
Planering pågår inför kommande
nätverksträffar för Inköpskoordinatorer.

Syftet med dessa träffar är att du som
certifierad inköpskoordinator ska få
möjlighet att nätverka med oss och
övriga inköpskoordinatorer för
erfarenhetsutbyte och fördjupning i de
frågor du ställs inför i din roll.

För att innehållet i dessa träffar ska ge
dig ett så stort mervärde som möjligt så
har vi skickat ut en enkät till certifierade
inköpskoordinatorer

    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen 

NÄTVERKSTRÄFF

Nätverksträffar för inköpskoordinatorer

Är du inköpskoordinator och ännu inte svarat på enkäten så tar vi tacksamt emot ditt
svar senast den 18 september

AVTALSINFORMATION

Information om samtliga ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

Förlängda avtal
Stockholms universitet har beslutat att förlänga ramavtalen avseende nedan stående
tjänster med samtliga leverantörer.

Bildbyråer
Cateringtjänster
Förtäring till universitetets representantlokal Spökslottet
Reloctionstjänster
Helikoptertransporter till Tarfala
Medarbetarundersökningar
Juridiska tjänster
Talare och moderatorer
Bevakningstjänster
Undertextningstjänster

Information angående våra cateringavtal
Det har framkommit, vid genomgång av leverantörsfakturor, att cateringtjänster köps
från en rad leverantörer som SU inte har avtal med.
SU har upphandlat och tecknat avtal med följande leverantörer:

Fågelängens catering AB
Vete-Katten AB
Högskolerestauranger AB, HÖRS
Compass Group AB
Matsällskapet

Det är dessa företag som SU får anlita avseende catering. 
Vi ber er se över era beställningar, informera behöriga beställare, så att
beställningarna hamnar hos rätt företag. Vi är naturligtvis medvetna om att största
delen av våra beställningar går till på rätt sätt.
 

Livsmedel för fika
Ramavtalet avseende Livsmedel för fika kommer inte att förlängas utan löper ut den 7
december 2019. Beställare hänvisas till avtalet för Livsmedel av konsumentkaraktär
som Stockholms universitet tecknat med MatHem

Ljuskällor

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=6162&e=[email]&r=[field1]&h=D6D45A19F06F8BF87D15CCB9E22F4B9F
http://serviceportalen.su.se/
https://survey.su.se/Inf%C3%B6r%20Ink%C3%B6pskoordinatortr%C3%A4ff
http://avtalskatalog.su.se/
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1299490?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d


E-HANDEL  
Aktuell information om E-handel

Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen av Ljuskällor p.g.a. det har
framkommit brister i upphandlingsdokumentens utformning som kan leda till att
upphandlingens syfte att tillgodose de avropsberättigades behov inte kan tillgodoses.
Detta innebär att Stockholms universitet är avtalslöst avseende ljuskällor fram till
dess att ett nytt avtal är på plats. Mer information finns här: avropa.se

E-HANDEL

 
E-handla Glasögon
Leverantören för bildskärmsglasögon är ansluten i e-handelsportalen där
beställningsblankett finns. Mer info finns här
 
Kontorsmaterial i E-handelsportalen
Kammarkollegiet har tecknat nytt ramavtal för kontorsmaterial med Staples Sweden
AB. Under implementeringsperioden så är Office Depot Sweden AB ansluten till
Raindance. Mer info finns här
 
Kommande grundutbildningar i E-handelsportalen
HT19 kommer vi att ha fyra utbildningstillfällen enligt nedan.
 

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo finns under Kompetensutveckling på medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen

19

SEP
 

Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

16

OKT
 

Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

20

NOV
 

Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

18

DEC
 

Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

Utbildning till certifierad inköpskoordinator

23

OKT
 

Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1
Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

21
 

Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1
Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

http://avropa.se/
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/arbetsmilj%C3%B6-lika-villkor/arbetsmilj%C3%B6/bildsk%C3%A4rmsglas%C3%B6gon-1.3002
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/nyhetersfl%C3%B6de/ny-leverant%C3%B6r-vid-best%C3%A4llning-av-kontorsmaterial-efter-22-augusti-2019-1.448284
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445848
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445848
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445873
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445873
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445874
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445874
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445877
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.445877
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.421759
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.421759
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.421761


NOV

Utbildning i Visma direktupphandling

31

OKT
 

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

6

NOV
 

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

5

DEC
 

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

11

DEC
 

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

KONFERENS

Inköps- och upphandlingssektionen kommer att delta i SUSU-konferensen i Umeå den
1-2 oktober 2019 och svarstider i Serviceportalen kan vara något längre under dessa
datum. Vi ber er ha överseende med detta. 

Inköpsnytt kommer ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets
inköpskoordinatorer och chefer.
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
 
Ansvarig utgivare: Susanne Ekman
Redaktör: Camilla Holm
 

 

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.421761
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421788
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421788
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421790
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421790
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421791
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421791
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421792
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421792
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DInk%C3%B6ps-och+upphandlingssektionen%2Cou%3DEkonomiavdelningen%2Cou%3DUniversitetsf%C3%B6rvaltningen%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6psnytt-nyhetsbrev
mailto:susanne.ekman@su.se
mailto:camilla.holm@su.se

