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Ramavtal för Fika och catering
Nu finns ett ramavtal för fika och catering. Ansvarig
upphandlare är Birgitta (Biggan) Löfgren. Leverantörer samt
instruktioner för beställning hittar du i Avtalskatalogen:
http://avtalskatalog.su.se/
 

Ramavtal för AV-rådgivning
Nu finns ett ramavtal för rådgivning när universitetets
verksamheter har behov av att ersätta, uppdatera eller
anskaffa ny AV-utrustning. Ansvarig upphandlare är Birgitta
(Biggan) Löfgren. Leverantörer samt instruktioner för
beställning hittar du i Avtalskatalogen: http://
avtalskatalog.su.se/
 

Ramavtal för Buketter och växter
Nu finns ett nytt ramavtal för olika former av
blomsterarrangemang, buketter och hyrväxter. Ansvarig
upphandlare är Ulla Forsberg Fröman. Leverantörer samt
instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen: http://avtalskatalog.su.se/
 

Ramavtal för Relocationtjänster
Inköpssektionen har tillsammans med Personalavdelningen
upphandlat relocationtjänster i syfte att kunna erbjuda ett
professionellt mottagande vid internationella anställningar.
Den leverantör som vann upphandlingen heter Alfa Quality
Moving AB. Instruktioner och beställningsrutiner för avtalet
kommer inom kort att läggas ut på SU:s hemsida och i
avtalskatalogen. Även KTH och KI är avropsberättigade enligt
ramavtalet. Ansvariga upphandlare är Camilla Holm och
Stefan Gustafsson.
 

Engelska mallar för direktupphandling
Nu finns direktupphandlingsmallarna översatta till engelska.
Ni hittar dem på samma ställe som de svenska mallarna.
Direktupphandlingsmallar.
 

Inköpssektionen ser fram emot en spännande hösttermin
tillsammans med alla inköpskoordinatorer!

Framework Agreement for Refreshments and Catering (“From
Bun to Buffet”)
We have signed a framework agreement for refreshments
and catering. Responsible for this procurement is Birgitta
(Biggan) Löfgren. Suppliers and instructions for ordering can
be found in the Contracts Catalog. (http://
avtalskatalog.su.se/)
 

Framework Agreement for AV-Counseling
We have signed a framework agreement for consultancy
services when university units need to replace, update or
acquire new AV equipment. Responsible for this procurement
is Birgitta (Biggan) Löfgren. Suppliers and instructions for
ordering can be found in the Contracts Catalog. (http://
avtalskatalog.su.se/)
 

Framework Agreement for Bouquets and Plants
We have signed a framework agreement for different forms
of floral arrangements, bouquets and rent-a-plant.
Responsible for this procurement is Ulla Forsberg Fröman.
Suppliers and instructions for ordering can be found in the
Contracts Catalog. (http://avtalskatalog.su.se/)
 

Framework Agreement for Relocation Services
The Purchasing Section, together with the Human Resources
Department, has procured relocation services in order to offer
a professional reception of international staff. The supplier
that won the tender is Alfa Quality Moving AB. Instructions
and ordering procedures for the agreement will shortly be
available on the university website and in the Contracts
Catalog. Even the Royal Institute of Technology (Kungliga
Tekniska Högskolan) and Karolinska Institutet may call-off
under the framework agreement. Responsible for this
procurement are Camilla Holm and Stefan Gustafsson.
 

English Templates for Direct Award of Contracts
Now we have translated templates for direct award of
contracts into English. You can find them in the same place as
the Swedish templates. (http://www.su.se/medarbetare/
ekonomi/inköp-upphandling/upphandlingsmallar)
 

The Purchasing Section is looking forward to an exciting
autumn together with all the purchasing coordinators!



Den 15 september kommer en ny version av E-
handelsportalen. Du kommer att märka det bl.a. genom att
den har fått en helt ny färgskala.
Denna information tar upp hur du snabbt hittar till e-
beställningar.
 

1. Klicka på Inköp och välj Beställ
2. Nu ser du de olika alternativen för att göra e-beställningar

”Min inkorg”, ”Mina beställningar” och ”Mina order” hittar du
under ’stjärnan’ högst upp till vänster.
Manualerna på Inköpssektionens webbsidor kommer
successivt att uppdateras efter den nya versionen av E-
handelsportalen.


