December 2014

GÖRA AFFÄRER MED U.S. GOVERNMENT
Detta riktar sig till leverantörer som Amerikanska Staten gör affärer med som överstiger $25,000.
Vad innebär det?
Det betyder, om Ambassaden har upphandlingar över $ 25,000 och ditt företag är inte registrerad på SAM-databasen,
är ni inte tillåtna att tilldela upphandlingen!
Därför rekommendera vi stark att ni får ert företag registrerat i SAM så snart som möjligt så att ni är redo i systemet.
En SAM registreringen kostar er inte något, det är inte en svår process, det är bara lite tidskrävande.

VÄNLIGEN LÄS IGENOM HELA DETTA INNAN NI SÄTTER IGÅNG REGISTRERINGARNA, OCH TÄNK PÅ ATT ANVÄNDA
SAMMA FORMAT I ALLA ANSÖKNINGARNA, ANVÄND INGA LOKALA TECKEN, SOM ”Å,Ä,Ö, å,ä,ö” ETC, SAMT VAR
NOGA MED MELLANSLAGEN.
Anledningen att vi skriver detta är att vi har haft problem med dom leverantörer som startat dessa registreringar och
använt dessa tecken.
Bifogad PDF är instruktioner hur man går tillväga är på Engelska, därför har vi valt att försöka skriva ner processen
nedan på Svenska, hoppas det hjälper, och om ni får problem, tveka inte att höra av er till mig, se kontaktinfo längst
ner.
VIKTIGT! Det kostar ingenting att göra någon av dessa registreringar, annat än lite tid.
Vad innebär detta för er, jo för att vi ska kunna ställa ut kontrakt/köpordrar som översiger detta belopp krävs att ni är
registrerade SAM (”System for Award Management”), se bifogad länk: https://www.sam.gov/portal/SAM/#1
Efter 1:a Oktober 2014 är detta ett måste. Hur går man då tillväga, jo, först måste ni skaffa ett DUNS nummer, se
länk: http://www.dnbsweden.se/informationssidor/om/databasen/duns_number/
Detta brukar inte ta mer än en dag eller 2 efter ifylld ansökan.
Därefter måste ni skaffa en s.k. NCAGE kod, detta görs på följande länk:
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx då kommer en ruta som ser ut som nedan, fyll i
Sweden i Country raden därefter klicka på förstoringsglaset till höger, se röda pilarna:

På nästa sida, se ned, längst ner på sidan till höger kommer ”Request New” upp,se röd pil, klicka på den. Där fyller ni i
era uppgifter igen, SAMMA SOM TILL DUNS NUMMER ANSÖKAN.
Skicka in ansökan, detta brukar ta ett par dagar.

När ni sedan har både ert DUNS Nummer och er NCAGE kod, går ni vidare till SAM’s hemsida:
https://www.sam.gov/portal/SAM/#1 där måste ni först klicka på ”Create User Account”, se screenshot nedan i
höger :

Sedan, när detta SAM konto är aktiverat, och ni är inloggade, är det bara att följa anvisningarna för att
”Register/Update Entity”.

För frågor skicka ett mail till: gsocontracts@state.gov

