Næringshagane i Nordfjord i samarbeid med Fjordvarme AS
inviterer til kurs om
«Regelverket om offentlige anskaffelser»
Foreleser, Åshild Fløisand, er advokat og partner ved
Steenstrup Stordrange sitt kontor i Bergen. Hun har
spesialkunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser, og
har en variert erfaring fra dette fagområdet. Fløisand har også
omfattende erfaring som prosessfullmektig i tvistesaker
innenfor anbudsretten, og har bistått en rekke klienter i
klagesaker for KOFA. Hun har også bred erfaring som
rådgiver i anskaffelseseprosesser for offentlige
oppdragsgivere.
Tema:
Kurset går i dybden på rettslige og praktiske utfordringer som ofte oppstår i
anskaffelsesprosesser, og gir veilending om hvordan utfordringene kan løses. Det vil
bli vist til rettspraksis, Kofa-avgjørelser og erfaring fra forskjellige typer anskaffelser.
Temaene er valgt ut for å gi deltagerne en viktig oppfriskning av kunnskap i helt
sentrale anskaffelsesrettslige problemstillinger, samtidig som det gis oppdatering i
forhold til ny praksis og nytt regelverk.

Kurset avholdes på Nordfjord Hotell
Tirsdag 1. sepember 2015 kl. 09.00-16.00
Program:
09.00: Introduksjon til regelverket






Oversikt over hvilke regler gjelder for ulike anskaffelser
Terskelverdier (Nye fra 2014)
Hvordan beregner man anskaffelsens verdi?
Reglene som gjelder for anskaffelsene med verdi under 500 000 kr (Nye regler fra 2015)
Anskaffelsesprosedyrene
o Åpen anbudskonkurranse

o Begrenset anbudskonkurranse
o Konkurranse med forhandling
 Regler om protokollplikt og innsynsrett
10.00: Pause
10.15: Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 Forholdet mellom ulike typer krav – viktigheten av å skille
 Hva er lovlige og gode kriterier?
 Regler om vekting
 Hva oppdragsgiver må opplyse om i konkurransegrunnlaget?
11:00 Pause
11.15 Avvisning vs. Avklaring
 Avvisning av tilbydere
 Avvisning av tilbud
 Prosedyre for avvisning
 Regler for kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyderne
 Håndtering av avvik, forbehold, feil og uklarheter
 Mulighet for ettersending/supplering/avklaring
 Regler for tolkning av tilbud
12.00: Lunch
12.45:

Gjennomføring av konkurranse med forhandling






13.30:

Når kan man forhandle? (Nye regler på vei)
Hva kan og skal man forhandle om? - Hva kan man ikke forhandle om?
Hvem skal det forhandles med?
Hvordan gjennomføres forhandlingene?
Fordeler og ulemper
Pause

13.45

Evaluering av tilbud og avslutning av konkurransen









14.30:

Grunnlaget for evalueringen (vi ser på hva som lovlig kan vektlegges)
Hvordan veie ulike kriterier mot hverandre?
Bruk av vekting i ramme
Tildeling
Begrunnelsesplikten (Nye regler etter 2012)
Karenstid og kontrahering
Adgang til annullulering
Regler om vedståelsesfrist
Pause

14.45:

Oppdatering om forestående regelendringer og prosessen
Åpen post – deltagerne kan stille spørsmål

16.00:

Slutt for dagen

Praktiske opplysninger:
Pris: 2.000,- + mva pr. person inkl. lunsj
Påmelding til Berit Ness innan 24. august, berit@fjordvarme.no eller 902 98 284
Oppgje namn, bedrift, fakturaadresse, mobil og e-post.

