Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna 19-20 september 2018
Kahn Pedersen och LETS bjuder återigen in till den populära tvådagarsutbildningen för
kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna. Under
utbildningen kommer ett antal praktiskt betydelsefulla upphandlingsfrågor att gås igenom,
med fokus på de särskilda förutsättningar som gäller för upphandlingar i försörjningssektorerna.
Huvudfokus för utbildningen är de kommunala energibolagens upphandlingar, men
utbildningen är även relevant för andra upphandlande enheter som tillämpar LUF.
Den första kursdagen utgörs av en grundutbildning i upphandling enligt LUF, och riktar sig främst
till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av upphandling
i försörjningssektorerna eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av nya LUF.
Agenda dag 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUF:s tillämpningsområde och struktur
Undantag
Allmänna bestämmelser
Upphandlingsförfaranden
Ramavtal m.m.
Elektronisk upphandling
Tekniska krav
Uteslutning
Leverantörskvalificering
Urval
Anbudsutvärdering
Överprövning och övriga rättsmedel

Sagt av tidigare kursdeltagare:
”Proffsigt och väl genomarbetat
utbildningsupplägg.”
”Kunniga och engagerade.”
”Bra innehåll, relevans och kunniga
föreläsare.”

Den andra kursdagen utgörs av en fördjupningsutbildning i upphandling enligt LUF, och riktar
sig till mer erfarna inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl., eller dem som deltagit i den första
kursdagen, och vill fördjupa sina kunskaper om upphandling i försörjningssektorerna. Under den
andra kursdagen varvas teoretiska inslag med interaktiva övningar och praktikfall, och
deltagarna förutsätts själva delta aktivt i diskussionerna. Det kommer också att finnas möjlighet
att vara med och påverka innehållet i utbildningen genom att på förhand (senast två veckor
innan kursens genomförande) skicka in frågor till Kahn Pedersen.

Agenda dag 2
•
•
•
•
•
•

Samverkan med leverantörer och andra privata aktörer, gränsdragningen mellan köp
och andra finansieringsformer samt praktiskt betydelsefulla undantag
LUF:s särdrag – genomgång av ett antal betydelsefulla skillnader mellan LUF och LOU
Förhandlingar vid upphandling – hur använder man LUF:s flexibilitet som ett verktyg för
bättre affärer?
o Praktikfall IT-upphandling
Avtalsfrågor i samband med upphandling – utformning, förvaltning och uppföljning
GDPR för kommunala energibolag – hur påverkas inköpsverksamheten av den nya
dataskyddslagstiftningen?
Deltagarnas inskickade frågor – gruppdiskussion baserad på frågor som deltagarna
själva skickat in inför utbildningen

Under båda kursdagarna kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner
utifrån deltagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var:

HELIO, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2, Stockholm.

När:

19-20 september 2018. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09.00 och
slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.

Pris:

Endast dag 1: 9 000 kr. Endast dag 2: 11 000 kr. Båda dagarna: 17 000 kr. Vid anmälan
av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10
procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från
utbildningen, lunch och fika.

Middag:

Den första kursdagen kommer det att finnas möjlighet att till självkostnadspris delta i
en gemensam middag (betalning sker i samband med middagen).

Anmälan:

E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress
och eventuella allergier eller liknande samt om ni önskar delta i middagen den 19
september. Sista anmälningsdag är den 5 september 2018. Anmälan är bindande.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och
Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions
Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.
Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina
personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter
och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår
personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga
uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål. Mer information om vår behandling av
personuppgifter finns också på vår webbplats kahnpedersen.se.

