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Deltagergebyret udgør kr. 500,00 pr. deltager.
personer.
IFIRS medlemsskoler og medlemmer af Skoleindkøb
deltager GRATIS med op til 2 personer.
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Tilmeldingsfrist mandag den 23. maj 2016

Tilmeldingsfrist mandag den 20. april 2015

PROGRAM
09.30 - 10.00

Registrering og morgenmad

10.00 - 10.15

Velkomst v/ Aage Toft-Christensen, Leder af IFIRS

10.15 - 11.00

Hvordan bruges den nye udbudslov, og hvad betyder de for offentlige
indkøbere og leverandører til det offentlige, set med en advokats øjne?
øjne
v/Specialistadvokat Christian Nielsen,
Nielsen Advokatfirmaet Bech-Bruun
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udbudslovman skal være særlig opmærksom på
• Den politiske proces i det videre forløb og ikrafttrædelse af loven
• Betydningen af den nye ”egen-erklæring” for tilbudsgiverne

11.00 - 11.15
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12.00 - 12.30
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12.00 - 12.30
12.30 - 13.30

Pause og networking
Specialistadvokat
Christian Nielsen, Revisor X fra Rigsrevisionen og
Pause
og networking
IFIRS udbudsjurister er klar til en snak.’
Specialistadvokat Christian Nielsen, Bech-Bruun, Kontorchef Lene
Schmidt og Souschef Tove Rasmussen fra Rigsrevisionen og
IFIRS udbudsjurister er klar til en snak.
Hvordan håndteres indkøb under udbudsgrænsen, set med Rigsrevisionens øjne.
v/Udbudsjurist Cindy Jane Bjerregaard
Hvordan håndteres indkøb under udbudsgrænsen, set med Rigsrevisionens øjne.
v/Kontorchef
Lene
Schmidt og Souschef Tove Rasmussen fra Rigsrevisionen
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• Der
tages udgangspunkt
i Rigsrevisionens rapporter og gives, på baggrund heraf,
Indhentning
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vejledning.
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ESPD, det fælles europæiske udbudsdokument
v/Udbudsjurist Cindy Jane Bjerregaard
ESPD, det fælles europæiske udbudsdokument
v/Udbudsjurist
Cindy Janeen
Bjerregaard
• Indlægget indeholder
vejledning til ordregivere, der skal oprette et eESPD
og til virksomheder, der skal byde på en opgave og dermed udfylde et eESPD.
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videreformidles
til ordregiveren.
• Ansøgere og tilbudsgivere får hjælp til, hvordan eESPD udfyldes korrekt og
videreformidles til ordregiveren.
Frokost og networking
Der serveres en lækker frokost i Bistrolokalet, og der er mulighed for at netværke
Opsumering,
frokost og networking
med IFIRS udbudsjurister
og økonomer.
Der serveres en lækker frokost i Bistrolokalet, og der er mulighed for at netværke
med IFIRS udbudsjurister.

Hvordan behandles totalomkostninger i udbud
v/Udbudsjurist Dorthe Jochimsen
v/Advokat Marie Albæk Jacobsen, advokatfirmaet Bech-Bruun
• Det nye tildelingskriterie
Kørselsvejledning:
• Begrebet Total Cost of Ownership – Livscyklusomkostninger
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EUtil Motorvejskryds Odense
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med
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fremover
(Svendborgmotorvejen) og drejer af mod Odense.
Derefter tag første afkørsel (Ørbækvej), rundt i rundkørslen mod Odense og
fortsæt ud af Ørbækvej,
som bliver
Ejbygade
Opsummering
og taktilfor
i dag forbi BILKA og IKEA indtil Åsumvej, hvor
du drejer til venstre.
Petersmindevej er første vej til højre, og du kører ligeud af den, ca.200m,
så er du på P-pladsen.
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IFIRS er Danmarks største indkøbsfællesskab for selvejende institutioner
75
74 ungdoms- og efteruddannelsesinstitutioner er medlem af IFIRS
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på ca. kr. 1.500.000.000

Medlemskabet består af kontingent, licens til SAS Indkøbsanalyse og deltagelse i udbud.

KONTINGENT
Kontingentet udgør kr. 3.500 årligt, og giver adgang til 30
aftaler fra første dag. Få tilsendt oversigt over aftalerne ved at
sende mail til: aae@ifirs.dk

LICENS
Licensen til SAS Indkøbsanalyse udgør ca. kr. 3.500 årligt.

UDBUDSUDGIFTER
Der opkræves et forskud på 4 x kr. 2.500 til dækning af deltagelse i udbud og relaterede omkostninger (ex. SAS og seminarer).
Deltager skolen ikke i udbud i året, tilbagebetales det opkrævede beløb.
Deltagelse i udbud kræver en accept fra dig, efter du har fået
tilsendt et budget for udbuddet, der består af de forventede
udgifter og de forventede besparelser.
Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt Aage Toft-Christensen via mail, ato@ifirs.dk, eller direkte på 2091 2350.

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

O/3053-13

Besøgsadresse: C. F. Tietgens Vej 10, 1. sal, 6000 Kolding

O/3670-16

Kontakt: Aage Toft-Christensen via mail, ato@ifirs.dk, eller direkte på 2091 2350.

