Informationstillfälle om offentlig upphandling via e-Avrop
Tid: 15 maj 2019 kl. 09:00 – 16:30
Plats: Konferensrum Sälskär, Lagtinget.
Åländska myndigheter köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år och enligt gällande EU direktiv ska
offentlig sektor använda sig av ett elektroniskt upphandlingsverktyg vid upphandling. Således arrangerar
Åda Ab i samarbete med Ålands landskapsregering och Ålands Näringsliv en upphandlingsdag som riktar sig
både till er som lämnar anbud på upphandlingar och till er som upphandlar.
Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om offentlig upphandling i allmänhet och om hur offentlig
upphandling går till, i synnerhet då ett elektroniskt upphandlingssystem används. Det verktyg som nu
används av offentliga aktörer vid elektronisk upphandling är e-Avrop.
Upphandlingsdagen är fullspäckad med information för både upphandlare och anbudsgivare.
Dagen inleds med ett block främst riktat till leverantörer och innehåller övergripande information om
offentlig upphandling, följt av mer praktisk information om det elektroniska upphandlingsverktyget eAvrops funktionalitet och hur man som anbudsgivare på bästa sätt kan lämna in sitt anbud.
Det andra blocket inleds efter lunch och informationen riktar sig mer till användare av verktyget, d.v.s.
upphandlare i offentlig sektor.
Tillfället är kostnadsfritt!
Anmälan via Ålands näringsliv: https://www.lyyti.fi/reg/Offentlig_upphandling_via_eAvrop_9015
Anmälan senast 10 maj 2019.

Program:
BLOCK 1
09:00 – 09:15 Välkommen – Katarina Donning Åda
09:15 – 09:30 Presentation av det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop – Ernest Wessman,
e-Avrop
09:30 – 09:45 Nyttan med elektroniskt upphandlingsverktyg för leverantörer – Mårten Broman, Ålands
landskapsregering
09:45 – 10:00 Bensträckare och kaffe
10:00 – 11:30 Elektroniskt upphandlingsverktyg för leverantörer samt frågor – Johan Ekengren,
e-Avrop
11:30 – 12:30 Lunch
BLOCK 2
12:30 – 13:30 Offentlig upphandling på Åland – Mårten Broman Ålands landskapsregering
13:30 – 13:50 Konsten att annonsera rätt – Per Werling e-Avrop
13:50 – 14:30 Det ska vara lätt att göra rätt – hur kan mallar underlätta för er? –
Caroline Johannesson e-Avrop
14:30 – 15:00 Kaffepaus
15:00 – 15:30 Tre år med ESPD – Per Werling e-Avrop
15:30 – 16:30 Dynamiskt inköpssystem, Auktion samt nyttjande av integrerade moduler för
Direktupphandling samt analys och avtalsuppföljning – Caroline Johannesson,
Per Werling och Johan Ekengren e-Avrop
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