
Tilbudsgiver på offentlig
udbud. Vi er din kompetente 
rådgiver.



ET SAMARBEJDE med HjulmandKaptain kan lette noget af 
byrden, der følger af en tilbudsproces i et offentligt udbud.  

Vi rådgiver private virksomheder i den konkrete tilbudsopgave 
og i et optimalt samarbejde med en offentlig myndighed. 

HjulmandKaptain er rådgiver for dig, som afgiver tilbud 
til offentlige og politiske myndigheder i forbindelse med 
udbudsprocesser under udbudsloven og forsyningsvirk-
somhedsdirektivet, på vare- og tjenesteydelser samt bygge- og 
anlægsopgaver. 

Juridisk rådgivning
Vores rådgivning kan blandt andet omfatte:

• Kvalitetssikring af dine tilbudsdokumenter, så du undgår at 
blive erklæret ukonditionsmæssig

• Håndtering af tilbudsafgivelse. Du leverer tilbuds-
beskrivelsen. Vi sætter alt op og sørger for, at alle de 
nødvendige bilag, herunder ESPD, er udfyldt og vedhæftet

• Sparring om og håndtering af klagesager  

Kurser og vidensdeling
HjulmandKaptain kan tilbyde skræddersyede kurser i udbuds-
retlige emner, som er aktuelle for netop dig som tilbudsgiver. 

Tilbudsafgivelse er ikke altid en let 
proces. Der er mange dokumenter, 
mindstekrav og tung lovgivning at holde 
styr på. 

HjulmandKaptain har respekt for dit 
håndværk og ved, at din primære opgave 
er at yde et godt produkt og god service 
for dine kunder. 

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

arbejdere med fokus på, hvad der er særligt vigtigt at være 
opmærksom på ved tilbudsafgivelsen   

• OPP samarbejder 
• Konsortiedannelser og samarbejde med underleverandører 
• Forstå udbudsmaterialer og stil de rigtige spørgsmål

• Udfyldelse og forståelse af ESPD  
• Samarbejdet med ordregiver efter vundet udbud 

Det får du ud af samarbejdet
Vi tilbyder et samarbejde, hvor HjulmandKaptain er din tætte 
rådgiver i det udbudsretlige univers. Vi sørger for:

• Direkte adgang til den samme rådgiver hver gang  
• Hurtig besvarelse af dine spørgsmål pr. mail eller telefon  
• Rådgivning i relateret lovgivning, som har indflydelse på 

tilbudsprocessen og det efterfølgende samarbejde 
• Sparring om samarbejdet med en offentlig institution, 

herunder håndtering af uoverensstemmelser mellem dig og 
ordregiver 

• Kurser og vejledninger i emner specifikt relevante for dig

• Håndtering og projektledelse af din tilbudsafgivelse

 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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