
Udbudsret. Vi er din 
kompetente rådgiver.



Vores rådgivningsydelser
Vi tilbyder blandt andet:

• Sparring i udbud under udbudsloven og forsyningsvirk-
somhedsdirektivet vedr. indkøb af vare- og tjenesteydelser 
samt bygge- og anlægsopgaver, herunder:

     - EU-udbud, 
     - Annonceringer, 
     - Licitationer og 
     - Underhåndsbud/tilbudsindhentninger vedr. vare- og  

       tjenesteydelser
• Kvalitetssikring af udbudsmaterialet, herunder krav-

specifikationer, kontrakter, rammeaftaler mv. 
• Hurtig respons på spørgsmål om udbudsretlige problemstil-

linger
• Sparring om og håndtering af klagesager  
• Udarbejdelse af hele udbudsmaterialer og håndtering af 

udbudsprocesser 
• Samarbejdsaftale med løbende rådgivning og kursus-

afholdelse 

Kurser og vidensdeling
HjulmandKaptain afholder løbende møder med deltagelse af 
repræsentanter for offentlige myndigheder og private virksom-
heder om emner, som relaterer sig til udviklingen inden for de 
udbudsretlige regler og praksis fra Klagenævnet for Udbud og 
domstolene.

Herudover kan HjulmandKaptain afholde skræddersyede kur-
ser i udbudsretlige emner, som er aktuelle for netop dig. 

HjulmandKaptain er din rådgiver på 
udbudsområdet, både i forbindelse med 
rådgivning på enkeltstående udbudsret-
lige problemstillinger og igennem den 
fulde udbudsproces. 

I vores rådgivning af offentlige myndig-
heder er vi vant til at agere i og til at 
rådgive politisk styrede organisationer.

Aktuelle emner kan blandt andet være:
• ”Brush-up” på udbudsretten for nye eller erfarne med-

arbejdere  
• Udbudslovens fleksible udbudsformer: funktionsudbud, 

“light-regimet”, dynamisk indkøbssystem, dialog med 
markedet, udbud med forhandling/konkurrencepræget 
dialog 

• Tærskelværdier og delydelsesreglen 
• Evalueringsmetoder 
• Udfyldelse og håndtering af ESPD 
• Samarbejdet med tilbudsgiver efter endt udbudsproces

Det får du ud af samarbejdet
Vi tilbyder et samarbejde, hvor HjulmandKaptain er din tætte 
sparringspartner i det udbudsretlige univers. Vi sørger for:
• Direkte adgang til den samme rådgiver hver gang  
• Hurtig besvarelse af dine spørgsmål pr. mail eller telefon  
• Løbende opdatering om kendelser og vejledninger 
• Sparring i relateret lovgivning, som har indflydelse på 

udbudsprocessen
• Sparring på valg af den rigtige udbudsform 
• Sparring på dine udbudsplaner 
• Kurser og vejledninger i emner specifikt relevante for dig

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse 
med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000 eller 
mail@70151000.dk.
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HOS HJULMANDKAPTAIN  møder du et engageret hold af mennesker med kompetencer og viden inden for alle væsentlige juridiske 
fagområder. Her får du professionel rådgivning, og den assistance du har brug for. Vi er blandt Danmarks store advokatfirmaer med over 
140 ansatte, heraf 55 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk
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