
Inköpsnätverk 5 april 

Varmt välkomna till drop-in med mässmingel där du får träffa några av våra 
leverantörer! 

Representanter från vår konferens- och kongressbyrå Reachem AB kommer att finnas på 
plats för att ge information om vad de kan hjälpa till med.  

Du får också möjlighet att träffa representanter från vår resebyrå Via Egencia och LU´s 
interna konferens- och representationsavdelning.  

Seminarier: 
  
13.00 - 13.30 "Nyheter i Lupin" 
13.30 - 14.00 Direktupphandling (vad ska man tänka på?) 
14.30 - 15.00 Tullfrågor 
15.00 - 15.30 "Nyheter i Lupin" 
15.30 - 16.00 Direktupphandling (vad ska man tänka på?) 
 
Vi bjuder på fika.  
 
Datum och tid: tisdagen den 5 april kl. 13.00 – 16.00  

Plats: Pufendorf  
 

Anmälan: görs till inkop@eken.lu.se senast onsdagen den 29 mars (för vår fikabeställning).  

 

Kommande utbildningar  

Förenklad upphandling 
3 maj, 2016 En kurs om tre timmar för dig som arbetar med att göra förenklade upphandlingar. 
Kursen behandlar grundläggande inköpsregler, lagen om offentlig upphandling, motiv för att göra 
rätt och konsekvenser vid fel, genomgång av förfrågningsunderlag i allmänhet och ett specifikt 
strukturerat förfrågningsunderlag i synnerhet. 
 
Anmälan görs i Kompetensportalen på adress:  

http://kompetensportalen.lu.se/ 

 

Upphandling av resebyråtjänster 
 

Vårt nuvarande avtal med Egencia (tidigare VIA Egencia) avseende resebyråtjänster 
löper ut 31 augusti. Avtalet kommer inte att förlängas och en ny upphandling av 
resebyråtjänster kommer att genomföras under våren. I referensgruppen för 
upphandlingen ingår följande personer: 

– Michael de Rooy, LU Innovation 
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– Lena Qvist, Max IV 
– Irma Habermann, Centrum för GeoBiosfärsvetenskap 
– Lena Lööf, Matematikcentrum 
– Johanna Albihn, Universitetsledningens kansli 
– Todd Kohlmann, Externa relationer 
– Annika Törling-Ring, Institutionen för kliniska vetenskaper 
– Ying Pan, Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier 

 
Hör av er till Elna Rosén (elna.rosen@eken.lu.se), ansvarig upphandlare, eller till någon i 
referensgruppen, vid frågor och synpunkter. 
 
 
Nya tröskelvärden från 1 januari 2016  
 
De nya tröskelvärdena för upphandling som gäller från 1 januari 2016 är nu satta i 
svenska kronor. 
 
Europeiska kommissionen publicerar vartannat år nya tröskelvärden för offentlig 
upphandling. Beloppen fastställs i euro och de länder som inte har den gemensamma 
valutan får räkna om beloppen till nationell valuta. Nu är de nya tröskelvärdena satta i 
svenska kronor.  
 
Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU 
 
Statliga myndigheter: 1.233.941 SEK 
 
Ny Direktupphandlingsgräns enligt LOU: 534.890 SEK 
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