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Aktuel udbudsret II Jens Balle Hent PDF Ved årsskiftet 2015/16 trådte en ny udbudslov i kraft, der med sine
knap 200 paragraffer fremover danner rammen for offentlige indkøb. Udbudsreglerne, der i dag udgør en helt
central ramme for udvekslingen af ydelser mellem det private og det offentlige, udbygges nu med den nye
lov, som fører flere nyskabelser med sig. Hensigten med loven er at gøre det nemmere og mere fleksibelt for

det offentlige at sende opgaver i udbud og for tilbudsgiverne at byde på opgaverne.

Aktuel Udbudsret II er en antologi skrevet af forfattere med mange års praktisk erfaring inden for udbudsret,
redigeret af Karsten Hagel-Sørensen og består af 20 artikler, der hver især stiller skarpt på praktisk relevante

juridiske spørgsmål, der aktualiseres ved udbudslovens ikrafttræden.

Som advokater for offentlige myndigheder bistår forfatterne dagligt et stort antal myndigheder med løsning af
udbudsretlige opdrag. Bogen er blevet til på baggrund af disse førstehåndserfaringer med håndtering af

udbudsretlige problemstillinger kombineret med beskrivelse af reglerne i den nye lov. Aktuel Udbudsret II
giver en række bud på lovens anvendelse i praksis samt en praktisk orienteret introduktion til

problemstillinger, der ikke direkte udspringer af udbudsloven, og danner derfor et vigtigt praktisk
arbejdsredskab for alle, der beskæftiger sig med udbudsret - både på ordregiversiden og på tilbudsgiversiden.

Fremstillingen er ajourført i overensstemmelse med de ændringer af forslaget til udbudsloven, der er vedtaget
under Folketingets behandling siden begyndelsen af oktober 2015. Domme og klagenævnskendelser er kun

undtagelsesvis medtaget efter september 2015.

Om bogens redaktør
Karsten Hagel-Sørensen, partner og advokat ved Kammeradvokaten, rådgiver inden for områderne EU og
internationalret, offentlig forvaltning og telekommunikation. Læs mere om forfatter og advokat Karsten

Hagel-Sørensen.
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