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Inköpsnytt mars 2020

Upphandlingschefen reflekterar
Det är en turbulent tid just nu med Coronaviruset och de
konsekvenser det får för såväl individer som organisationer
och nationer.
Det som påverkar inköps- och upphandlingsverksamheten är
konsekvenserna på världsmarknaden avseende främst varor.
Det kan betyda att vissa produkter inte går att få tag på, för
andra tar leveranserna längre tid och för andra produkter så
går priserna upp.
Då vi har många leverantörer kommer vi inte kunna
överblicka och uppdatera specifik information rörande våra

avtal så för aktuell information kring tillgång, leveranstider mm se leverantörernas
hemsidor
 
Det som är betydligt mer positivt är det helt nya beslutet om inrättande av SIR –
Stockholms universitets inköpsråd. Ett tvärfunktionellt råd med representation från
verksamheterna samt nyckelfunktion inom centralt verksamhetsstöd med uppdrag att
arbeta med strategiska inköpsfrågor, prioriteringar av satsningar/upphandlingar samt
struktur för ramavtal och ramavtalsförvaltning.
Mer om detta i kommande inköpsnytt.
 
/Susanne Ekman, upphandlingschef

NÄTVERKSTRÄFFAR & WORKSHOPS

Inköpskoordinatorträff INSTÄLLD
Inbjudan till vårens Inköpskoordinatorträff skickades i förra veckan ut
till alla certifierada Inköpskoordinatorer.
På grund av den rådande situationen med Convid-19 (Corona) och den potentiella
risken för smittspridning så har Inköps- och upphandlingssektionen fattat beslutet att
ställa in denna. 
 
Stort tack till alla er som redan hunnit anmält er, vi återkommer om ny nätverksträff
framöver.

NYA RAMAVTAL

Nytt ramavtal avseende Miljöanpassade busstransporter 
Tack vare ett starkt stöd från kravställare kunde vi tillsammans med leverantören
forma avtalet så att det finns fokus på sådant som är viktigt för oss; säkerhet, miljö
och förare med efterfrågad kompetens. SU var huvudansvarig för upphandlingen som
genomfördes tillsammans med KTH och KI - genom detta samarbete blev det möjligt
för oss att bl.a. få ett förmånligt pris, som blev 10 % lägre än om vi hade upphandlat
för bara SU.
Vinnande leverantör blev Bergkvarabuss. Exempel på de miljömässiga faktorer som
avtalet omfattar är att:

uppdrag utförs till 100 % med fossilfritt drivmedel
fordon uppfyller utsläppskraven för miljöklass Euro VI
tvätthallar i större utsträckning bedrivas så att behov av färskvatten reduceras

Mer information om avtalet samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen
Avtalsstart 1 mars 2020
Ansvarig upphandlare: Richard Lindh

Nytt avtal för Taxitjänster
Samtliga taxiresor inom Storstockholm ska gå via någon av dessa leverantörer:
Taxi Kurir i Stockholm AB
Sverigetaxi i Stockholm AB
 
Eftersom bägge leverantörerna ingår i Cabonline kan resenärer boka resa via
Cabonlines app, hemsida eller telefon. Nya beställare som vill beställa via
mobilapp/hemsida loggar in och begär nytt lösenord till sin e-postadress (n.n@su.se).
Betalning sker via resekonto. Institutioner behöver inte lägga upp egna konton hos
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Aktuell information om E-handel
 
 
 

IT-produkter

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Nätverksprodukter
Telefoner
Kringutrustning och

Lab

Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Antikroppar 
Kemikalier, utensiller samt
skyddsutrustning

leverantörerna. OBS! Detta gäller endast förbeställd resa. Obokad resa behöver
betalas av resenären direkt efter avslutad resa.
 
Mer information finns i Avtalskatalogen.
Avtalsstart: 24 februari 2020
Ansvarig upphandlare: Markus Lundström

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

AVTALSINFORMATION

Ramavtal IT-klienter 
Vi har tillsammans med IT-avdelningen samlat vanliga frågor och svar om avtalet för
IT-produkter. Läs artikeln här

Höjd kemikalieskatt från 1 januari2020
Avtalsleverantörerna håller på att justera sortiment- och prislista som innehåller
höjda kemikaliskatter ex. vitvaror.
Uppdateringar sker direkt i e-handelsportalen där du finner aktuella priser.
Mer info om kemikalieskatten finner du här 

Leveransförseningar av hygien- och städprodukter 
Leverantören Procurator Sverige AB har en del förseningar i både in- och
utleveranser. Detta är dels på grund av Procurators lagerflytt samt rådande situation
med coronavirus.
Vid akuta frågor kontakta Procurator kundservice  
Epost order.public.se@procurator.com
Tel 020-551310
Mer info finns här

Tillfälliga ändringar i MatHems tjänst
MatHem har infört tillfälliga ändring gällande sin tjänst. 
Läs artikeln här

E-HANDEL

Coronavirusets leveranspåverkan
Med anledning av förändrade förutsättningar i vår omvärld i form av Corona-viruset
och dess konsekvenser avseende världshandeln kan det förekomma såväl brist på
vissa typer av varor som leveransförseningar och prishöjningar.
För aktuell information rörande specifika varor se leverantörernas hemsidor
 
Tummen upp i e-handelsportalen
Svårt att välja produkt när det finns många likvärdiga alternativ?
Vid beställning via varukorg i Raindance så har vissa  produkter olika typ av
artikelmärkning. Nytt är märkningen "tummen upp" som visar att just den produkten
var en utav de mest beställda på SU under 2019.

Läs mer här om de olika artikelmärkningarna

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
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förbrukningsmaterial
Server och lagring 

Kontor och lokaler

Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Blommor buketter
Blomsterdekoration
Vitvaror och hushållsmaskiner

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang

 
Övrigt

Litteratur
Glasögon
Skyltar 
Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

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

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

 

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

 

Nyhetsbrev från Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen. 
Inköpsnytt ges ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets
inköpskoordinatorer samt administativa chefer och prefekter. 
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
 
Ansvarig utgivare: Susanne Ekman
Redaktör: Camilla Holm
Foto: Privat

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet
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