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Grundlæggende udbudsret 
Tirsdag d. 20. september og onsdag den 21. september 2022, kl. 9.00 – 16.00 
 
Det Juridiske Fakultet 
Efter- og videreuddannelse 
Søndre Campus 
Njalsgade 76, 2300 København S 

PROGRAM 

Dag 1 tirsdag den 20. september 2022 

Tid Program 

09.00 – 09.15 Velkomst og introduktion til kurset 

Carina Risvig Hamer 

09.15 – 10.45 Udbudsretlige regler, principper og formål 

I denne lektion gennemgås 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. 
 
Carina Risvig Hamer 

10.45 – 11.00 Pause 
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Tid Program 

11.00 – 12.30 Udbudspligt 

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. 
 
Rasmus Horskjær Nielsen  

12.30 – 13.15 Frokost 

 

13.15 – 14:45 Udbudsprocessen 

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. 
 
Rasmus Horskjær Nielsen 

14.45 – 15.00 Pause 

 

15.00 – 15.45 Rammeaftaler og indkøbscentraler 

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. 
 
Carina Risvig Hamer 

15.45 – 16.00 Opsamling og tak for i dag 

v. Carina Risvig Hamer 
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Dag 2 Onsdag den 21. september 2022 

Tid Program 

09.00 – 09.15 Introduktion til dag 2 

Carina Risvig Hamer 

09.15 – 10.45 Udvælgelse af virksomheder 

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. 
 
Carina Risvig Hamer 

10.45 – 11.00 Pause 

 

11.00 – 12.30 Tildeling af kontrakt 

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. 
 
Rasmus Horskjær Nielsen  

12.30 – 13.15 Frokost 

 

13.15 – 14.00 Håndtering af klager 

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. 
 
Carina Risvig Hamer 
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Tid Program 

14.00 – 14.45 Miljø og sociale hensyn i offentlige indkøb 

I denne lektion ses nærmere på mulighederne for at inddrage miljø og 
sociale hensyn i offentlige indkøb herunder muligheden for at anvende 
mærker. 
 
Rasmus Horskjær Nielsen  

14.45 – 15.00 Pause 

 

15.00 – 15.45 Ændring af en kontrakt 

I denne lektion behandles kravene til, hvornår ordregiver kan foretage 
ændringer i en allerede indgået kontrakt uden at skulle foretage et nyt 
udbud. 
 
Carina Risvig Hamer 

15.45 – 16.00 Opsamling og afrunding 

v. Carina Risvig Hamer 

 
Læs om dine undervisere: 
 
Lektor Carina Risvig Hamer, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet  
 
Ph.d. , advokat Rasmus Horskjær Nielsen, Andel.  
 

https://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=da/persons/334656
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