Kurs:

Grunnkurs offentlige anskaffelser

Målgruppe:
Kurset er tilpasset både de som har er ferske og de som har noe erfaring fra å delta i tilbudsprosesser.
Det er en fordel om man er kjent med grunnleggende regler og trekk ved offentlige
anskaffelsesprosesser, men forkunnskaper er ikke nødvendig for å ha utbytte av kurset.
Dato:
Sted:

22.11.2022 - 09:00-16:00
Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målsetning:
Kontrakter med offentlige byggherrer tildeles etter innkjøpsprosesser styrt av anskaffelsesregelverket.
Innsikt i dette er nødvendig for å trå rett i konkurransene.
Målet er at deltakerne etter kurset kan analysere konkurransegrunnlag for å utforme søknader og
tilbud som oppfyller konkurransens krav og kriterier på best mulig måte. Deltakerne vil være bedre i
stand til å oppfatte risiko i oppdragsgivers grunnlag, og kjenne alternativene for hvordan slik risiko bør
håndteres. I tillegg vil deltakerne bevisstgjøres sine rettigheter etter regelverket, og vite hvordan man
bør gå frem for å kontrollere at en tildeling til konkurrenten er lovlig.
Tema:
Overordnet om regelverket – terskelverdier – konkurranseformer – hvordan man må jobbe med anbud,
bruk av KGV.
1.

Overordnet om regelverket – terskelverdier – konkurranseformer – hvordan man må jobbe
med anbud, bruk av KGV.

2.

Kvalifikasjonsfasen – Kvalifikasjonskrav og utvelgelse – ESPD – hvordan unngå avvisning,
samarbeid med andre UE/UL/AF.

3.

Tilbudsfasen – Tildelingskriterier, tilbudsoptimalisering, utforming av svar på kvalitative
kriterier, forbehold og avvik

4.

Fleksible prosedyrer, forhandling og dialog, hva kan man forhandle om og ikke, hvordan gå
frem i forhandlingsmøter med offentlige oppdragsgivere.

5.

Tildelingsfasen - krav til begrunnelse, rett til innsyn, sladding av tilbud, vedståelsesfrist og
forlengelse av denne, klagemuligheter og hvordan man bør gå frem.

Kursholder:
Åshild Fløisand og Mari Moe Haahjem. Åshild er advokat og partner ved SANDS sitt kontor i Bergen.
Mari Moe Haahjem er senioradvokat ved samme kontor. Fløisand og Haahjem har spesialkunnskap om
regelverket for offentlige anskaffelser, og har en variert erfaring fra dette fagområdet.
Pris:

kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre.

Påmeldingsfrist:
Påmelding:
● Bedri

15.11.2022
Torhild.Holgersen@EBAV.no

● Navn

● E-post

● Telefonnummer

● Prosjektnummer

!!Viktig!! Deltakerre må ta med egen Standard/Standardsamling..
NB! Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og at dersom det er for få påmeldt vil kurset utgå eller evt. flyttes.

