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UDBUDSCERTIFICERING PÅ 5½ DAG

PROGRAMANSVARLIGE

JUC udbyder for fjerde år i træk den anerkendte Udbudscertificering, der giver en
intensiv introduktion til udbudsretten i 8
moduler fordelt på 5½ dage.

Certificeringen er udarbejdet af førende eksperter blandt advokater i NP advokater, Accura
og Poul Schmidt / Kammeradvokaten, der repræsenterer både ordre- og tilbudsgiversiden.
De har sammen med JUC håndplukket undervisere til modulerne, der dagligt er dybt inde i
de problemstillinger, som typisk giver praktiske udfordringer.

På alle moduler er der fokus på, at du får en
masse værktøjer, tjeklister og opdateret viden
om den praktiske håndtering af udbudsretlige problemstillinger, så du kan bruge din nye
viden allerede dagen efter modulet.
Håndplukkede undervisere
For at sikre det rigtige match er underviserne
udvalgt efter deres store erfaring med de
forskellige områders nuancer og problemstilinger. Vi har lagt vægt på, at de i udpræget
grad kan forholde sig til praktikken og selv
har fingrene nede i "udbudsjorden".
Sammensæt dit eget forløb
Du kan enten tage hele forløbet samlet eller
vælge at tage enkelte moduler. Modulerne
hører naturligt til inden for en fase i arbejdet
med udbud og fordeler sig på tre forskellige
forløb hhv.:
›
›
›

Forberedelse og gennemførsel af udbud
Kontraktfase
Håndhævelsesfase

På næste side kan du se den logiske rækkefølge i certificeringen og få overblik over de
forskellige faser og moduler.
Når du har deltaget på alle moduler, afsluttes
forløbet med en onlinetest, hvor du testes
i det materiale, du har været igennem og
i forståelsen af udbudsrettens facetter og
praktiske udførsel.

Målgruppen
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Målgruppen er ansatte i både den offentlige
og den private sektor. Du er typisk udbudskonsulent eller udbudsjurist. Det er også relevant, hvis du arbejder eller skal til at arbejde
med udbud på daglig basis.
Stor værdi for arbejdspladsen
Da modulerne i certificeringen har en udpræget praktisk og hands-on tilgang, giver
certificerede medarbejdere stor værdi på
arbejdspladsen.

Således har vi sørget for, at du kommer hele vejen rundt om udbudsbordet med ordregivere,
tilbudsgivere, myndigheder og førende rådgivere inden for området.

Vi stiler efter, at du som deltager bliver i stand
til at håndtere en lang række udbudstekniske
opgaver, og at du i kraft af konkrete og brugbare værktøjer kan arbejde mere selvstændigt efter certificeringen.
Vil du vide mere?
Følg med på juc.dk/CEU, hvor du kan se det
detaljerede program, undervisere, tidspunkter og løbende opdateringer.
Du er også meget velkommen til at kontakte
development manager, Anders Chr. Larsen på
acl@juc.dk eller på telefon 26 77 05 81, hvis
du har spørgsmål.
Vi er stolte af at kunne udbyde denne stærke
efteruddannelse og certificering inden for
udbudsområdet.

Helle Lorentsen Bøgeskov
Advokat og partner
NP advokater

Christina Heiberg-Grevy

Advokat og partner
Poul Schmidt / Kammeradvokaten

ANDRE UNDERVISERE
Jesper Fabricius
Advokat og partner
Accura

Vi ser frem til at byde dig velkommen!
Anders Chr. Larsen
JUC

Rasmus Horskjær Nielsen

Postdoc, Københavns Universitet
tidl. chefkonsulent
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

RUNDT OM ALLE UDBBUDSRETTENS
KLASSISKE PROBLEMSTILLINGER
Hos JUC har vi i over 15 år udviklet og
afholdt efteruddannelse inden for udbudsret og har gennem årene haft tusindvis af
kursister gennem dørerne. Vi har derfor stor
erfaring med de udfordringer, som udbudspraktikere møder.
Vi har siden 2012 afholdt en årlig udbudskonference, som er vokset til at blive Danmarks største. Mange af konferencedeltagerne har henvendt sig med ønsket om en
egentlig uddannelse og certificering i udbud
med konkrete ønsker til moduler og indhold.

af Danmarks skarpeste kapaciteter inden for
udbud for at designe det ultimative forløb.
Resultatet er en uddannelse over 5½ dag,
hvor du bliver certificeret i udbud. Ambitionen er, at du kommer sikkert på "udbudstoppen" og lærer at navigere uden om faldgruber, samtidig med du kan se muligheder og
udnytte fleksibiliteten i den nye udbudslov.
Med en certificering i udbud fra JUC får du
et kvalitetsstempel på din faglighed samt en
grundig og opdateret uddannelse.
Modul 7:
Modul 6:

Derfor har vi været i intens dialog med nogle

Modul 5:
Modul 4:
Modul 3:

Modul 2:
Modul 1:
Forberedelse af
udbud inkl. fleksible udbudsformer

Udarbejdelse af
udbudsmaterialet

Online
Certificering

Evalueringsmetoden

ESPD'et og
udelukkelsesgrunde

Indhentning af
dokumentation

Ændringer og
ophør af kontrakt

Modul 8:
Håndhævelse

Implementering
og styring af
kontrakt

DATOER OG TIDER
Modul 1: 17. marts 09.30-16.00
Modul 2: 24. marts 09.30-16.00
Modul 3: 7. april 09.00-12.00
Modul 4+5: 21. april 09.00-12.00 + 13.00-16.00
Modul 6: 5. maj 09.30-16.00
Modul 7+8: 18. maj 09.00-12.00 + 13.00-16.00
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KURSER I CERTIFICERINGEN

ALLE KURSER
KAN KØBES
ENKELTVIS

Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer – 17. marts 09.30-16.00

Indhentning af dokumentation – 21. april 13.00-16.00

Du får en solid forståelse for hvilke elementer, der som minimum altid bør indgå i forberedelsen af et udbud og hvilke overvejelser, man skal gøre sig i forhold til valg af udbudsprocedure og evt. indkøbsmetode. Du opnår også en teoretisk og praktisk fornemmelse for anvendelsen af fleksible udbubdsprocedurer.

Du får konkrete anvisninger til indhentning af ESPD-dokumentation, det nye fælles europæiske udbudsdokument. Vi går også i dybden med de praktiske udfordringer og spørgsmål,
som indhendtning af dokumentationen medfører.

Udarbejdelse af udbudsmateriale – 24. marts 09.30-16.00
Du får en solid forståelse for udarbejdelse af udbudsmaterialet, og du får en forståelse for,
hvad der er vigtigt at være opmærksom på i den praktiske hverdag i forbindelse med dette
arbejde. Vi gennemgår et samlet udbudsmateriale og drøfter falgruber og muligheder.
Evalueringsmetoden – 7. april 09.00-12.00

Ændringer og ophør af kontrakt – 5. maj 09.30-16.00
Du får en grundlæggende viden og forståelse omkring, hvilke ændringsmuligheder udbudsloven rummer. Gennem konkrete cases og gruppearbejde får du også en praktisk fornemmelse af, hvordan de forskellige ændringsmuligheder skal håndteres i praksis.
Implementering og styring af kontrakt – 18. maj 09.00-12.00

Du får en solid forståelse for det meget omtalte element evalueringsmetoden, og du opnår en
større forståelse for de overvejelser, der er relevante for valget af den rigtige evalueringsmodel.

Du opnår indsigt i, hvad det vil sige at implementere en indgået kontrakt, og hvad der skal til
for at implementeringen sikrer, at der skabes værdi i forretningen. Du får også konkrete input
til, hvad det vil sige at styre kontrakterne.

ESPD'et og udelukkelsesgrunde – 21. april 09.00-12.00

Håndhævelse – 18. maj 13.00-16.00

Du får konkrete anvisninger til oprettelse og udfyldelse af ESPD'et, samtidig med, at du får større
indsigt i relevante overvejelser i relation til de forskellige udelukkelsesgrunde.

Du får en større forståelse for, hvordan en klagesag forløber ved Klagenævnet for Udbud, og
hvilke reaktionsmuligheder Klagenævnet for Udbud har, og dermed bedre mulighed for at
vurdere eventuelle risici forbundet med en klagesag.

TIDSFORBRUG OG PRIS
Prisen for hele certificeringen er kr. 35.160 ekskl. moms for i alt 5½ dages undervisning og online
certificering. Prisen er inkl. forplejning, materialer, cases, oprettelse på materialeportal, diplom m.v.
Modulerne kan også købes enkeltvis som individuelle kurser, da de har hver deres specifikke
fokus, der giver dig værdi som udbudspraktiker. Du bliver dog kun certificeret, hvis du har
gennemført alle moduler.

DU KAN LÆSE MERE OM UDBUDSCERTIFICERINGEN OG SE
INDIVIDUELLE PRISER SAMT UDDYBENDE BESKRIVELSER AF
HVERT ENKELT MODUL PÅ WWW.JUC.DK/CEU
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TAG EN
DAG VÆK FRA
KONTORET, OG
STYRK DIN FAGLIGE
PROFIL I LÆKRE
OMGIVELSER
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TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/CEU

JUC er den førende udbyder af juridisk efteruddannelse i nordeuropa, vi laver:

KURSER, NETVÆRK, CERTIFICERING
OG KONFERENCER
Vi har årligt mere end:

500

FAGLIGE
KURSER

140

FAGLIGE
NETVÆRK

20

KONFERENCER

350

ONLINE
LEKTIONER

15.000
DELTAGERE

Axelborg | Vesterbrogade 4A | 1620 København V
tlf: 7020 8260 | juc@juc.dk | www.juc.dk | cvr: 35391304
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