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Inköpsnytt oktober 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
Imorgon 16 oktober går flyttlasset för ekonomiavdelningen till
nya lokaler på plan 4 i A-huset (Södra husen).
De senaste dagarna har det varit febril aktivitet med gallring,
rensning och packning. Jag har då hittat gamla anteckningar
från när jag började vid SU, april 2017, där jag listade vad
jag såg att vi behövde göra och jag kan konstatera att det
hänt en hel del sedan dess. Vi har idag ett stort antal nya
ramavtalsområden som inte funnits tidigare. Fler och fler
leverantörer är anslutna till e-handelsportalen och vi har
många fler institutioner som e-handlar idag.
Vi har åstadkommit även en hel del därutöver - Jag är stolt
över den utveckling vi (SU) genomgått så här långt och jag
ser att vi är på rätt väg.
 
/Susanne Ekman, upphandlingschef

NYA RAMAVTAL

Nytt ramavtal avseende Blommor har blivit klart
Avtalet avser snittblommor i buketter, blommande växter och krukväxter som ges i
gåva till person, golv-, bords- och scendekoration samt begravningskransar och
kondoleansblommor.
Beställningar görs via E-handelsportalen/Marknadsplatsen
Information om Leverantör hittar du i Avtalskatalogen 
Avtalsstart: 2020-10-01
Ansvarig upphandlare: Sofie Gustavsson

AVTALSINFORMATION

Prisjustering inom Kemikalier, utensilier och skyddsutrustning 
VWR har tillfälligt höjt sina priser på vissa varor inom ramavtalet Kemikalier, utensilier
och skyddsutrustning. 
Produkterna som är mest berörda är handskar av olika slag men även andra
produkter kan påverkas.
Läs notis på medarbetarwebben här

Information angående elektronikavtalet
Det har framkommit, vid genomgång av leverantörsfakturor, att elektronikprodukter
köps från en rad leverantörer som SU inte har avtal med.
SU har upphandlat och tecknat avtal med RS Components, Digikey Corporation Inc
samt Rohde & Schwarz Sverige AB
Mer information om avtalen hittar du i avtalskatalogen.

Det är dessa företag som SU får anlita avseende köp av elektronikprodukter. 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.

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=11040&e=[email]&r=[field1]&h=7C3647D4BB06AD2A4063A856CCBC51AB
https://serviceportalen.su.se/
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1727743?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
mailto:sofie.gustavsson@su.se
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.667/2.786/2.866/2.41946/1.522147
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1446009?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1446012?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1446010?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1036649?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
http://avtalskatalog.su.se/


 
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
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment 
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
ISS-kit 

Tjänster

Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport

Övrigt

Litteratur
Glasögon
Skyltar 
Profilprodukter

Tips: Inleveransansvarig i Marknadsplatsen (MP)
Beställare kan ange flera användare som inleveransansvarig vid beställning i MP.
Detta möjliggör smidig inleverans när beställare och godsmottagare är olika personer.
Se videoguide för demo av Marknadsplatsen här

Chrome problem med extern webbshop
Om du använder webbläsaren Chrome och haft problem med
extern webbshop, se till att tillåta pop-upp blockering innan
du klickar på OK i E-handelsportalen för att fortsätta och
slutföra din beställning.
 Pop-up blockeringen kan kontrolleras vid info-ikonen som
hittas på adressraden i Chrome.

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Utbildning i Visma direktupphandling
 

22
 

OKT
 

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

 

28
 

OKT
 

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

Grundutbildning i e-handelsportalen
 

4
 

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.

https://www.su.se/polopoly_fs/1.504377.1592226023!/menu/standard/file/MP%20Demo_SVE.mp4
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421789
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421789
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421779
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421779
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.463746
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.463746


Utbildning till certifierad inköpskoordinator
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Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1
Grundutbildning för dig som vill bli 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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