Udbud og offentlige kontrakter
De af vores klienter, som leverer produkter og tjenesteydelser til den offentlige
sektor, må løbende tilpasse sig nye udbudsregler og -lovgivning. Der er mange
muligheder, som dog også har juridiske konsekvenser for alle involverede.
Den globale finanskrise har medført et voldsomt pres på landenes regeringer, der skal håndtere
store budgetunderskud og gældsbyrder. Således er der meget hård konkurrence om at få tildelt
offentlige kontrakter, der er store omkostninger ved at byde, og tilbudsgiverne er underlagt strenge
økonomiske vilkår. De internationale udbudsregler indebærer særlige udfordringer i tilfælde af
manglende overholdelse for såvel tilbudsgivere som offentlige kunder.
For at kunne bistå klienterne hermed har DLA Piper udvidet sit brancheteam inden for udbud og
offentlige kontrakter, således at det i dag er blandt verdens største. I modsætning til mange andre
rådgiver vi både offentlige ordregivere og globale tilbudsgivere i forbindelse med udbud og
kontraktindgåelse.
DLA Piper leverer rådgivning og juridisk bistand vedrørende stort set alle forhold inden for udbud
og offentlige kontrakter, lige fra tilbudsstrategi til indgivelse af en eventuel klage. Disse ydelser
omfatter udarbejdelse af aftaler om strategiske alliancer og fælles bud, udbudsklager samt
kontraktadministration og krav vedrørende kontrakten. Vores advokater fører desuden retssager
om tvister og krav vedrørende kontrakter med leverandører.
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It-udbud: Den britiske regering henvendte sig til os for at få rådgivning i forbindelse med
verdens største udbud af it til civile formål.
Skatteret
IP-ret: Da to leverandører til det offentlige indbragte en sag for retten, blev vi indkaldt af
sagsøgte for som sagkyndig at afgive forklaring om sagsøgtes immaterielle rettigheder. Den
amerikanske jury gav sagsøgte medhold i alle ni forhold, herunder alle punkter vedrørende
immaterielle rettigheder i den offentlige kontrakt.
Teknologi
Databeskyttelse: Vi rådgav et globalt luftfartselskab om en undersøgelse af datasikkerheds- og
Healthcare
databeskyttelseskrav i 40 lande.
Energi
OPP: Vi rådgav en global virksomhed i forsvarsindustrien om et offentligt-privat partnerskab
med det britiske forsvarsministerium om modernisering af den britiske eftersøgnings- og
helikopterredningstjeneste.
Udbud: En canadisk medicinalvirksomhed søgte bistand vedrørende forskellige aspekter af EU’s udbudsregler. Vi assisterede med
udarbejdelsen og afgivelsen af et tilbud på vaccine til den britiske indkøbsmyndighed, Purchasing and Supply Authority.
Forsvar: Vi rådgav det australske forsvar vedrørende dets Amphibious Ships Project til USD 3 mia.
FCPA (Foreign Corrupt Practice Act – lov om forebyggelse af bestikkelse): Vores advokater har repræsenteret en global virksomhed i
forsvarsindustrien, som var blevet stævnet i henhold til FCPA vedrørende påståede ulovlige betalinger i Afrika over en seks-årig
periode. De amerikanske myndigheder frafaldt alle anklager.
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