Program
UTBILDNING

Upphandling i praktiken
Grundkurs i offentlig upphandling - Upphandling är mer än paragraferna i LOU!
14 november 2017
Under en dag går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel – vad det är
som händer och vad som är värt att tänka på både som leverantör och upphandlande
myndighet. Ta chansen att höra en upphandlares perspektiv om hur upphandling kan leda till
en god affär, samtidigt som man håller sig inom lagens ramar.
Dessutom fick Sverige den 1 januari 2017 en ny upphandlingslagstiftning att förhålla sig till.
Grundstrukturen är den samma men innehållsmässigt finns det skillnader som är viktiga att
känna till.
Under kursen fokuserar vi både på nya LOU och hur lagstiftningen tillämpas i praktiken.
Andra ämnen som tas upp är sekretess, samhällsekonomi i upphandling, överprövning och
aktuella rättsfall.

08.30 – 09.00

Registrering, kaffe

09.00 – 09.15

Inledning – offentlig upphandling

09.15 – 10.45

Upphandlingsprocessen

10.45 – 11.00

Kaffepaus

11.00 – 11.30

Fortsättning Upphandlingsprocessen

11.30 – 11.40

Sekretess

11.40 – 12.10

Tröskelvärde och upphandlingsförfaranden

12.10 – 12.55

Lunch

12.55 – 13.20

Samhällsekonomi i upphandling

13.20 – 13.40

Ramavtal

13.40 – 14.00

Överprövning

14.00 – 14.10

Upphandlingsskadeavgift

14.10 – 14.30

Kaffepaus
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14.30 – 16.00

Aktuella rättsfall med Sara-Li Olovsson och Martin Bogg,
Advokatfirman Delphi

16.00 – 16.15

Vad gör Swedish Medtech inom upphandlingsområdet?

16.15 – 16.30

Frågor och avslutning

Föreläsare: Louise Reuterhagen, Swedish Medtech samt Sara-Li Olovsson och Martin
Bogg, Advokatfirman Delphi

Praktisk information
Avgift:

3 800:- för deltagare från medlemsföretag
5 200:- för ickemedlemmar (exkl. moms)

Plats:

Näringspunkten konferens på Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

Anmälan:

Via Swedish Medtechs hemsida. Observera att antalet deltagare är begränsat
och att anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock
möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.

Frågor:

Pernilla Andrée, 08 586 246 07 eller pernilla.andree@swedishmedtech.se

