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Hvem er Kammeradvokaten?
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Fra kongens skatkammer til robotten PIXI

› Historisk firma som statens 
advokat

› Særligt samfundsfokus

› I dag et innovativt, privat firma

› Både offentlige og private 
kunder

› Specialister - 500+ medarbejdere

› Retssager vs. rådgivning

› Aarhus og København – og hele 
Danmark
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› Skræddersyr vores løsninger, så de passer til kundens 
virkelighed. Vi er erfarne projektledere og faciliterer juridiske 
processer fra start til slut.

› Fire bredt funderede juridiske faggrupper,
der samarbejder på tværs:

Retssager

Udbud, Transaktioner, EU og Markedsret

Digitalisering og Regulering

Finansiering og Insolvens

Advokatkontor med bred faglighed 
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300 specialister tæt på

› Hvordan kan vi hjælpe Danske Havne?
› Digitale udbud
› Guide i nye juridiske regler, fx ny havnelov
› Håndtering af statsstøtteregler ifbm. støtte til udbygning af havne 

og investering i infrastruktur
› Mere effektive indkøb
› Og meget mere

› Kig forbi os på stand nr. 10 og få en snak
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Digitale udbud

› Det nye udbudsdirektiv kræver, at alle 
ordregivende myndigheder fra 1. juli 2018 skal 
afvikle deres udbud elektronisk. 

› Der er store fordele ved at komme i gang med 
dette nu.

› Igennem Danske Havne stilles 
Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem 
”Digitale udbud”  til rådighed.  

› I opnår derigennem at opfylde kravene, når I 
gennemfører EU-udbud.
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Digitale udbud

› Systemet er et cloud-baseret standardsystem fra
EU-Supply

› Teknisk support ydes af EU-Supply

› Mere end 2.000 aktive kunder benytter løsningen

› Mere end 150.000 udbud blev gennemført i 2016

› Løsningen understøtter 11 sprog
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Digitale udbud

› Systemet understøtter en fuld elektronisk udbudsproces og lever op
til alle krav i udbudsdirektiverne

› Systemet er fuldt integreret til TED og udbud.dk – og eESPD

› Alle Kammeradvokatens paradigmer og tjeklister er integreret i
systemet

› Med Digitale udbud stilles et fuldt færdigkonfigureret system til
rådighed

› Den enkelte havn undgår dermed selv at skulle investere tid og
ressourcer i anskaffelse og opsætning af et udbudssystem
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Digitale udbud

› ISO 27 001:2013
› Information Security Management System 

› ISO 9001:2015
› Quality Management System

› ISO 20 000-1:2011
› Service Management System

› ISO 14 001:2015
› Environmental Management System

› Impact Level 3 certificeret på datasikkerhed
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Hvordan kommer du i gang?

› Start med at tage kontakt til Eva Fiil Nielsen, efn@danskehavne.dk

› Der indgås aftale direkte med Danske Havne

› Danske Havne giver besked til Kammeradvokaten om aftalen

› Havnen bliver oprettet i systemet af Kammeradvokaten og får tildelt 
brugernavne/passwords, har man rådgivere kan disse også få adgang

› Man får nu adgang til paradigmer til brug for udbuddet, så ens 
udbud kan tage form

› Materialet sendes til Kammeradvokaten, som opretter og får 
publiceret dette

› https://edu.eu-supply.com/login.asp?B=KA
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Hvor finder jeg paradigmerne, og hvilke er der til rådighed?
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Digitale udbud

› Prisen for et udbud igennem systemet er kr. 
10.000,- ex. moms

› Det får I for prisen udover det førnævnte:
› Du afleverer dit udbudsmateriale til Kammeradvokaten, som 

sørger for at oprette dit udbud, lægge alt op, publicere 
bekendtgørelsen, ESPD og dokumenter

› De rette brugere hos jer bliver tilknyttet, så I kan besvare 
spørgsmål fra ansøgere og tilbudsgivere.

› Under hele processen og frem til afslutningen af udbuddet ved 
en kontrakttildelingsbekendtgørelse bidrager 
Kammeradvokaten med processen via systemet
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Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith har indgået aftale med CopyDanBilledKunst, som omfatter billederne i denne præsentation.

Denne præsentation og de heri indeholdte billeder er udelukkende til intern brug og må ikke viderespredes.
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