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Riktlinjen grundar sig på:
• Rektorsbeslut nr UF-2012-/0339, Dnr V-2012-0347, Doss 10
Riktlinjen för inköps-och upphandling gäller för alla inköp och upphandlingar av varor,
tjänster och byggentreprenader som genomförs för KTH, från första kronan.

Affärsmässighet
Verksamhetens behov och mål ska vara styrande för alla inköp och upphandlingar, så att varor
och tjänster får rätt kvalitet till den kostnad som är långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktigt, inom
ramen för gällande regelverk. Vid större investeringar ska även livscykelkostnaden beaktas.
Inköp och upphandling ska präglas av en god planering, framförhållning och helhetssyn.
Företrädare för KTH ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt och opartiskt sätt samt utnyttja de
konkurrensmöjligheter som finns på sådant sätt att även den långsiktiga konkurrensen främjas.
Alla inköp och upphandlingar ska ske enligt lagar, bestämmelser, relevanta rättsprinciper samt
enligt KTH:s policydokument och föreskrifter.

Etik
Affärsrelationer ska präglas av hög etik och moral. Det är viktigt att varor och tjänster som köps
inte tillfogar skada på KTH:s varumärke och goodwill.
Särskilt ska därför frågor som berör jäv, mutor och bestickning, jämställdhet, mångfald,
antidiskriminering beaktas.

Miljö
Vid inköp och upphandling ska miljöpåverkan beaktas det innebär att relevanta miljökrav ska
ställas så att det som köps bidrar till hållbar utveckling och till minskad miljöbelastning.

Ansvar
Alla inköp och upphandlingar ska vara beslutade av skolchef/förvaltningschef, eller den
skolchefen/förvaltningschefen delegerat det till, innan inköpet/upphandlingen genomförs.

Upphandlingar ska utföras av den som är särskilt utsedd för detta och som innehar nödvändig
kompetens.

Uppföljning
Kvalitén och efterlevnaden av inköp och upphandling på skolorna och universitetsförvaltningen
ska årligen följas upp av skolchefen/förvaltningschefen.

Ramavtal och samordning
KTH:s skolor ska vid inköp av varor och tjänster som omfattas av KTH:s ramavtal eller de
statliga ramavtalen avropa enligt dessa avtal. KTH:s ramavtal gäller i första hand.
KTH är en upphandlande myndighet och ska därför samordna och koordinera
inköpsverksamheten.

