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Frågor och svar
2020-10-15
Susanne Ekman
Upphandlingschef
Ekonomiavdelningen

Svar på frågor SUHF seminarium inköp och
upphandling för Ekonomer
Fråga: Kan laboratorieutrustning vara "samma varor"?
Svar: Ja det kan de. Det beror också på i vilket sammanhang utrustningen hänförs till samt
aktuell leverantörsmarknad. Laboratorieutrustning som naturligt ingår i ett och samma ”rum”
och där leverantörskåren är homogen och gemensam skulle kunna bedömas som varor av
samma slag.
Fråga: Var kan man läsa om undantagsreglerna?
Svar: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 1 kap 5§ samt 3 kap. för ytterligare
information kan vägledning finnas i förarbeten till lagen.
Fråga: Hur vanligt är det att SU nyttjar undantaget för forskning och utvecklingstjänster i 1:5
LOU?
Svar: Mycket ovanligt. Sedan våren 2017 har det skett vid två tillfällen.
Fråga: Varför går inte STATEN in och gör ALLA upphandlingar som då skulle gälla för tex
ALLA universitet?
Svar: Vi är myndigheter med olika uppdrag, av olika storlek och med olika behov. Detta
gäller även om vi verkar inom samma sektor. Sedan har vi också ett ansvar och skyldighet att
säkerställa att förutsättningarna för en sund marknad upprätthålls och att det finns
förutsättningar för små och medelstora företag har möjlighet att delta i konkurrensen om
statliga kontrakt.
Bild 18 i presentationen
Fråga: Angående avrop från ramavtal. Menar ni att det är vi köper som kan bestämma
valmetoden? eller ska vi följa den metod som anges för den varugruppen?
Svar: Avropsform bestäms vid upphandlingen och framgår således av ramavtalets villkor.
Fråga/Påstående: Det finns upphandlingssamarbete, främst inom IT mellan lärosäten.
Svar/replik: Ja, det finns samarbeten mellan lärosäten inom bland annat upphandling av IT.
Det finns flera av dessa som t ex Sunet, samarbete kring IT-upphandlingar som genomförs av
Umeå/Uppsala där flera större och mindre lärosäten ingår, det finns även samarbeten avseende
IT-produkter mellan flera lärosäten i södra och mellersta Sverige. Därutöver finns andra
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samarbeten avseende upphandling bland annat inom Stockholm Trio där SU, KTH och KI
ingår. Vidare finns det upphandlingssamarbeten avseende SciLifLab mellan SU, KTH, KI,
UU och Umu. Utöver dessa finns det flera större och mindre upphandlingssamarbeten som jag
inte tagit upp.
Fråga: Hur regleras upphandlingar gentemot internationella projektpartner. Ex: Vi har ett
kontrakt med en finansiär, i ansökan finns lokal partner i annat land med, tex Uganda.
Organisationen (ofta NGO) i tex Uganda är del i kontraktet, dvs ej upphandlad partner, de
rekvirerar medel från oss. Omfattas deras köp av upphandlingsregler?
Svar: Det beror på såväl kontraktet med finansiär som den nationella lagstiftningen i det land
de verkar.
Fråga: tar SU åtgärder mot leverantörer som inte ställer upp mot en förfrågan vid förnyad
konkurrensutsättning
Svar: Det finns ingen svarsskyldighet i LOU och framgår det inte av förutsättningarna i det
aktuella avtalet att ramavtalsleverantörer har skyldighet att svara att de inte kommer att lämna
anbud har leverantören inte formellt begått ett fel genom att inte svara. Skulle
ramavtalsleverantören inte uppfylla skyldigheten enligt avtal vidtas naturligtvis åtgärd i
enlighet med avtalet
Fråga: Hur agerar SU mot en leverantör som inte håller måttet? T ex kvalite på produkt,
leveransförsening etc.
Svar: Reklamation från beställaren i första hand samt eskalering i enlighet med aktuellt
avtalas villkor och därutöver i enlighet med ”Avtalslagen” och ”Köplagen”
Fråga: Skulle du kunna utveckla hur abonnemang fungerar i e-handel?
Svar: Ett abonnemang är ett sätt att automatiskt godkänna och betala återkommande fakturor
från utvalda leverantörer efter särskilt uppsatta villkor utan manuell handpåläggning varje
gång. Ofta används abonnemang för återkommande kostnader som beställs utan inköpsorder,
så som hyror, telefonabonnemang, tidningsprenumerationer, serviceavtal mm. Villkor som
sätts upp i abonnemanget är Abonnemangsid, Leverantör, max belopp och min belopp och
tillåten frekvens mellan fakturor samt vem som ska hantera avvikelser om en faktura inte
uppfyller kraven. Innan ett abonnemang aktiveras så måste det kostnadskonteras och attesteras
så att när en abonnemangsfaktura inkommer och uppfyller alla villkoren ärver den kontering
och attest från abonnemanget. Abonnemangsfakturor eller periodiska fakturor som de också
kallas är länkade till abonnemanget i systemet så det är enkelt att hitta dem om man ska göra
uppföljningar.
Fråga: Hur stor del av SU:s e-handeln är "ren" E-handel? Dvs från beställning till
fakturering?
Svar: För första halvåret 2020 har vi nästan 20% från beställning till betalning inklusive
fakturamatchning.

3(3)

Fråga: Vilka typer av köp är svårt att få "in i e-handelssystemet"?
Svar: Egentligen är inga köp svåra att e-handla, dock vissa typer av köp som kräver någon
form av fördialog inför köpet till exempel förnyad konkurrensutsättning eller unikt
tjänsteuppdrag så kan fördialogen inte hanteras av e-handelssystemet. Dock kan man
effektuera beställningen via e-handelssystemet.
Fråga: Vart kan man anmäla ev. förseningar eller fel som man upplever att leverantören gjort
så att det blir rätt från början?
Svara: Reklamera till leverantören och eskalera ärendet till ert lärosätes inköps/upphanlinsorganisation
Fråga: Vilket E-handelssystem använder SU?
Svar: CGI Sverige AB Raindance Marknadsplatsen
Fråga: Hur arbetar ni för att kunna konstatera att en produkt "av samma slag" inte landar över
615312 kr för hela myndigheten.
Svar: Genom uppföljning i ekonomisystem och titta på köp inom tillämpliga kostnadskonton
och avseende för aktuell marknad potentiella leverantörer och som inte omfattas av ett
avtal/ramavtal.
Fråga: Jag ser att detta spelas in. Var kommer det att finnas senare?
Svar: Inspelningen är endast för internt bruk vid SU/Ekonomiavdelning i syfte att förbättra
våra presentationer och utbildningar och kommer således inte att spridas.

