Under tre dagar får du de grundläggande kunskaperna
du behöver inom offentlig upphandling för att kunna
bli en framgångsrik upphandlare. Du lär dig alla steg i
upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa
lyckade affärer.

Kursledare:

Grundkurs i
offentlig upphandling

Tobias Tegnér

5 skäl att gå kursen:

◆ Lär dig grunderna i Lagen om offentlig upphandling (LOU)
◆ Få kunskap om avtal och ramavtal
◆ Öka din kompetens om det praktiska förfarandet –

Heidi Karlander

från behovsanalys till avtalsuppföljning
◆ Förstå viktiga avtalsvillkor och hur du säkerställer en
bra leverans
◆ Ta del av flera konkreta exempel och värdefulla tips
Magnus Nilsson

w w w. s i p u . s e

Bli säkrare i ditt arbete med offentliga
upphandlingar
Rollen som upphandlare är komplex
och lagstiftningen upplevs ofta som
krånglig och svårtolkad. För att genomföra
lyckade upphandlingar behöver du ha
goda grundläggande kunskaper om lagens
uppbyggnad såväl som det praktiska
genomförandet, från behovsanalys
till avtalsuppföljning.

Under denna kurs får du grundläggande
kunskaper om hur en upphandling inom
offentlig sektor genomförs. Teoretiska
genomgångar varvas med praktiska
övningar, så att du efter kursen har en bra
grund för att göra korrekta och lyckade
upphandlingar.

målgrupp Upphandlare, inköpare och andra som behöver grundläggande kunskaper
inom offentlig upphandling.

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med
många års erfarenhet av offentlig upphandling. Tobias arbetar
med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal
områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom
upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda
utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.
Heidi Karlander är senior upphandlingskonsult och affärsjurist
och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder
upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärs
mässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av
komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom
ramen för LOU och LUF.

kurstider

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med
över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper
upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlings
verksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel,
ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket
erfaren utbildningsledare.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

09.00 Registrering och kaffe

09.00 Kursdagen inleds

09.00 Kursdagen inleds

09.30 Kursen inleds

10.30 Förmiddagskaffe

10.30 Förmiddagskaffe

12.15 Lunch

12.15 Lunch

12.15 Lunch

14.30 Eftermiddagskaffe

14.30 Eftermiddagskaffe

14.30 Eftermiddagskaffe

16.30 Kursdagen avslutas

16.00 Kursdagen avslutas

16.00 Kursen avslutas

Dag 1

Program
Kursledare Tobias Tegnér leder dag 1
Introduktion till lag (2016:1145) om
offentlig upphandling, LOU
Allmänt om upphandlingsregelverket
◆ Lagens syfte, innehåll och
tillämpningsområde
◆ Allmänna bestämmelser, bl.a. principerna
för offentlig upphandling
◆ Tröskelvärden, direktupphandlingsgräns
och beräkning av upphandlingens värde
◆ Rättsmedel och upphandlingsskadeavgift

Olika krav och kriterier
◆ Upphandlingsdokumentens innehåll
◆ Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och
krav på upphandlingsföremålet
◆ Tilldelningskriterier och utvärdering
Övriga regleringar i urval
◆ Annonsering, frågor och svar, förtydliganden
◆ Tillvägagångssätt vid prövning och
utvärdering
◆ Underrättelse om beslut och dokumentation

Dag 2

Upphandlingsförfaranden
◆ Tillämplighet och val av förfarande
◆ Hur regleras genomförandet av förfarandena
och hur går de till?

Kursledare Heidi Karlander leder dag 2
Anskaffningsprocessen
◆ Från behov till avtalsuppföljning, vilka
delar ingår?
◆ Vad kan påverka tidsplanen?
◆ Målet med upphandlingen

Dag 3

Upphandlingsdokumenten
◆ Hur kan du skapa ändamålsenliga
upphandlingsdokument?

◆ Att tänka på vid kravställning
◆ Hur får du fler anbud i upphandlingar?
Utvärdering
◆ Introduktion till utvärderingsmodeller
◆ Vad behöver framgå av en
utvärderingsmodell?

Kursledare Magnus Nilsson leder dag 3
Ramavtal
◆ Vad är ett ramavtal?
◆ När är ramavtal lämpliga att använda?
◆ Olika ramavtalsmodeller – och dess föroch nackdelar
◆ Avrop genom förnyad konkurrensutsättning
Avtalsvillkor
◆ Viktiga avtalsvillkor
◆ Så skapar du ett avtal som säkerställer en
bra leverans

Upphandlingsetik
◆ Vad innebär reglerna om jäv, mutor och
bisyssla?
◆ Att tänka på vid offentlig upphandling

Grundkurs i offentlig upphandling
Datum: Kursen går flera gånger om året. För aktuella datum se www.sipu.se
Plats: Lokal centralt i Stockholm
Pris: 13 800 kronor, exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt kursdokumentation som levereras i digitalt format.
Avbokning: För avbokningsregler se www.sipu.se
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar eller ändringar vad gäller innehåll och kursledare
Anmäl dig via:

www.sipu.se

bokning@sipu.se

+46 8 698 06 01

För dig som vill vässa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även en

Fördjupningskurs i offentlig upphandling
eller möjligheten att gå någon av våra andra upphandlingskurser.
Läs mer på www.sipu.se

Certifierad upphandlare
Är du redo att ta nästa steg? Bli certifierad upphandlare!
För att bli certifierad upphandlare behöver du gå tre av SIPU:s kurser: Grundkurs i offentlig upphandling
och Fördjupningskurs i offentlig upphandling som är obligatoriska, samt en valfri upphandlingskurs.
När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen, som tar ca 2,5 timme. Det går
bra att sprida ut kurserna under en längre tid, dock högst 3 år. Du väljer själv vad som passar just dig
och din organisation bäst.
Datum: Efter överenskommelse
Plats: Lokal centralt i Stockholm
Pris: 4 000 kr exkl. moms
www.sipu.se

FCG SIPU International AB
Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
Tfn: 08–698 06 01
E-post: info@sipu.se, hemsida: www.sipu.se
facebook.com/sipukursverksamhet
linkedin.com/company/sipuint

bokning@sipu.se

+46 8 698 06 01

Member of FCG Group

U3023-54

Anmäl dig via:

