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Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen 

NÄTVERKSTRÄFFAR & WORKSHOPS

Stort tack till alla som svarade på vår enkät angående
kommande nätverksträffar
Vi fick in många svar och önskemål om innehåll för dessa
träffar.
 
Vi har nu påbörjat planeringen av såväl nätverskträffar samt
workshops, mer info kommer i framtida inköpsnytt.

AVTALSINFORMATION

Information om samtliga ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

Avtal för persondatorer 
Universitetets avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Upphandling
pågår och det är det idag oklart när ett nytt avtal kan vara på plats. Verksamheter
inom universitetet rekommenderas därför att göra en behovsinventering. Läs mer här

Uppföljning och avtals- och leverantörsproblem
I arbetet med uppföljning är inköps- och upphandlingssektionen beroende av
synpunkter ifrån verksamheterna som använder avtalen. Det är därför viktigt att
synpunkter på leverantörerna alltid lämnas via serviceportalen.
Avtalet är det som styr förhållandet mellan SU och leverantören. För det mesta
fungerar det här förhållandet bra men det händer att beställare och leverantör blir
oense om vissa villkor eller kvaliteten på leveransen. I första hand bör du som
beställare försöka lösa problemet själv i dialog med leverantören. Ta gärna hjälp av
din verksamhets inköpskoordinator. Kan ni ändå inte lösa tvisten så ska du vända dig
till avtalsförvaltaren via Serviceportalen
 

Vitvaror och hushållsmaskiner
Nytt ramavtal avseende Vitvaror och hushållsmaskiner har just blivit klar (dnr SU FV
1660-18). Avtalsstart var den 1/10 2019. Leverantör är Köksvaruhuset
Klarabergsgatan AB.
 
Från avtalet kommer så klart allehanda vitvaror att kunna beställas men även
hushållsmaskiner. Vi inväntar en produktkatalog från leverantören men självklart kan
beställningar från avtalet genomföras redan nu. Avtalet kan hittas i Stockholms
universitets avtalskatalog och där finns även kontaktuppgifter till leverantören.
 
Implementering av E-handel pågår och antas vara avklarad innan årsskiftet. Om ni
ute på institutionerna/enheterna kommer att köpa vitvaror/hushållsmaskiner under
november månad så kontakta oss på ekonomiavdelningen via Serviceportalen. Vi är
tacksamma för alla som kan tänka sig att ställa upp som pilotbeställare under
november.
 
Ansvarig upphandlare är Anders Karlsson

Konsulttjänster för Fastighetsavdelningen
Inköps- och upphandlingssektionen har tillsammans med Fastighetsavdelningen
genomfört en upphandling av Konsulttjänster för Fastighetsavdelningen.
Upphandlingen genomfördes med fokus på kvalitet, vilket gav en avgörande påverkan
på resultatet. Tre leverantörer för anbudsområde Universitetsmiljöer och tre för
Laboratoriemiljöer är antagna, avtalen kommer att börja gälla från den 1 november.
 
Ansvarig upphandlare är Richard Lindh

E-HANDEL
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E-HANDEL   
Aktuell information om E-handel
 
 
 

Kontor och lokaler

Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd
Blommor buketter
Blomsterdekoration (Fritext)

IT-produkter
(Extern webshop via Wisum)

Persondatorer 
Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Nätverksprodukter
Server och lagring 

Mat och dryck

Kaffe, te, dryck och godis
Fruktkorgsabonnemang
(Inköpsuppdrag)

Lab

Lab kyl och frys

Övrigt

Litteratur (Extern webshop)
Glasögon
SU-butiken (Extern webshop)
Skyltar (Fritext)
Konstfotograf

E-handla Blommor
Visste du att du kan beställa buketter via Raindance?
Din order skickas direkt till avtalsleverantörerna. Se info här
 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo finns under Kompetensutveckling på medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen

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

NOV
 

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

Utbildning i Visma direktupphandling

  Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/nyhetersfl%C3%B6de/e-handla-blommor-bukett-i-raindance-1.424199
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
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
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.421761


31

OKT

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.

Inköpsnytt kommer ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets
inköpskoordinatorer och administativa 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-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
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6psnytt-nyhetsbrev
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