
Studietur til Torino
Onsdag den 7. og torsdag den 8. november 2018

Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) planlægger en studietur til Torino i Italien. Formålet med 

studieturen er at udveksle erfaringer med de nye udbudsregler implementeret efter direktiv 

2014/24/EU med vore italienske kolleger og få indblik i italiensk udbudsret. Vi har valgt to emner, 

som har særlig interesse for DFFU’s medlemmer: ”Ændringer af igangværende kontrakter” og

”eventuelle konsekvenser af annullering af tildeling af en kontrakt.” Torino’s universitet har to 

professorer, som er specialiseret i udbudsret, og Torino’s First Instance Tribunal behandler 

udbudsretlige sager.

Programmet er som følger (ændringer kan eventuelt forekomme):

Onsdag den 7. november 2018

Kl. 08:55 Afrejse fra København (Kastrup) med Lufthansa til Torino (mellemlanding i München).
Kl. 13:30 Frokost.
Kl. 15.00 Møde på Universitet i Torino med professorerne Roberto Caranta og Mario Comba 

om emnet ”ændringer af igangværende kontrakter” – kan kontrakten ændres uden 
udbud?

Kl. 19:30 Middag.

Overnatning på Hotel Victoria, Via Nino Costa 4, Torino.

Torsdag den 8. november 2018

Kl. 09:00 Møde ved Torinos First Instance Adm. Tribunal om udbudsretlig proces i Italien, 
herunder om emnet ”eventuelle konsekvenser af annullering af tildeling af kontrakten 
– er der fx pligt for ordregiver til at ophæve kontrakten?”

Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 13.30 Byrundtur i Torino (guidet byvandring i Torino).
Kl. 17:25 Afrejse fra Torino med Lufthansa (mellemlanding i München).
Kl. 20:55 Ankomst til København (Kastrup).

Fly Torino/retur, transport til og fra Torino lufthavn, frokost onsdag, middag onsdag samt frokost 
torsdag, byvandring og hotelovernatning er indeholdt i prisen for deltagelse.

Tilmelding og betaling

Tilmelding: Hurtigst muligt og senest onsdag den 15. august 2018 til Karin.Martinsen@rsyd.dk

med oplysning om:

1) Pasnummer og fulde navn som det er angivet i passet, og

2) Fødselsdato.

Maximum for antal deltagere er 30, efter ”først til mølle” princippet.

Pris: 4.000 kr. som betales ved tilmelding på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4183 

konto nr. 3001774158. HUSK at anføre navn på indbetaler.

Tilmelding er bindende. Ved et eventuelt afbud vil DFFU forsøge at få en deltager på en eventuel 

venteliste til at overtage pladsen på studieturen.
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