
Flexator utbildar om upphandling med ny film
Genom att upphandla på rätt sätt kan man spara miljoner.
Nu lanserar husbyggaren Flexator en film, med de bästa tipsen inför och under en upphandling.
– Det finns många fallgropar och vi får i stort sett dagligen frågor av upphandlande myndigheter. Därför känns det rätt att
släppa en utbildningsfilm, säger Kristian Grimsbo, marknadschef på Flexator.

Flexator har märkt att det finns stor osäkerhet hos inköpare om vad de får och inte får göra i upphandlingar. Tanken var därför att skapa en
informationsfilm där vanliga upphandlingsfrågor tas upp.
I filmen intervjuas Ellen Heldahl, upphandlingsexpert och upphandlingsjurist på Svenskt Näringsliv, om vad man bör tänka på inför och under
en upphandling.
– Ellen är en av landets tyngsta experter i ämnet och vi hoppas att dels våra kunder, dels andra upphandlade myndigheter ser filmen som ett
hjälpmedel när det kommer till upphandlingar framöver, säger Kristian Grimsbo.

Ellen Heldahl, som har arbetat med upphandlingar i närmare två decennier inom olika organisationer och myndigheter, vill framför allt
framhålla vikten av att ställa om från specifikationskrav till funktionskrav i upphandlingar. En viktig fråga för hela det svenska näringslivet,
menar hon.
– Näringslivet uppmanar alla upphandlande myndigheter och enheter att i större utsträckning ställa funktionskrav i stället från många och
onödiga specifikationskrav. I de allra flesta fall har företagen större kunskap än myndigheten om vilka krav som är relevanta att ställa och
därför blir myndighetens ska-krav ofta felriktade. Genom att jobba mer med funktionskrav i upphandlingar kan myndigheten få lösningar som
är bättre, billigare och mer innovativa.

Filmen finns att se på Flexators Youtube-kanal, http://www.youtube.com/FlexatorAB

Direktlänk till filmen https://youtu.be/9sCWureW3RQ 

För ytterligare information, kontakta: 
Kristian Grimsbo, marknadschef Tel 0380-55 07 65 alt kristian.grimsbo@flexator.se

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB som ägs av Nalka Invest AB.
Flexator AB är sedan år 1956 en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård-
och gruppboende är en del av produktutbudet. 
Läs mer på www.flexator.se


