NYHEDSBREV
Tema:
Netværksmødet den 10. juni samt kursustilbud.
Hvad betyder harmoniserede europæiske
standarder, og hvordan kan vi slippe nemt
over at anvende "eller tilsvarende"?

Hvordan får vi intentionerne i det
europæiske "Green deal" bedre belyst
via udbudsmaterialet?

Hør Cand. Jur. Kåre Groes fortælle om hvad
europæiske harmoniserede standarder er, og
hvorfor det er en fordel at anvende dem.

Nu skal alle hurtigst muligt leve op til vores
alles europæiske Green deal aftale, så
hvordan sikrer vi at udbudsmaterialet bliver
forståelige, transparente, brugbart, og enkle
også for tilbudsgivere?

Kåre vil fortælle om hvad målet er med de europæisk
harmoniserede standarder og om fordele ved at bruge
dem i udbud, herunder mulighed for mere transparente
tekniske specifikationer.

"Eller Tilsvarende" efter udbudslovens § 41 kan give

grå hår i hovedet ved tanken om den tid det tager at
kontrollere, men på mødet kan du få nogle enkle
eksempler på hvordan man kan stille krav til samt sikre
dokumentation ved brug af "eller tilsvarende" i
udbudsmaterialer, til fordel for både ordregiver og
tilbudsgivere.

Hvordan deltager jeg i netværket?

Læs mere om netværkets formål, find præsentationer
fra det seneste møde, og se hvilke myndigheder der
deltager i netværksmøderne her.
Næste møde er d. 10. juni 2021 fra kl. 10.30-12.30
Se programmet her og tilmeld dig som ny deltager til
sj@dansense.dk Netværket er gratis for deltagere.

Vi tager hul på EU's nyligt vedtagne
taksonomi på området på mødet den 10.
juni.

En lille snigpremiere på ETA'er

Hvad er det egentlig man mener med
Europæiske tekniske vurderinger, "ETA'er" i
udbudslovens § 41 stk. 1.2.b?
På netværksmødet arbejder vi med nogle af
mulighederne ved brugen af ETA'er i udbuds
sammenhæng, og ikke mindst som et værktøj
for cirkulær økonomi. Så er vi lidt bedre
forberedte til den grundige indføring i ETA'er
på efterårsmødet hvor ETA-Danmark og
Thomas Bruun vil komme og holde indlæg.

Maj 2021

www.dansense.dk

Kom på kursus i brugen af standarder og
miljøkrav i tekniske specifikationer i maj.

Vær bedre forberedt til netværksmøderne og få
samtidig mere tid til at komme i dybden omkring
brug af standarder og grønne krav i tekniske
specifikationer.
Vi er fortsat de eneste i Danmark der udbyder
kurser i § 41 og brug af standarder samt grønne
krav i tekniske specifikationer ved udbud.
Næste webinarer finder sted:
D. 02. +03. juni kl. 09-12
(Formiddagshold) 2x3 timer, eller
D. 02. + 03. juni kl. 12.30-15.30
(Eftermiddagshold)
2x3
Tilmeld dig her.

timer.

Maks. 15 deltagere på hvert hold.
Er I 10-15 lokalt, så overvej at bestille et webinar
alene til jer, og få dermed mulighed for at arbejde
mere med egne kendte problemstillinger på kurset
.
Husk. Du kan også bestille kursus i bæredygtig
bygningsrenovering.
For yderligere information:
www.dansense.dk, Søren Jensen.
e-mail: sj@dansense.dk.
tlf:.+45 2024 7001
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