KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

UPPHANDLING AV VAROR OCH TJÄNSTER FÖR
KYRKOGÅRDSVERKSAMHETEN
LINKÖPING den 18 oktober 2017
Lagen om offentlig upphandling omfattar inte Svenska Kyrkan utan kyrkoordningen har egna
motsvarande regler. Det innebär att alla kyrkans enheter vid upphandling ska utnyttja
konkurrensmöjligheterna och agera på ett affärsmässigt sätt. Medlemmarna och de folkbokförda, om
det handlar om begravningsverksamhet, ska få ut så mycket som möjligt för de avgifter de betalar.
Denna kurs hjälper dig att bli bättre i upphandlingsfrågorna.
Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man utnyttjar konkurrensmöjligheterna och agerar på ett affärsmässigt
sätt i upphandling av varor och tjänster för kyrkogårdsverksamheten. Kursen hjälper dig att skriva
förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens, kalkylerbarhet och proportionalitet. Du får också lära dig
grunderna i hur man jämför och utvärderar anbud och avtalslagens regler, liksom grunderna i entreprenadavtalen
ABFF och AB/ABT.
Målgrupp:
Kyrkoherdar, kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerare och andra inköpare av varor och tjänster till
kyrkogårdsverksamheten.
Kursinnehåll:
 Grunderna till att kyrkogårdsverksamheten inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling samt
kyrkoordningens bestämmelser om upphandling.
 Avtalslagens bestämmelser, kontraktsskrivning och grunderna i de vanligaste s k standardavtalen på
entreprenadområdet, AB/ABT och ABFF. Kontraktsmallar.
 Hur utformar man korrekta förfrågningsunderlag? Om kravbeskrivningar, kommersiella och administrativa
villkor, upphandlingsföreskrifter, anbudsformulär mm.
 Grupparbete kring två typiska upphandlingar, gräsklippning på entreprenad och inköp av en redskapsbärare.
Mallar till erforderliga dokument. Checklistor kring utformande av förfrågningsunderlag.
 Kvalitetssäkring av utfört arbete och levererade varor. Vilka krav ska man ställa? Exempel och mallar.
 Utvärdering av anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris, vilket ska man välja ochg varför?
Exempel och mallar.
 Trovärdighet i affärsmässighet och utnyttjande av konkurrensmöjligheterna, vad ska man tänka på och vilka
vanliga fel och problem förekommer?
 Svenska Kyrkans etiska upphandlingspolicy.
 Möjligheterna att överklaga lokala upphandlingsbeslut.

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND ( SKKF)
SKKF är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor samt rådgivning och informationsverksamhet.
SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN:

UPPHANDLING AV VAROR OCH TJÄNSTER FÖR
KYRKOGÅRDSVERKSAMHETEN

Tid och plats:

Onsdagen den 18 oktober 08.30 – 16.00
Scandic Väst, Mårdtorpsgatan 4, 584 32 Linköping
Tel. 013-495 50 00

Föreläsare:

Claes-Anders Malmberg, ACAMA konsult AB

Kursavgift:

Inkl. lunch, kaffe för- och eftermiddag samt kursdokumentation.
2 650:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 050:-/deltagare för övriga
Exkl moms

Anmälan:

Senast den 18 september 2017
Anmälningstalongen postas eller faxas, 08-612 80 36.
Via hemsidan: www.skkf.se/utbildning
E-post: malou.ravelin@skkf.se

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning Tel 08 – 673 83 13
Se även SKKF:s hemsida - www.skkf.se Eller e-post: malou.ravelin@skkf.se
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