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ER DU MEDLEM AF IKA,
OG HAR DU BRUG FOR JURIDISK SPARRING? 

 

“Market-leading construction boutique” 
 Chambers Europe

Eva Olesen, juniorpartner, advokat

Eva Olesen er specialiseret i udbud af bygge- 

og anlægsprojekter, bl.a. inden for den almene 

sektor og forsyningssektoren. Hun rådgiver  

offentlige myndigheder og private virksomheder 

om udbud fra ”A – Z” og kan hjælpe med svar på 

spørgsmål om valg af udbudsform og -strategi, 

tilrettelæggelse og gennemførelse af udbuds-

processen, udarbejdelse af udbudsmateriale og 

kontraktgrundlag og rammer for forhandling og 

ændringer i udbudsmaterialet – både undervejs i 

udbuddet og efter kontraktindgåelsen.  

MED IKA’S HOTLINE-ORDNING HAR DU MULIGHED FOR AT SPARRE DIREKTE MED TO AF VORES PARTNERE

VILTOFT har indgået aftale med Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA), hvilket betyder, at du som medlem af IKA 

tilbydes telefonrådgivning uden beregning via organisationens hotline-ordning.

Med hotline-ordningen du mulighed for at sparre direkte med to af VILTOFT’s partnere, der begge har stor faglig  

ekspertise inden for udbudsret. Hotline-ordningen giver adgang til en kortere telefonisk drøftelse, og du kan her få 

svar på både konkrete spørgsmål og spørgsmål af mere generel karakter. Du kan læse mere om ordningen under  

“Udbudsværktøjer” på IKA’s hjemmeside: www.ika.dk.

Hos VILTOFT er vi specialister i entreprise, udbud og proces, og vi står for ordentlighed, hvad enten det gælder 

relationerne til vores klienter eller til deres modparter.

Du  kan på vores hjemmeside læse om vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik.

Vil du sparre med vores partnere, henholdsvis Peter Fauerholdt Thommesen og Eva Olesen, under hotline-ordningen, 

kan du ringe alle hverdage på 3314 9300. 

Peter Fauerholdt Thommesen, partner, advokat 

(L), LL.M

Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver offent-

lige myndigheder, private virksomheder og  

tekniske rådgivere om alle aspekter af udbud.  

Peter er specialiseret i udbud af bygge- og anlægs- 

projekter, herunder inden for forsynings- 

sektoren og infrastrukturprojekter. Han kan 

hjælpe med svar på spørgsmål om valg af udbuds-

form og -strategi, tilrettelæggelse og gennem-

førelse af udbudsprocessen, udarbejdelse af  

udbudsmateriale og kontraktgrundlag og  

rammer for forhandling og ændringer i udbuds-

materialet – både undervejs i udbuddet og efter 

kontraktindgåelsen.  
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