Inköpspolicy
Bakgrund och syfte
Akademiska Hus köper årligen varor och tjänster för flera miljarder kronor till
våra ny- och ombyggnadsprojekt och till vår löpande fastighetsförvaltning. Vi är
en stor beställare ur både ett lokalt och ett nationellt perspektiv av framförallt
bygg- och anläggningstjänster, tekniska konsulttjänster, fastighetsskötsel och
energi. Akademiska Hus Inköpspolicy beskriver de grundläggande värderingar
och principer som gäller för bolagets inköps- och upphandlingsaktiviteter.
Samtliga medarbetare vid Akademiska Hus som upphandlar, köper varor eller
tjänster, eller på annat sätt kravställer och/eller påverkar våra val av leverantörer
ska följa de principer som beskrivs i vår Inköpspolicy och tillhörande riktlinjer.
Upphandlande myndighet
Akademiska Hus är en upphandlande myndighet enligt LOU och vi annonserar
samtliga upphandlingar över gällande, lagstadgad direktupphandlingsgräns. Vi
strävar alltid efter att stimulera god konkurrens i våra upphandlingar och följer
principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet
och ömsesidigt erkännande.
Ansvarsfull beställare
Akademiska Hus ska som statligt ägt bolag alltid agera föredömligt och säkerställa
att de pengar som bolaget spenderar i inköpsprocessen skapar mesta möjliga värde
för bolaget och dess ägare. Detta innebär att Akademiska Hus alltid strävar efter
att möta den egna verksamhetens behov av varor och tjänster med rätt kvalitet till
lägst totalkostnad. All anskaffning av varor och tjänster, inklusive entreprenader,
sker utifrån en helhetsyn med bolagets bästa som grund. Bolaget planerar och
samordnar inköpsbehov för att möjliggöra synergier och effektiviseringar i
inköpsprocessen. Vidare ska Akademiska Hus alltid vara en ansvarsfull beställare
som värnar konkurrens på lika villkor, som agerar med oklanderlig affärsetik och
som bidrar proaktivt till att skapa sunda och hållbara försörjningskedjor.
Attraktiv samarbetspartner
Akademiska Hus ska vara en attraktiv beställare och samarbetspartner på de
huvudsakliga leverantörsmarknader där vi är aktiva. Detta innebär att bolaget alltid
respekterar ingångna avtal och säkerställer god uppföljning och efterlevnad av
desamma (pacta sunt servanda). Akademiska Hus strävar dessutom efter att vara
leverantörernas förstahandsval inom våra strategiska inköpskategorier.
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