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Inköpsnytt april 2020
Under rådande omständigheter fortlöper arbetet utan större förändringar inom 
Inköps- och upphandlingssektionen. Precis som vanligt går det utmärkt att kontakta
oss via Serviceportalen om du har frågor eller ärenden rörande upphandling, avtal
eller e-handel.

Upphandlingschefen reflekterar
Jag hoppas att alla haft en fin påskledighet trots den nu
rådande situationen med restriktioner och begränsningar.
För inköps- och upphandlingssektionen är det business as
usual och vi har många upphandlingar på gång och inväntar
att avtalsspärrar ska ta slut så att vi kan teckna avtal och få
dem på plats. En av utmaningarna är att få signaturer när
ansvariga är utspridda och arbetar på sina hemmakontor.
I majnumret av inköpsnytt kommer vi förhoppningsvis
presentera ett antal nya avtal och till dess önskar jag er en
fortsatt fin vår. 
 
/Susanne Ekman, upphandlingschef

AVTALSINFORMATION

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

Tillfälliga prishöjningar för vissa varor inom ramavtalet för
Hygien- och Städprodukter
Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra
tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen.
Kontakta leverantören för eventuella avbeställningar. 
Läs tidigare publicerad nyhetsnotis här

Namnbyte 
Vitvaruleverantören Köksvaruhuset har bytt företagsnamn till
Hela Köket Kungsgatan AB

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
 
Elektroniska instrument och komponenter finns nu i
Raindanceportalen
Leverantörerna för elektroniska instrument och komponenter är anslutna till e-handel.
Mer info finns i avtalskatalogen

Inleverans av order
Vänligen påminn alla e-handlare på din institution eller motsvarande om att de måste
ta emot sina paket samt registrera inleverans i portalen när de har e-handlat.

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=8487&e=[email]&r=[field1]&h=C7650539CB6BCE6D2217CD2ABB496B46
https://serviceportalen.su.se/
http://avtalskatalog.su.se/
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1244888?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/nyhetersfl%C3%B6de/tillf%C3%A4lliga-prish%C3%B6jningar-f%C3%B6r-vissa-varor-inom-ramavtalet-f%C3%B6r-hygien-och-st%C3%A4dprodukter-1.493794
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1446428?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1036649?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d


IT-produkter

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Nätverksprodukter
Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Server och lagring 

Kontor och lokaler

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

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang

Lab

Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Antikroppar, Kemikalier, utensiller
samt skyddsutrustning
Elektroniska instrument och
tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör

 
Övrigt

Litteratur
Glasögon
Skyltar 
Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport

Läs tidigare publicerad nyhetsnotis här

Har ni engelsktalande beställare?
På medarbetarwebben finns nu manualer och videoguider på engelska;

Login and change language
How to place an order from catalogue
How to place an order via external web shop
How to register the delivery
How to purchase electronic instrumentation and components via Raindance

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen
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MAJ
 

Grundutbildning i e-handelsportalen
OBS! Sker digitalt via Zoom 
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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MAJ
 

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.

 

27
 

MAJ
 

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

 

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/nyhetersfl%C3%B6de/inleverans-av-order-via-e-handelsportalen-1.490900
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomisystem/2.34551/manualer-och-videoguider-f%C3%B6r-e-handelsportalen-1.159380
https://www.su.se/polopoly_fs/1.494031.1585838202!/menu/standard/file/Login%20change%20lang_ENG.mp4
https://www.su.se/polopoly_fs/1.494032.1585838439!/menu/standard/file/Order%20catalogue_ENG.mp4
https://www.su.se/polopoly_fs/1.494033.1585838540!/menu/standard/file/Order%20PO_ENG.mp4
https://www.su.se/polopoly_fs/1.491701.1584715010!/menu/standard/file/Inleverans%20enkel_ENG.mp4
https://contracts.tendsign.com/Attachment/Download/1446009/8884918
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.463725
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.463725
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
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.346624
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.346624
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.346727
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.346727
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.346723
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.346723


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
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