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Inköpsnytt december 2020
  
Inköps- och upphandlingssektionen tackar för ett gott
samarbete 2020

 
Vi önskar er alla en riktigt God jul & ett Gott nytt år!

 

Upphandlingschefen reflekterar
 
I morse när jag tittade ut genom fönstret låg det ett tunt
snötäcke på marken. Diverse ljusdekorationer syntes på
husen runt om och jag satte på lite julmusik i bakgrunden.
Just där och då infann sig den känslan som jag så förknippar
med jul – ett lugn och en övertygelse att det kommer att
ordna sig, det kommer bli bra. Ja, det är konstigt hur ens
associationer går. Det har varit ett märkligt år och jag vet lika
lite i år hur framtiden kommer att se ut, som andra tidigare
år. Men med det sagt, är det som jag upplever runt omkring,
var jag bor, hur det är på jobbet, vad som är möjligt, så fylls jag alltid av tillförsikt vid
jul. Kanske har det något att göra med att julen är förknippad med traditioner och att
traditioner är bärare av kontinuitet, även om historien visar att traditioner ändras.

Jag har några traditioner som jag alltid har med mig, vissa dekorationer, viss musik
och naturligtvis maten. För mig är julmaten på julafton en av de viktigare
traditionerna. Julmaten vid mitt julbord är en blandning från flera olika platser och
har förädlats över tid.

Kålrotslåda från Finland där jag föddes, söta ”brune kartoffler” (små goda runda
karamelliserade potatisar) och rödkål en del av mitt danska arv. Kalkon från tiden
som liten flicka i England med fyllningen från tonåren vid tacksägelsen I USA. Som
avslutning en härligt krämig ris á la Malta (mormors recept) med körsbärssås, jakten
på mandeln i gröten och mandelgåvan till den som hittat mandeln. Alla dessa delar är
dels en påminnelse om tidigare år men också en länk till framtiden då min, nu vuxna,
son hjälper till att laga maten och har digitaliserat recepten.

Andra traditioner har fått ge vika i år – ingen julmarknad i år och det blir inget firande
med släkten som vanligt. Jag kommer att försöka besöka så många som möjligt
digitalt under juldagarna för att säga hej, att jag älskar dom och saknar dom.
 
Med denna glimt in i min jul vill jag passa på att önska er alla en riktigt god jul och vi
ses och hörs nästa år.
 
/Susanne
 
 
P.S – I februarinumret av inköpsnytt kommer vi som vanligt att redovisa
inköpsbokslutet för 2020.

 

NÄTVERKSTRÄFF

"Save the date" 
 
Planering av Digital Inköpskoordinatorträff pågår förfullt.
Träffen kommer att vara den 18 mars 2021 från kl 13:00 så
boka gärna upp denna eftermiddag i din kalender redan nu. 
 
Mer info och separat inbjudan till träffen kommer!

PÅMINNELSE OM DOKUMENTATION AV DIREKTUPPHANDLING, 
MALL 10.

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=11962&e=[email]&r=[field1]&h=C609C666B035BB53D3B7DB2B1E13E7A0


Inköp- och upphandlingssektionen vill påminna samtliga verksamheter som
genomfört direktupphandling som överstiger 100 000 SEK under 2020 om att
inkomma med Mall 10 via Serviceportalen.
Mallen finns här: Direktupphandlingsmallar 
De verksamheter som inte inkommit med Mall 10 kan komma att få anmärkning vid
uppföljning av inköp under året.

NYA RAMAVTAL

Nya ramavtal för Juridiskt stöd
Nya ramavtal för Juridiskt stöd för rättsområdena

Entreprenadrätt inkl. fastighets- och hyresrätt  
IT-rätt inkl. offentlighet och sekretess, dataskydd och behandling av
personuppgifter/ GDPR
Allmän juridik

är klara (dnr SU FV 2.2.2-4426-20, SU FV 2.2.2-4427-20 samt SU FV
2.2.2-4428-20).
 
Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen
Avtalsstart: 2020-11-30
Ansvarig upphandlare: Catharina Öberg
 
Nytt ramavtal Kommunikationstjänster
Nytt ramavtal avseende Kommunikationstjänster har blivit klart.
 
Stockholms universitet har tecknat avtal för leverans av kommunikationstjänster (dnr
FV SU FV-2076-20) för att säkerställa att hög kvalitet hålls i universitetets interna och
externa kommunikation. Leverantörerna ska bidra med kommunikationstjänster som
kan utveckla, stödja och utbilda hela universitetets organisation, både centralt och
lokalt.
 
Avtalet är indelat i två delområden:

Kreativa och konceptuella tjänster
Informationsproduktion

 
Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen
Avtalet kan avropas av samtliga avdelningar, institutioner, verksamheter och
motsvarande vid Stockholms universitet.
Avtalsstart: 2020-12-01
Ansvarig upphandlare: Markus Lundström

LEVERANSINFORMATION

Ingen fruktkorg under julledigheten
Enligt avtal är frukt- och mjölkleveranser pausade under jul-, nyårs- och
trettonhelgen 20/21.
Läs tidigare publicerad medarbetarnotis här

Kemikalier, utensilier och skyddsutrustning (SU VF-2.2.2-0143-18) //
Sarstedt AB byter affärssystem under jul och nyår
Leverantören Sarstedt AB kommer att byta affärssystem, vilket innebär att de under
perioden 23 december 2020 till 3 januari 2021 inte kommer ha möjlighet att
registrera några beställningar. Det innebär också att inga varor kommer kunna
skickas från deras centrallager under denna period. Från och med måndagen de 4
januari 2021 kommer det återigen fungera att registrera beställningar som vanligt.
Länk till avtalet

 

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/direktupphandlingsmallar
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1779682?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1779683?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1779684?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1314204?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
mailto:catharina.oberg@su.se
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1771391?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1771392?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1036876?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
mailto:markus.lundstrom@su.se
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler-service/ingen-fruktkorg-under-julledigheten-1.528060
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1144394?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1144394?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
Programvarulicenser NYTT!

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
Pipettservice 

Övrigt

Litteratur
Glasögon
Skyltar 
Profilprodukter

Extern webbshop lanseras i Marknadsplatsen (MP)
Extern webbshop (punch-out) kommer att finnas inne i MP fr.o.m 16 dec 2020.
Flytten till MP möjliggör för beställare att skapa en varukorg med webbshopprodukter
från flera leverantörer.
Nuvarande ingång till extern webbshop stängs ned 2021-01-04.

Se demo här; 
Videoguide MP Extern webbshop (PO) SVENSK
Videoguide MP Extern webbshop (PO) ENGELSK

WISUM stängs ned vid årsskiftet
Med anledning att Inköpsportalen Wisum inte uppfyller legala krav avseende
elektronisk handel vid myndighet så stängs systemet ner vid årskiftet  Det
produktområden som tidigare beställts via Wisum har stegvis under året flyttats över
till E-handelsportalen/Raindance.
På medarbetarwebben hittar du Manualer och videoguider för E-handelsportalen 
 
IT-produkter beställs via extern webbshop till Atea Sverige AB 
 
Produkter inom Server och Lagring som fritextorder i MP genom att begära
offertförfrågan till leverantören AddPro AB
Se vägledning för beställningsprocessen i Avtalskatalogen

Inleverans innan julledighet
Kom ihåg att göra inleverans på dina order så snart när du mottagit leverans så att
fakturorna hinner att hanteras i god tid innan årets slut.
Se Videoguide - Så gör du inleverans 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen
 

 
Online Workshop: E-handel på SU (SVE)

https://www.su.se/polopoly_fs/1.532521.1608049484!/menu/standard/file/MP%20PO_SVE.mp4
https://www.su.se/polopoly_fs/1.532522.1608049299!/menu/standard/file/MP%20PO_ENG.mp4
https://stou.raindancesaas.se/rpstou/SSO/Saml
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/e-handel-e-faktura/manualer-och-videoguider-f%C3%B6r-e-handelsportalen-1.159380
mailto:udc@itf.se
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1285094?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://www.su.se/polopoly_fs/1.491700.1584715188!/menu/standard/file/Inleverans%20enkel_SVE.mp4
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi


3
 

FEB

Grundutbildning för dig som e-handlar varor och tjänster vid
Stockholms universitet.
E-handel möjliggör inköp lätt och rätt. Deltagarna får en
grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen om hur
e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på Stockholms
universitet.

 

14
 

APR  

Online Workshop: E-commerce at SU (ENG)
Basic course of e-commerce for you purchase goods and services at
Stockholm University. 
E-commerce enables purchases easily and correctly. Participants will
get a basic knowledge of the more efficient purchasing process on how
e-ordering, register of the delivery and invoice matching work at
Stockholm University. 
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JUN  

Online Workshop: E-handel på SU (SVE)
Grundutbildning för dig som e-handlar varor och tjänster vid
Stockholms universitet.
E-handel möjliggör inköp lätt och rätt. Deltagarna får en
grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen om hur
e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på Stockholms
universitet.

 

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

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.

 

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

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/online-workshop-e-handel-p%C3%A5-su-sv-1.463725
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/online-workshop-e-handel-p%C3%A5-su-sv-1.463725
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/online-workshop-e-commerce-at-su-eng-1.445873
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/online-workshop-e-commerce-at-su-eng-1.445873
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/online-workshop-e-handel-p%C3%A5-su-sv-1.445848
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/online-workshop-e-handel-p%C3%A5-su-sv-1.445848
https://serviceportalen.su.se/
https://serviceportalen.su.se/
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6psnytt-nyhetsbrev
mailto:susanne.ekman@su.se
mailto:camilla.holm@su.se
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=11962&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

