Avdelningen för juridik inbjuder till KomRätt-kursen

Grundkurs i offentlig upphandling
Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder en grundläggande kurs i offentlig upphandling. Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna
till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Under de tre dagarna kommer teori varvas
med gruppövningar där deltagarna får tillämpa sina kunskaper.
Exempel på vad som kommer att tas upp:



















De grundläggande EU-principerna för upphandling
Upphandlande myndigheter
Undantag
Tröskelvärden
Upphandlingsförfaranden
Leverantörskvalificering
Uteslutning av leverantörer
Utvärderingskriterier
Sociala krav och miljökrav
Utvärderingsmodeller
Orimligt lågt anbud
Komplettering och förtydligande av anbud
Ramavtal
Upphandling under tröskelvärden och av sociala tjänster
Upphandling enligt lagen om valfrihetsystem (LOV)
Tilldelningsbeslut
Överprövning, skadestånd, ogiltighet och upphandlingsskadeavgift
Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Högberga Gård 19-21 november 2019
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Datum

19-21 november 2019. Sista anmälningsdatum 18 oktober.

Plats

Högberga Gård, Grindstigen 5-6, Lidingö. Kursen börjar kl. 10.00 dag 1 och kaffe
serveras från kl. 09.30. Kursen avslutas cirka kl. 15.00 dag 3.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar.
Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill
uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling.

Kostnad

7 995 kr. I avgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe. Middag 470 kronor.
Önskas middag ska detta anges vid anmälan. Lagstadgad moms tillkommer.
Faktura på kursavgiften och eventuell medverkan på middagarna skickas efter kursens
genomförande.
Vi har förbokat ett antal rum på Högberga Gård. Du bokar och betalar direkt till hotellet
genom att mejla till info@hogberga.se. Enkelrumspris: 2100 kr/natt inkl. frukost och
moms. Uppge kod: SKL Juridik.
Priset gäller till den 18 oktober, därefter kan rum bokas i mån av plats

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller via www.skl.se/kalender sök upp önskat kursdatum.
Kvittens på mottagande av anmälan sänds då via e-post direkt vid slutförandet av
anmälan. OBS! Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan
person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Kontakt

Frågor om kursens innehåll kan ställas till:
Eva Sveman, tfn 08-452 76 54, e-post: eva.sveman@skl.se.
För övriga frågor som rör din anmälan vänligen kontakta
Resurs- och konferenssektionen, tfn: 08-452 72 86, e-post: konferens@skl.se

MEDVERKANDE
Kursledare är förbundsjuristerna Hampus Allerstrand, Daniel Ekwall, Magnus Ljung
och Eva Sveman samt Maria Larsson upphandlingsexpert och ekonom.
Hampus Allerstrand arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål.
Daniel Ekwall arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål.
Maria Larsson arbetar som upphandlingsexpert vid SKL, huvudsakligen med frågor
inom området e-handel, e-upphandlingsverktyg och avtalsförvaltning. Maria är ekonom.
Magnus Ljung arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål. Magnus
var också expert i upphandlingsstödsutredningen och i överprövningsutredningen.
Eva Sveman har varit sakkunnig i Upphandlingskommittén och expert i Upphandlingsutredningen 2010 och i flera andra upphandlingsutredningar. Eva arbetar främst med
rådgivning, intressebevakning och utbildning.
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PROGRAM

Högberga Gård 19-21 november 2019

19 november
09.30 – 10.00
Samling med kaffe
10.00 – 10.45
LOU, LUF, LOV – vad skiljer dem åt och när ska/kan de användas?
CPV-koden, tröskelvärdena.
10.45 – 11.30
Upphandlande myndigheter och undantagen från LOU
11.30 – 12.00
Grundläggande principerna
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.45
Grupparbete
14.00 – 14.20
Upphandlingsformer över tröskelvärdena
14.20 – 15.00
Förfrågningsunderlaget allmänt (funktionella krav, hänvisning till
standarder, alternativa anbud m.m.)
15.00 – 15.20
Kaffe
15.20 – 16.00
Förfrågningsunderlaget sociala krav och miljökrav
16.00 – 16.40
Ramavtal
16.40 – 17.00
Annonsering över tröskelvärdena och tidsfrister
19.00
Middag

20 november
09.00 – 14.00
Anbudsprövning och anbudsöppning
Uteslutning av leverantörer
Kvalificering av leverantörer
Rättelse och komplettering
Anbudsutvärdering
Utvärderingsmodeller
10.20 – 10.40
Kaffe
12.30 – 13.30
Lunch
13.30 – 14.30
Grupparbete
14.30 – 14.50
Kaffe
14.50 – 16.30
Grupparbete (forts.) inklusive redovisning
16.30 – 17.00
Lagen om valfrihetssystem, LOV
19.00
Middag

21 november
09.00 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.40
11.40 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.15
14.15 – 14.45
14.45
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Upphandling under tröskelvärdena
Tilldelningsbeslut och jäv
Kaffe
Avbrytande av upphandling
Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
Ändringar i ingångna avtal
Lunch
Offentlighet och sekretess
Mutlagstiftningen
Avslutning och kaffe

