursus for

Advokater, advokatfuldmægtige og andre med interesse for emnet

Emne

Udvidet udbudsret

Antal lektioner

7

Underviser

Advokat Martin Stæhr

Underviser CV

Martin Stæhr rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om udbudsreglerne, herunder i forbindelse med
større bygge- og anlægsprojekter og byudviklingsprojekter.
Han har betydelig erfaring med konfliktløsning og konflikthåndtering i forbindelse med større udbudssager og har i den
forbindelse ført en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud og de danske domstole.
Martin Stæhr er partner i advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann.

Dato

5. oktober 2020

Tidsrum

9.00-16.00

Sted

Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris

Kr. 2650,- excl. moms.

Formål
Kurset henvender sig primært til dig, der har styr på de grundlæggende aspekter af udbudsretten.

Program
På kurset vil vi fokusere på en række komplekse udbudsretlige emner, der er særligt relevante for advokater og advokatfuldmægtige, der ofte
eller med jævne mellemrum rådgiver om udbudsret.
Med fokus på kendelser fra Klagenævnet for Udbud og EU-domstolen samt på praktisk orienterede cases vil vi særligt beskæftige os med
følgende emner:
Hvornår skal kontrakter i udbud? De vanskelige regler om opgørelse af kontraktværdi samt brug af den såkaldte delydelsesregel.
Håndtering af fejl og mangler i tilbud. Hvornår kan fejl og mangler i ansøgning og tilbud berigtiges, og hvordan gøres det i praksis.
Evalueringsmodeller. De nye regler om offentliggørelse af evalueringsmodellen samt den praktiske indretning af modellerne.
Udbud med forhandling. Hvornår kan udbudsformen anvendes, og hvordan gennemføres proceduren i praksis. Muligheder og faldgruber.
Aktindsigt i forbindelse med udbud. Hvordan ”beskytter” man sin klients tilbudsoplysninger bedst muligt, og hvad hvis man
repræsenterer en ordregiver, der er fanget i en duel mellem to konkurrerende virksomheder.
Rammeaftaler. Den ”nye” praksis om pligt til angivelse af maksimalværdi af en rammeaftale og andre problematikker forbundet med
rammeaftaler, herunder hovedreglen om maksimal varighed på 4 år.
Seneste principielle udbudsretlige domme og kendelser af betydning for dig, der rådgiver om udbudsreglerne.

