Program - Modul 2 - Comwell Kellers Park
Dag 1
09.30

Velkomst

09.45

Igangsættelse af udbud og tilbudsfase
Udbudsbekendtgørelsen
Elektronisk udbud og tilbudsafgivning
Spørgsmål og svar - forstår markedet det offentliggjorte materiale, krav og vilkår samt
hvad der skal afgives tilbud på?
Ændringer i tilbudsfasen
Skriftlige spørgsmål/svar eller spørgemøder – fordele og ulemper

11.00

Pause

11:15

Modtagelse af ansøgninger og tilbud
Evaluering – udelukkelse, egnethed og forbehold
Brug af tredjemands ressourcer
Formelle krav til sprog, format, omfang.
Identifikation af eventuelle forbehold i tilbuddene. Vurdering af om et tilbud er
ukonditionsmæssigt på grund af forbehold
Gruppearbejde

12.30

Frokost

13.15

Evaluering – identifikation af vinder af udbuddet
Generelt om prisevaluering, kvalitativ evaluering, offentliggørelse af
evalueringsmetode og anvendelse af evalueringsmodeller
Gruppearbejde

15.00

Pause

15.15

Tildeling og det efterfølgende forløb
Begrundelse, stand still, aktindsigt og klager

16.30

Afrunding og evaluering (15 min.)

Vi tager forbehold for ændringer

Program - Modul 2 - Comwell Kellers Park
Dag 2
08.30

Opsamling

09.40

Udbud med forhandling
Hvordan forhandlingsudbuddet gennemføres
Hvornår og hvorfor?
Fordele og ulemper ved forhandling

11.00

Pause

11.15

Udbud med forhandling (forsat)
Det lovmæssige grundlag

12.00

Frokost

12.45

Det samlede udbudsgrundlag (Gruppearbejde)
Udbudsbetingelserne
Læringspunkter opsamles gennem konkret case inkl. gruppearbejde

14.00

Pause

14.15

Rammeaftaler
De forskellige typer rammeaftale.
Gennemførelse af mini-udbud og direkte tildeling
Indkøbscentralers rammeaftaler

15.15

Pause

15.30

Kontrakter
Introduktion til typisk indhold
IKAs standardrammeaftale

16.30

Afrunding

18.30

Middag

Vi tager forbehold for ændringer

Program - Modul 2 - Comwell Kellers Park
Dag 3
08.30

Det samlede udbudsgrundlag (Gruppearbejde) (forsat)
Udbudsbetingelserne
Læringspunkter opsamles gennem konkret case inkl. gruppearbejde

09.15

Pause

09.30

Ændringer og udvidelser af igangværende kontrakter
Forlængelse, udvidelse og anden form for tilpasning af igangværende kontrakter –
reglerne i udbudsloven om ændringer, klausuler og optioner
Kommercielle overvejelser, økonomi og forhandlinger om ændringer
Gruppeøvelser i forhold til ændringer

12.00

Frokost

12.30

Ændringer og udvidelser af igangværende kontrakter
Forlængelse, udvidelse og anden form for tilpasning af igangværende kontrakter –
reglerne i udbudsloven om ændringer, klausuler og optioner
Kommercielle overvejelser, økonomi og forhandlinger om ændringer

13.00

Driftsfasen
Elementer vedr. kontraktens drift gennemgås herunder besparelse/gevinster.
Compliance-begreberne og aftalestyring

13.35

Pause

13.45

Opsamling på det samlede IKA Collegeforløb

14.00

Afrunding og evaluering (15 min.)

Vi tager forbehold for ændringer

