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Grundlæggende udbudsret 

Todages kursus 

Kursusbeskrivelse  

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de mest relevante udbudsretlige 

problemstillinger, der strækker sig fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse og 

potentielle klager.  

 

Udbudsret omhandler det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsopgaver, der hvert år løber op i ca. 370 mia. kr. For at sikre, at skatteydernes penge 

forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt at det offentliges indkøb er så effektivt som muligt, og 

at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. 

Dette er udbudsreglerne med til at sikre. 

 

På kurset vil der bl.a. ske en gennemgang af følgende relevante forhold:  

 

- Hvad er formålet med udbudsreglerne, og hvilke regler og principper skal iagttages 

ved indgåelse af offentlige kontrakter 

- Hvornår er en kontrakt udbudspligtig og hvilke regler gælder for de forskellige typer 

kontrakter  

- Udbudsprocessen: fra valg af procedurer til tildeling af kontrakt  

- Hvordan håndteres en klage 

- Hvornår må man ændre i en allerede indgået kontrakt  

 

Dit udbytte 

Efter deltagelse i kurset om grundlæggende udbudsret vil du  

• Blive i stand til at identificere og analysere de retlige forhold, der relaterer sig til indgåelse 

af offentlige kontrakter, herunder vil du kunne afgøre om en given opgave er 

udbudspligtig, og hvordan opgaven bedst konkurrenceudsættes. 

• Have et solidt kendskab til de grundlæggende krav til udarbejde af et udbudsmateriale og 

hvordan en udbudsproces forløber, herunder hvordan man som tilbudsgiver undgår fodfejl 

i sit tilbud. 

• Have et godt overblik over de udbudsretlige regler og principper.  

• Blive i stand til at reflektere over de udbudsretlige spilleregler og få en forståelse for 

vigtigheden i at konkurrenceudsætte offentlige opgaver på den bedst mulige måde.  
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Kursets indhold  

Dag 1 

Udbudsretlige regler, principper og formål (2 lektioner)  

I denne lektion gennemgået de udbudsretlige kilder og de grundlæggende principper om bl.a. 

ligebehandling og gennemsigtighed. Der bliver set nærmere på, hvorfor der skal afholdes 

udbud og hvilke hensyn der skal iagttages.  

 

Udbudspligt (2 lektioner)  

I denne lektion behandles grænserne for, hvornår en kontrakt skal i udbud samt hvornår en 

kontrakt kan undtages fra udbudsreglerne, herunder kendskab til reglerne om in-house. De 

udbudsretlige rammer gennemgås, deriblandt reglerne for mindre indkøb (udbudslovens 

afsnit IV-V) og indkøb omfattet af sociale ydelser, der er omfattet af light-regimet i 

udbudslovens afsnit III. 

 

Udbudsprocessen (2 timer)  

I denne lektion behandles de forskellige udbudsprocedurer, og vi gennemgår de væsentligste 

dele i et udbudsmateriale. Vi ser også nærmere på muligheden for at foretage ændringer i 

udbudsmaterialet undervejs i processen.  

 

Rammeaftaler og indkøbscentraler (1 lektion)  

I denne lektion behandles reglerne om rammeaftaler, og vi gennemgår mulighederne for at 

lave fælles udbud eller anvende en indkøbscentral m.v. Vi ser nærmere på kravene til at 

estimere en rammeaftales værdi, og kravene til gennemsigtighed i relation til hvem der kan 

anvende en rammeaftale og hvordan.  

 

Dag 2 

Udvælgelse af virksomheder (2 timer)  

Vi gennemgår de udbudsretlige regler om udelukkelse af virksomheder og kravene til 

virksomhedernes egnethed. Der ses nærmere på, hvilke krav ordregiver kan stille til de 

enkelte virksomheder, og hvordan virksomhederne skal dokumentere, at de lever op til 

kravene. Vi ser også nærmere på muligheden for at indhente supplerende oplysninger fra 

tilbudsgiverne.  

 

Tildeling af kontrakt (2 timer)  

Vi ser nærmere på reglerne om tildeling af en kontrakt og evaluering. Der stilles skarpt på 

udfordringerne ved tildeling af kontrakten, herunder kravene til ordregivers 

evalueringsmetode.  

Derudover vil kravene til standstill og ordregivers afslag til tilbudsgiverne, blive behandlet.  

 

Miljø & Sociale hensyn i offentlige indkøb (1 time) 

I denne lektion ses nærmere på mulighederne for at inddrage miljø og sociale hensyn i 

offentlige indkøb herunder muligheden for at anvende mærker.  

 

Håndtering af klager (1 timer) 

I denne lektion ser vi nærmere på, hvornår det giver mening at indgive en klage til 

Klagenævnet for Udbud. Vi gennemgår hvordan Klagenævnet for Udbud håndterer klager, og 

hvad der skal til for at en klage tillægges opsættende virkning samt muligheden for at få 

annulleret ordregivers tildelingsbeslutning samt blive tildelt erstatning. Vi ser også nærmere 

på betydningen af, at klagenævnet har annulleret en ordregivers tildelingsbeslutning.  

 

Ændring af en kontrakt (1 lektion)  
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Kursusbeskrivelse  

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de mest relevante udbudsretlige 

problemstillinger, der strækker sig fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse og 

potentielle klager.  

 

Udbudsret omhandler det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsopgaver, der hvert år løber op i ca. 370 mia. kr. For at sikre, at skatteydernes penge 

forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt at det offentliges indkøb er så effektivt som muligt, og 

at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. 

Dette er udbudsreglerne med til at sikre. 

 

På kurset vil der bl.a. ske en gennemgang af følgende relevante forhold:  

 

- Hvad er formålet med udbudsreglerne, og hvilke regler og principper skal iagttages 

ved indgåelse af offentlige kontrakter 

- Hvornår er en kontrakt udbudspligtig og hvilke regler gælder for de forskellige typer 

kontrakter  

- Udbudsprocessen: fra valg af procedurer til tildeling af kontrakt  

- Hvordan håndteres en klage 

- Hvornår må man ændre i en allerede indgået kontrakt  

 

I denne lektion behandles kravene til, hvornår ordregiver kan foretage ændringer i en allerede 

indgået kontrakt uden at skulle foretage et nyt udbud.  

 

Målgruppe 

Kurset er særligt relevant for dig som lige er begyndt at arbejde med offentlige kontrakter – 

både som indkøber og som virksomhed. Du kan fx være:  

 

- Advokat  

- Indkøber i en styrelse, en kommune eller anden offentlig myndighed 

- Ansat i en forsyningsvirksomhed 

- Ansat i en virksomhed der leverer til det offentlige   

- Generelt interesseret i offentlige kontrakter  

 

Det er ikke en forudsætning, at du er jurist, da undervisningen også er praktisk orienteret.  

 

Har du allerede et solidt kendskab til udbudsreglerne, kan kurset: Aktuelle udbudsretlige 

emner, der giver et grundigt indblik i aktuelle udbudsretlige emner i stedet være noget for dig. 

   

Gæsteforelæsere 

Marta Andhov, lektor, Det Juridiske Fakultet, CEPRI – Centre for Private Governance 

Rasmus Horskjær Nielsen, ph.d.-studerende, Det Juridiske Fakultet, Center for informations- 

og innovationsret (CIIR) 

 

Kursusleder 

Carina Risvig Hamer, lektor, Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret 

(CIIR) 

 

Fakta om kursus i Grundlæggende udbudsret 

 

https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/544051
https://jura.ku.dk/ansatte/phd?pure=da/persons/428060
https://jura.ku.dk/ansatte/phd?pure=da/persons/428060
https://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=da/persons/334656
https://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=da/persons/334656
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Kursusbeskrivelse  

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de mest relevante udbudsretlige 

problemstillinger, der strækker sig fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse og 

potentielle klager.  

 

Udbudsret omhandler det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsopgaver, der hvert år løber op i ca. 370 mia. kr. For at sikre, at skatteydernes penge 

forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt at det offentliges indkøb er så effektivt som muligt, og 

at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. 

Dette er udbudsreglerne med til at sikre. 

 

På kurset vil der bl.a. ske en gennemgang af følgende relevante forhold:  

 

- Hvad er formålet med udbudsreglerne, og hvilke regler og principper skal iagttages 

ved indgåelse af offentlige kontrakter 

- Hvornår er en kontrakt udbudspligtig og hvilke regler gælder for de forskellige typer 

kontrakter  

- Udbudsprocessen: fra valg af procedurer til tildeling af kontrakt  

- Hvordan håndteres en klage 

- Hvornår må man ændre i en allerede indgået kontrakt  

 

Varighed: 

 

To dage 

Datoer: 

 

20. og 21 september 2022 

Pris: 

 

9000 kr. eks. moms 

Ved tilmelding inden den 1. juli betales Early 

Bird pris på 8000 kr. eks. moms 

 

Sprog: 

 

Dansk (en lektion finder sted på engelsk med 

danske slides) 

 

Format:  Hybridkursus med mulighed for online 

deltagelse 

 

Sted: 

 

Det Juridiske Fakultet 

Københavns Universitet 

Karen Blixens Plads 16 

2300 København S 

 

Tilmeldingsfrist: 

 

6. september 2022 kl. 12 

Deltagerbevis: 

 

Deltagerbevis for 14 lektioner udstedes efter 

kurset ved dokumenteret deltagelse 

 

Kontakt: 

 

Spørgsmål angående kursets faglige indhold 

rettes til Carina Risvig Hamer 

 

 

mailto:crh@jur.ku.dk

	Grundlæggende udbudsret
	Todages kursus


