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Certificering i 
grundlæggende udbudsret
En grunduddannelse på 4 moduler med 
afsluttende certificering 

I samarbejde med 

Start 13. september 2023 



2

Udviklet i samarbejde 
med førende eksperter

JUC Udbudscertificering
- et solidt læringsforløb i udbudsret
Certificering i grundlæggende udbudsret  
er en intensiv og professionel uddannelse 
i udbuds- og tilbudsgivning.

I et læringsforløb bestående af 4 intensive 
moduler, kommer du rundt om alle de vigtig-
ste og mest centrale dele af udbudsretten og 
de klassiske udfordringer ifm. gennemførelse 
i udbud og deltagelse som tilbudsgiver samt 
indgåelse og styring af kontrakten.

Uddannelsen giver dig en grundig introduk-
tion til udbudsretten og et solidt fundament 
for at arbejde professionelt med udbud, både 
som ordregiver og tilbudsgiver.

Udbytte
Certificeringen giver dig og din arbejdsplads 
stor værdi, da modulerne har en udpræget 
praktisk og hands-on orienteret tilgang. 

Du bliver i stand til at håndtere en lang 
række udbudsrelaterede opgaver, og du får 
konkrete, brugbare værktøjer, tjeklister og 
opdateret viden om den praktiske håndtering 
af udbudsretlige problemstillinger, så du kan 
bruge din nye viden allerede dagen efter det 
enkelte modul.

Certificeringen giver således en grundig in-
troduktion til relevant lovgivning og gælden-
de retspraksis kombineret med en praktisk 
tilgang til brugen heraf i hverdagen. 

Du vil få en bedre forståelse for fleksibilitet 
og de muligheder, udbudsloven rummer, og 
i højere grad blive klædt på til at kunne styre 
uden om faldgruberne i de enkelte faser i 
udbuds- og tilbudsprocessen.

Certificering med onlinetest
Når du har deltaget på alle moduler, afsluttes 
forløbet med en onlinetest, hvor du testes 
i det materiale, du har været igennem og 
i forståelsen af udbudsrettens facetter og 
praktiske udførsel.

Målgruppe
Målgruppen er udbudskonsulenter og 
udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt 
med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.
 
Certificeringen retter sig mod ordregivere, 
der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, 
der ønsker en bedre forståelse for udbuds-
processen og mulighederne for at påvirke 
forløbet og optimere sit tilbud (f.eks. bid ma-
nagers, contract managers, sales managers 
og key account managers).  
Derudover retter den sig mod rådgivere, 
såvel på ordregiver- som tilbudsgiverside.

Mere information og tilmelding
Du kan læse mere på juc.dk/CGU, om indhold 
på de enkelte moduler, undervisere, test, 
tidspunkter mv.

Her kan du også tilmelde dig uddannelsen.
Ligeledes er du velkommen til at kontakte 
Development Manager, Anders Chr. Larsen 
på acl@juc.dk eller på telefon 26 77 05 81, 
hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Anders Chr. Larsen 
JUC

Jesper Fabricius
Advokat og partner
Accura 

Certificeringen er udviklet i tæt samarbejde med nogle af Danmarks skarpeste kapaciteter 
inden for udbud mhp. at designe det ultimative forløb. 

Der er tale om nogle af landets førende advokater og eksperter inden for udbudsretten 
fra NP advokater, Poul Schmidt/Kammeradvokaten og Accura, som også er undervisere på 
uddannelsen. 

Resultatet er en effektiv og intensiv grunduddannelse på 4 moduler, hvor du kommer rundt 
om alle centrale dele i udbudsretten og får en anerkendt certificering på dine kompetencer.

Helle Lorentsen 
Bøgeskov 
Advokat og partner 
NP advokater

Christina 
Heiberg-Grevy
Advokat og partner
Poul Schmith/
Kammeradvokaten
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Oversigt over modulerne 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
Forberedelse 
af udbud (og tilbud)

Udarbejdelse af 
udbudsmateriale 

Gennemførelse 
af udbud (og tilbud)

Implementering og 
håndhævelse af kontrakt

Modulet giver en grundig intro-
duktion til den forberedende fase.
Hvordan arbejdes med behovs-
opgørelse, kravspecifikation, 
egnethed, udvælgelse og tilde-
lingskriterier, samt introduktion 
til de fleksible udbudsformer.

Emner på modul 1 er bl.a.:

 › Overvejelser og elementer ifm.  
forberedelsen af udbud 

 › Behov for markedsdialog?
 › Spørgsmål om udbudspligt
 › Behovsopgørelse og kravspeci- 

fikation
 › Egnethed, udvælgelse og  

tildelingskriterier
 › Valg af udbudsform, herunder  

fleksible udbudsformer
 › Udbud med forhandling og 

konkurrencepræget dialog 
 › Udbud under light-regimet

Modul har fokus på det udbuds-
materiale, som ordregiver skal 
udarbejde, herunder også  
udbudsbekendtgørelsen. 

Emner på modul 2 er bl.a.:

 › Elementer i udbudsmaterialet – 
udbudslovens krav

 › Kravspecifikationer/tekniske 
specifikationer

 › Anvendelsen af mindstekrav og 
konkurrencekrav

 › Krav til egnethed, udvælgelses-
kriterier og udelukkelsesgrunde

 › Kriterier for tildeling og evalue-
ringsmetode

 › Kontraktbestemmelser,  
herunder risikofordeling,  
ændringsklausuler mv. 

 › Rammeaftaler 
 › Udbudsbekendtgørelsen

Modulet giver en hands-on intro-
duktion til selve gennemførelsen 
af udbuddet, dvs. perioden fra 
offentliggørelse af udbudet til en 
endelig kontrakt er indgået.

Emner på modul 3 er bl.a.:

 › Udbudsperiodens start og 
offentliggørelse af udbudsma-
terialet

 › Reglerne for ændringer under-
vejs i udbuddet

 › Rammerne for spørgsmål/svar, 
forhandling og dialog

 › Afgivelse af tilbud, herunder 
udfyldelse af ESPD

 › Indhentning af dokumentati-
on - hvornår, hvem og hvilken 
dokumentation?

 › Mulighed for self-cleaning - 
håndtering i praksis?

 › Tildeling og indgåelse af 
kontrakt

På dette modul fokuserer vi på 
implementeringen af kontrakten 
i organisationen og hos tilbuds-
giver.

Emner på modul 4 er bl.a.:

 › Implementering af  
kontrakter/rammeaftaler

 › Styring af kontrakter og  
contract management

 › Leverandørhåndtering og 
-opfølgning

 › Risikostyring og compliance
 › Ændringer af kontrakter / 

rammeaftaler indenfor udbuds-
lovens rammer

 › Muligheder for at udskifte 
kontraktparter

 › Klagesager og aktindsigt
 › Ophør af kontrakter

D. 13. sept. 2023 - 9:30 - 16:00 D. 25. sept 2023 - 9:30 - 16:00 D. 26. sept. 2023 - 9:30 - 16:00 D. 5. okt. 2023 - 9:00 - 12.30

Modul 
1

Modul 
2

Modul 
3

Modul 
4

Afsluttende 
online test
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Tidsforbrug og pris
Prisen for hele certificeringen er kr. 20.950 ekskl. moms for i alt 3½ dags undervisning og online
certificering. Prisen er inkl. forplejning, materialer, cases, oprettelse på materialeportal, diplom mv.

Modulerne kan også købes enkeltvis som individuelle kurser, da de har hver deres specifikke
fokus, der giver dig værdi som udbudspraktiker. Du bliver dog kun certificeret, hvis du har
gennemført alle moduler.

Når du har gennemført alle 4 
moduler, afsluttes forløbet med en 

onlinetest med spørgsmål til det 
materiale, du har været igennem. 
Testen er en multiple choice-test, 

som du tager derhjemme, og du får 
svar med det samme.

Når du har bestået testen,  
opnår du JUC's Certificering i  
grundlæggende udbudsret  

og vil modtage et certifikat herpå.

Certificering

DU KAN LÆSE MERE OM UDBUDSCERTIFICERINGEN OG SE 
INDIVIDUELLE PRISER SAMT UDDYBENDE BESKRIVELSER AF 

HVERT ENKELT MODUL PÅ  WWW.JUC.DK/CGU 

Afsluttende 
online test

TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/CGU

Certificeringen er en  
stærk grunduddannelse i 

udbudsret for ordregivere,  
med en grundig indføring i alle  

udbudsprocessens faser

Uddannelsen er dog mindst lige så 
vigtig for tilbudsgivere bl.a. mhp.  

udbudsformer, udvælgelseskriterier, 
udelukkelsesgrunde, egnethed 
ESPD, indgåelse af kontrakt mv.
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Kurser, certificeringer, 
konferencer og netværk

JUC er den førende udbyder af 
juridisk efteruddannelse i Nordeuropa, vi laver:

Vi har årligt mere end:

15.000 
Årlige

deltagere

500 
Faglige 
kurser

140 
Faglige 
netværk

20 
Kon-

ferencer

Axelborg  |  Vesterbrogade 4A  | 1620 København V | tlf: 7020 8260  |  juc@juc.dk  |  www.juc.dk  |  cvr: 35391304

Tilmeld dig på www.juc.dk/CGU


