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Inköpssektionen önskar er en riktigt trevlig sommar!
 

Hotellbokning
Med anledning av en fråga vi fått ifrån en institution ang.
hotellbokningar så vill vi passa på att informera alla om att
hotell alltid kan bokas direkt via Kammarkollegiets avtal på
Avropa.se. När det gäller hotellrum finns ingen skyldighet att
använda den upphandlade resebyrån BCD. Detta gäller egen
personal såväl som tillresande gäster.
 
Avtalskatalogen
Under sommaren fortsätter vi att fylla den nya
avtalskatalogen med avtal. I dagsläget ligger ett drygt 30-tal
avtal inne gällande allt från blommor till litteratur.
http://avtalskatalog.su.se/
 
Från bulle till buffé
I början av hösten kommer cateringavtalet att finnas på plats.
Från det kommer man att kunna avropa allt ifrån enklare
kaffebröd till kompletta middagar som genomförs på
campusområdena.
 
Upphandling av transkriberingstjänster
I höst startar en upphandling av transkriberingstjänster. Det
här är ett område där vi ser att det finns ett behov av
ramavtal. Birgitta Löfgren på Inköpssektionen kommer att
hålla i upphandlingen och en referensgrupp för kravställande
kommer att bildas under hösten. Anmäl ditt intresse att vara
med till: birgitta.lofgren@su.se
 

E-handel inom Universitetsförvaltningen
För att fullt ut kunna genomföra det som åligger
myndigheten på e-handelsområdet så har nu nästa steg
tagits och Förvaltningschefen beslutade den 18 februari att
det fr.o.m. den 1 juni 2016 är obligatoriskt för avdelningarna
inom Universitetsförvaltningen att e-handla sina varor inom
de produktområden som finns tillgängliga. Det här innebär
att det skall finnas en eller ett par utbildade beställare av
varor/tjänster i e-handelsportalen på varje avdelning/motsv.
Förvaltningschefsbeslutet har följande diarienummer:
SU FV-1.2.1-0509-16
 
 

Från vänster: Birgitta "Biggan" Löfgren, Camilla Holm, Ulla
Forsberg Fröman, Paul Becker, Therese Klaar, Magnus Calais,
Ingrid Eriksson Berg, Thomas Torpfeldt, Samantha Gainsford
och Stefan Gustafsson.



Purchasing News
 
Hotel Booking
In response to a question we received from a department
regarding hotel bookings we would like to inform you that
a hotel can always be booked directly through
Kammarkollegiet’s contract on www.avropa.se. As regards
hotel rooms there is no obligation to use the contracted
travel agency BCD. This applies to our own staff as well as
for traveling guests.
 
Contracts Catalog
During the summer we will continue to fill the new
catalog of contracts. Currently there are over 30 contracts
in the catalog, everything from flowers to literature.
http://avtalskatalog.su.se/
 
From Bun to Buffet
In early autumn the catering contract will be finalized. It
will then be possible to call off everything from simple
pastries to complete dinners on the campuses.
 
Procurement of Transcription Services
This autumn a tender for transcription services will start.
This is an area where there is a need for a framework
agreement. Birgitta Löfgren at the Purchasing
Department will be responsible for the contract and a
reference group for setting requirements will be formed
in the autumn. If you are interested in participating please
send an e-mail to: birgitta.lofgren@su.se
 
E-commerce in the University Administration
In order to fully implement e-commerce at Stockholm
University the next step has now been taken. The Director
of Administration decided on February 18 that as from
June 1, 2016 it is mandatory for the twelve administrative
offices within the University Administration to buy their
goods via the e-commerce portal for the product areas
that are currently available. This means that there must
be one or two trained buyers of goods/services in the e-
commerce portal in each office (or equivalent).
The decision of the Director of Administration has the
following registration number:
SU FV-1.2.1- 0509-16
 
The Purchasing Department wishes you a great summer!


