
SEMINAR OM DEN NYE UDBUDSLOV

SEMINARET AFHOLDES TIRSDAG DEN 28. APRIL 2015 PÅ 
SYDDANSK ERHVERSSKOLE

PETERSMINDEVEJ 1F, 5000 ODENSE C

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS I SAMARBEJDE MED ADVOKATFIRMAET BECH-BRUUN
INVITERER SKOLERNE OG SKOLERNES LEVERANDØRER

TIL

• Hvad betyder den nye udbudslov for dig som offentlig indkøber?
• Hvad betyder den nye udbudslov for dig som leverandør?
• På seminaret gennemgår vi den nye udbudslov, ikke på en ”langhåret måde”, men med et
   praktisk syn på reglerne, en sammenkobling med Forvaltningsloven, som gælder for alle indkøb.
• Hvad sker der, når Tilbudsloven forsvinder?
   Er der ”frit slag” for alle indkøb under kr. 1.500.000, eller er der stadig regler, der skal overholdes?
• Hvornår, hvordan og om hvad må vi som offentlige indkøbere forhandle?
• Hvad blev der af den større klarhed, forenkling og fleksibilitet, som politikerne lovede os?

ALT DETTE OG MEGET MERE FÅR DU AT VIDE PÅ SEMINARET.

Hvem kan få glæde af at deltage på dette seminar?
• Offentlige indkøbere og ansvarlige for indkøb
• Leverandører til det offentlige

Tilmelding:
Du tilmelder dig ved at scanne denne QR-kode:
(der udfyldes én tilmelding pr. deltager)
Tilmeldingsfrist mandag den 20. april 2015

Hvad koster det:
Deltagergebyret udgør kr. 500,00 pr. deltager.
IFIRS medlemsskoler deltager GRATIS med op til 2 personer.



Registrering og morgenmad

Velkomst 
Velkomst v/Leder af IFIRS, Aage Toft-Christensen

Hvad er de væsentligste ændringer i den nye udbudslov, og hvad
betyder de for offentlige indkøbere og leverandører til det
offentlige, set med en advokats øjne? v/Specialistadvokat Christian Nielsen
• Baggrunden for den nye udbudslov
• De væsentligste ændringer i forhold til Tilbudsloven og den nuværende udbudslov
• Den politiske proces i det videre forløb og ikrafttrædelse af loven
• Betydningen af den nye ”egen-erklæring” for tilbudsgiverne
• Hvordan arbejder vi fra nu af og frem til 1. oktober 2015

Hvordan udbyder vi indkøb efter 1. oktober 2015, der i dag falder under
Tilbudsloven? v/Udbudsjurist Britt Egede Jensen
• Tærskelværdierne
• Ophævelse af annonceringspligten
• De almindelige forvaltningsmæssige regler
• Hvordan arbejder en offentlig indkøber med indkøb under kr. 1.500.000?
• Hvordan afgiver en virksomhed tilbud på ordrer under kr. 1.500.000?

Pause og netværking
Specialistadvokat Christian Nielsen, IFIRS udbudsjurister og økonomer er klar til en snak.’

Fleksible procedurer og dialog med markedet v/Udbudsjurist Mette Jørgensen
• Dialog bliver nu lovreguleret
• Dialog før – under og efter udbudsforløbet

Den nye udbudslovs betydning for bygge- og anlægskontrakter 
v/Udbudsjurist Cindy Jane Bjerregaard.
• Hvilke indkøb kan falde ind under bygge- og anlægskontrakter?
• De gældende tærskelværdier
• Udbudsformer

Frokost og netværking
Der serveres en lækker frokost i Bistrolokalet, og der er mulighed for at 
netværke med IFIRS udbudsjurister og økonomer.

SEMINARPROGRAM
08.30 – 09.00

09.00 – 09.15

09.15 – 09.45

09.45 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.45

11.45 - 12.30

12.30 – 13.15



Hvordan behandles totalomkostninger (TCO) i udbud v/Udbudsjurist Dorthe Jochimsen

• Det nye tildelingskriterie

• Hvad forstås der ved begrebet Total Cost of Ownership – Livscyklusomkostninger

• Det kommende regelsæt fra EU

• Hvordan vil IFIRS arbejde med TCO

Betydningen af kontraktstyring og Compliance v/Procesleder Anders Lovén,
Udbudscontroller Inge Pedersen og Kontraktsansvarlig Thomas Tromborg
• De nye regler for ændring af kontrakt efter udbud
• Hvad er kontraktstyring, og hvordan fungerer det?
• Hvad betyder kontraktstyring for den offentlige organisation?
• Hvad betyder kontraktstyring for leverandørerne?
• Hvad er Compliance og hvordan foretages den?
• SAS Indkøbsanalyse
• Arbejdet inden et udbud
• Kontrol af fakturaer
• Kontrol af brug af aftaler

Pause og netværking
IFIRS udbudsjurister og økonomer er klar til en snak.

Den effektive indkøbsorganisation og samarbejdet med de professionelle leverandører 
v/Leder af IFIRS Aage Toft-Christensen og Procesleder Anders Lovén
• Egen indkøbsorganisation
• Organisatorisk placering
• Strategi
• Kontakten til brugerne 
• Kontakten til leverandørerne
• Den ”udliciterede” indkøbsorganisation
• Strategiske overvejelser
• Den lokale organisation
• Arbejdsopgaver

Opsummering og tak for i dag.

13.15 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 15.30

 15.30

SEMINARPROGRAM



O
/3

05
3-

13

c/o HANSENBERG

Skovvangen 28

6000 Kolding

Aage Toft-Christensen

ato@ifirs.dk

2091 2350

Indkøbsfællesskabet IFIRS blev etableret den 01.08.2010 
med erhvervsskolen HANSENBERG som værtsinstitution.

IFIRS består pr. 01.04.2015 af 63 Erhvervs-, Handels-, SOSU- og Landbrugsskoler, Campus, 
AMU Centre, VUC Centre, Almene Gymnasier og Erhvervsakademier.

 
Indkøbsfællesskabets formål er at konkurrenceudsætte så mange indkøbsområder som muligt, 

Du kan se udbudsplanen på ifirs.dk.
I 2014 igangsatte vi 40 udbud.

I 2015 forventer vi at forny 20 eksisterende aftaler og igangsætte ca. 30 nye udbud.
Den 01.04.2015 havde medlemmerne 143 aftaler at vælge i mellem.

 
Du kan følge med i IFIRS aktiviteter ved at tilmelde dig den månedlige nyhedsavis på ifirs.dk.

Medlemskontingentet udgør kr. 3.500 årligt.
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