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Inköpsnytt juni 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
Solen lyser klart över Frescati, den fantastiska grönskan och
de ljumma vindarna som får mig att längta ut från kontoret.
Denna vår/försommar har i mångt och mycket varit en
blandning av samma/lika som andra år men också följderna
av Covid19-pandemin.
Likt tidigare år har vi haft många upphandlingar och nya
e-handelsanslutningar – helt enkelt ett högt tryck. Med
pandemin ovan på har det inneburit nya utmaningar att
hantera en organisation som är beroende möten och
informationsutbyte med övergång till ett utökat digitalt
arbetssätt. Övergången gick smidigt men vi kan också
konstatera att informationsöverföringen har försämrats något,
vilket givit längre ledtider i vissa fall. Bristen för verktyg för
digitala signaturer vid SU har försvårat processen med avtalssignering, när inte bara
vi sitter hemma utan även våra leverantörers medarbetare, men vi har löst det med
lite olika medel. Det bästa av allt är att vi alla har kompetensutvecklats avseende
digitala verktyg för att arbeta på distans.

Nu går vi in i semestertider och alla har förtjänat tid till rekreation och återhämtning.
Vi kommer som vanligt att ha medarbetare på plats och hantera inkomna frågor, men
med minder bemanning kan svaren ibland dröja lite längre. När vi åter ses har vi
förhoppningsvis samlat på oss massor med energi och är redo att ta oss an en
fantastisk höst.

Jag vill passa på att önska er alla en glad midsommar och en riktigt skön sommar.
/Susanne
 

AVTALSINFORMATION

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

NYA RAMAVTAL

Hantverkstjänster
Nytt ramavtal avseende Hantverkstjänster (SU FV-2.2.2-4024-19) är nu färdigställt. 
Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen från och med avtalsstart.
I upphandlingen utvärderades leverantörernas anbud både utifrån timtjänster för tio
olika tjänster och på mervärden som anbudsgivarna kunde få utifrån inlämnade
referensuppdrag.
Tjänsterna omfattar: Snickare, Elektriker, Målare, Glasmästare, Möbeltapetsering,
IT/Data, VVS, Mattläggning, Monterbyggnation samt Fin/specialsnickerier
Avtalsstart: 2020-06-15
Ansvarig upphandlare: Johannes Edmark

Järnhandelssortiment
Nytt ramavtal avseende Järnhandelssortiment (SU FV-2.2.2-1962-19) är nu
färdigställt. Information om leverantör samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen.
I upphandlingen utvärderades leverantörens anbud utifrån rabatt på efterfrågat
järnhandelssortiment samt avstånd till butik, sortimentsbredd och slutligen för
inlämnad beskrivning av anbudsgivaren arbete för miljö och hållbarhet.
Avtalsstart: 2020-06-01
Ansvarig upphandlare: Johannes Edmark

Tillägg till Ramavtal ”Kemikalier, utensilier och skyddsutrustning”
Två nya avtal är tecknade inom kategori 69 ”Övriga kemikalier” (SU
FV-2.2.2-0143-18).
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Aktuell information om E-handel
 
 
 

IT-produkter

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

Kontor och lokaler

Kontorsmaterial

Lab

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

Tjänster

Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning kommer att finnas i
Avtalskatalogen från 2020-07-01
Avtalen är tecknade med Fluorochem Ltd samt TCI Europe NV.
Avtalsstart: 2020-06-01
Ansvarig handläggare: Neele Bartl

Nytt om ramavtal Antikroppar (SU FV-2.2.2-0334-17)
Bio-Rad (bio-rad.com) har nu anslutit sig till ramavtalet för antikroppar. Vi är i färd
med att fastställa E-handels lösning med dem och förhoppningen är att avrop ska
kunna göras inom en snar framtid.

NYA UPPHANDLINGAR

Ramavtal för Optikkomponenter
Vi har nu haft ett inledande möte med referensgrupp för upphandlingen av
optikkomponenter och börjat definiera parametrarna för upphandlingen. Ett andra
referensgruppsmöte planeras äga rum efter sommaren. Anmäl gärna ert intresse till
Vlad Radoi eller vidarebeforda informationen till berörda i er verksamhet, så vi kan
säkerställa god kvalitet och leverans avseende mindre optikkomponenter.
 
Stockholms universitet handlar mindre optikkomponenter till ett värde av ca
1 000 000 SEK om året*.
* Köp som överstiger 30 000 SEK och fakturor som är konsulttjänster är ej
medräknande.

E-HANDEL

Nytt gränssnitt "Marknadsplats" lanseras i E-handelsportalen
SU uppdaterar en del av e-handelsportalen Raindance
och ett nytt gränssnitt, Marknadsplatsen, lanseras 17 juni
Varukorg kommer att stängas av i höst. Extern webshop finns
kvar som vanligt. Under sommaren kan du använda båda
gränssnitten för att lägga beställning från katalog.
Mer info och support finner du här
 

IT-produkter Kringutrustning beställbart i ATEA extern webshop
fr.o.m. 2020-07-01
Nuvarande kringutrustningsavtal löper ut 30 juni 2020, därefter kopplas
produktområdet på som anbudsområde 2 i avtal
IT Produkter - IT Klienter samt produktnära tillbehör och tjänster
 
Beställning av kringutrustning görs fr.o.m. 1 juli 2020 likt datorer via
E-handelsportalen Raindance.
 
Fr.o.m. 2020-07-01 beställs IT-produkter enligt nedan;
Klienter, Kringutrustning och Nätverksprodukter
- Raindanceportalen > Inköp > Beställ > Extern webshop > ATEA Sverige AB
Telefoni, Server och Lagring
- Raindanceportalen > Inköp > Beställ > Extern webshop > WISUM
 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
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Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Blommor buketter
Blomsterdekoration
Vitvaror och hushållsmaskiner

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang

Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport

Övrigt

Litteratur
Glasögon
Skyltar 
Profilprodukter

 
 

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Drop-in support
 

25
 

AUG
 

Drop-in support:
Marknadsplatsen, nytt gränsnitt i E-handelsportalen/Raindance
Inköps- och upphandlingssektionen ordnar två drop-in support med
fokus nya gränsnittet Marknadsplatsen 
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SEP
 

Drop-in support:
Marknadsplatsen, nytt gränsnitt i E-handelsportalen/Raindance
Inköps- och upphandlingssektionen ordnar två drop-in support med
fokus nya gränsnittet Marknadsplatsen

Grundutbildning i e-handelsportalen
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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.

Utbildning till certifierad inköpskoordinator
 

6
 

OKT
 

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

Utbildning i Visma direktupphandling
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OKT
 

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 administrativa chefer och prefekter. 
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
 
Ansvarig utgivare: Susanne Ekman
Redaktör: Camilla Holm

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet
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