INVITATION TIL SEMINAR
Torsdag den 15. marts 2018, kl. 13.00 – 16.00

PROGRAM
13.00 – 13.45

Bliv opdateret på den væsentligste udvikling i udbudsretlig
retspraksis det seneste år
v/ advokat Lotte Hummelshøj

13.45 - 14.00

Pause med forfriskninger

14.00 - 14.20

Særligt om omfanget af ordregivers undersøgelsespligt
v/ advokat Sebastian Asbjørn Pedersen

14.20 – 14.50

Udbudsretlige og konkurrenceretlige udfordringer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med etablering af tilbudskonsortier
v/advokat Lotte Hummelshøj

14.50 – 15.00

Pause med forfriskninger

15.00 – 16.00

Udvalgte domme fra EU-Domstolen og deres betydning for udbudsretten i Danmark, herunder i forhold til pligten til beskrivelse af evalueringsmodeller i udbudsbetingelserne
v/advokat Henrik Peytz

LOTTE HUMMELSHØJ
ADVOKAT (L), PARTNER
LH@NNLAW.DK
21 64 32 40

HENRIK PEYTZ
ADVOKAT (H), PARTNER
HP@NNLAW.DK
40 31 90 41

SEBASTIAN A. PEDERSEN
ADVOKAT
SAP@NNLAW.DK
29 13 39 59

OPLÆGSHOLDERE
Lotte Hummelshøj har udbudsret som speciale. Lotte Hummelshøj har mere end 25 års
erfaring med rådgivning om alle led i en udbudsproces af både ordregivere og tilbudsgivere og har
omfattende proceserfaring fra sager om udbudsret ved Klagenævnet for Udbud og de almindelige
domstole.
Henrik Peytz leder Nielsen Nøragers gruppe for EU -, konkurrence- og udbudsret sammen med
Lotte Hummelshøj og har arbejdet med disse emner i over 30 år. Gruppen rådgiver offentlige myndigheder og danske og udenlandske erhvervsvirksomheder i konkurrence-, udbuds- og statsstøttesager og andre sager om offentlig regulering. Henrik Peytz har ført en lang række sager ved EUDomstolen dels for Kommissionen dels for private parter.
Sebastian Asbjørn Pedersen beskæftiger sig primært med juridisk rådgivning inden for EU
-, udbuds- og konkurrenceret, herunder ved vurdering af, om der er udbudspligt, ved udarbejdelse
af udbudsmateriale og ved vurdering af konditionsmæssighed samt evaluering af indkomne tilbud.
Han bistår med projektstyring, kontraktudarbejdelse, spørgsmål om aktindsigt, samt ved tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbud.

MÅLGRUPPE
Seminaret henvender sig både til indkøbere og medarbejdere hos offentlige ordregivere og til ansatte i leverandør- og rådgivervirksomheder, der arbejder med udbud.

Tid og sted

Tilmelding

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 13.00-16.00

Deltagelse er gratis, men deltagerantal er begrænset.
Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til advokat Lotte Hummelshøj på lh@nnlaw.dk.

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab
Frederiksberggade 16
1459 København K
Parkering
Nielsen Nørager har parkeringsaftale med Q-Park
Nørreport under Israels Plads (indkørsel fra Linnésgade). Efter endt møde udleveres valideringsbevis fra
receptionen

Deltagerbevis udleveres

