
ARRANGÖR MEDIAPARTNER

Obligatoriska krav, anbudsutvärdering & överprövning 

Få en strukturerad helhetssyn genom hela 
upphandlingsprocessen

Lär dig om de grundläggande principerna

Offentlig upphandling

- från ax till limpa



Kursen som kommer ge dig 
förutsättningarna för att göra goda 
och långsiktigt hållbara affärer och 
upphandlingar.
En strukturerad helhetssyn genom hela upphandlingsprocessen lägger 
grunden för att göra goda och långsiktigt hållbara affärer och upphandlingar.

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande introduktion 
till upphandlingsregelverket. Under kursen går vi igenom 
upphandlingsprocessen från början till slut. Vi behandlar reglerna tillsammans 
med praxis från svenska domstolar och EU-domstolen och går igenom ett 
antal typiska frågeställningar. 

Öka din kompetens om det praktiska förfarandet – från de grundläggande 
principerna till anbudsutvärdering och överprövning. 

Vi kommer även under kursen gå igenom reglerna i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna samt viss central rättspraxis på området. 

Helena Rosén Andersson har ca 30 års yrkeserfarenhet av 
kvalificerat juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå med 
en specialisering inom främst upphandlingsrätt, processrätt och 
EU-rätt. 

Helena är sedan 2017 verksam som justitieråd i Högsta 
förvaltningsdomstolen. Hon är även huvudförfattare 
och redaktör för Norstedts Juridiks kommentarer till 
upphandlingslagarna och är en av landets främsta och ledande 
experter inom offentlig upphandling.

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR



INNEHÅLL

Offentlig upphandling
- från ax till limpa

Kursen delas in i följande avsnitt:

• Upphandlingsförfarandet

• Grundläggande principer

• Kvalificering av leverantörer

• Obligatoriska krav

• Anbudsutvärdering

• Ramavtalsupphandling

• Överprövning och skadestånd

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



TIDER

Offentlig upphandling
- från ax till limpa

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR

Kursen har ett begränsat antal platser! 
- Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG! 
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanovaacademy.se eller 
kontakta Viktoria Hörnlund,  
Direktnummer: 0761-44 41 53.  
viktoria.hornlund@hexanova.se

DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet
   att få svar på dina frågor 

• Förmiddagsfika, lunch
& eftermiddagsfika

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

PRIS 5 490:-  
Boka 2 mån innan kursstart 

& betala endast  4 990:- 

GRUPPRABATT: 
Är ni fler från samma 
företag? Hör av er till 

oss för en offert.


