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Succesfuldt europæisk, praktisk udbudsnetværk får dansk pendant 4. marts.

Deltag i det nye og praktiske netværk om:
Udfordringerne i udbudslovens § 41 om brug af
standarder i udbud samt dokumentation af
grønne krav i tekniske specifikationer.
I godt et år har en række lande med repræsentanter fra
flere centrale udbudsmyndigheder og nationale
standardiseringsorganer jævnligt mødtes i et europæisk
udbudsnetværk for drøftelse af praktiske udfordringer i
udbudsdirektivets
artikel
42.3
–
“tekniske
specifikationer”. Tilslutningen stiger støt, og der er lige
nu 48 centrale organisationer fra 21 deltagerlande i
netværket.

Hør Økonomistyrelsen orientere om
regeringens nye strategi for grønne
indkøb

Som en del af regeringens nye strategi for
grønne indkøb er staten forpligtet til at vise
vej for det offentlige, hvor indkøb har et
markant lavere klimaaftryk og bidrager til de
danske klimamål. For at lykkes med dette må
alle muligheder i § 41 udnyttes, herunder
øget brug af standarder.
Økonomistyrelsen og Miljøstyrelsen vil i
netværket fortælle om deres strategier og
planer for de kommende år.

Derfor har vi besluttet at etablere et tilsvarende dansk,
praktisk netværk med særligt fokus på udbudslovens
§ 41 og brugen af standarder i udbud samt, med respekt
for regeringens nye strategi for grønne offentlige
indkøb.
Netværket er gratis for deltagere.
Første møde er d. 4. marts 2021 fra 10.30-12.30
I vedlagte dokument til dette nyhedsbrev finder du en
beskrivelse af netværkets formål samt program for
dagen. Du tilmelder dig ved at sende en mail til
sj@dansense.dk, hvorefter du modtager møde-link.

Hvordan er det nu med karteller og
udbud?

Fra EU-kommissionen, DG-Comp, kommer
chefen for enheden, Flavio Laina, og
fortæller om bid-rigging – karteller og
faresignaler i udbud på netværksmødet den
04. marts kl 10.30

Kom desuden på kursus om grønne krav i
udbud

Bliv samtidig klogere på cirkulær økonomi og
dokumenterbart bæredygtige indkøb.
Med udgangspunkt i offentligt byggeri og
bygningsrenoveringer afholder Dansk Standard d. 9.
og 10. marts 2021 et webinar om miljøkrav, cirkulær
økonomi og brug af standarder i udbudsmateriale.
DanSense underviser.
Via praktisk brug af begreberne opnår du bedre
indsigt i mulighederne for mere bæredygtige indkøb
via udbud.
Webinaret afholdes d. 9. og 10. marts
kl. 9.00 – 12.00. Læs mere og tilmeld dig her.
Er I flere, der har behov for kursus i bæredygtig
bygningsrenovering eller generelt behov for at lære
om at kunne referere til standarder i grønne udbud,
kunne I overveje at bestille et webinar alene til jer,
og dermed få mulighed for at arbejde mere med
egne kendte problemstillinger fra hverdagen.
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