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Inköpsnytt mars 2021
 

Upphandlingschefen reflekterar
De som känner mig väl vet att jag gillar utmaningar och att
jag drivs av viljan att förbättra och förenkla. Det är en av
anledningarna till att jag sökte mig till SU 2017. Ett nytt
centralt verksamhetsstöd och att få vara med och bidra till att
skapa förutsättningar för effektiva inköp och upphandlingar.
Det är härligt att se att andelen ramavtal som fyller
organisationens behov ökar, att allt fler e-handlar och att vi
får positiva kommentarer från verksamheten;
 
- ”Jag är verkligen glad att upphandlingssektionen börjat
jobba tillsammans med oss på institutionerna de senaste åren!”  
 
Jag kan lugnt säga att sådana inspel ger enormt mycket energi.
 Så med det vill jag passa på att önska er alla en glad påsk och en härlig vår.
 
//Susanne
 

NYA RAMAVTAL

Nytt ramavtal Relocationtjänster
Nytt ramavtal avseende Relocationtjänster har blivit klart (dnr FV 0397-21).
Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen
Tjänsten finns att beställa via Marknadsplatsen i Raindance-portalen.
Avtalsstart:2021-03-10
Ansvarig upphandlare: Neele Bartl

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION

Nya mallar för personuppgiftsbiträdeavtal
Mallen för personuppgiftsbiträdesavtal har uppdaterats och översatts till engelska. De
nya mallarna heter "Mall Personuppgiftsbiträdesavtal"och "Personal data processing
agreement"och finns bland övriga direktupphandlingsmallar på Medarbetarwebben.
Personuppgiftsbiträdesavtal ska vara med i våra upphandlingar om leverantören ska
ta del av, använda, eller på annat sätt behandla personuppgifter för SU:s räkning.
Alla uppgifter som kan identifiera enskilda levande personer är personuppgifter.

NYA UPPHANDLINGAR

Ny upphandling för data center-utrustning påbörjad
De tidigare avtalen för köp av utrustning för data center (server, lagring och
nätverksprodukter- UDC) har löpt ut och en ny upphandling har påbörjats.
Upphandlingen kan ta 3- 6 månader och om din institution har behov av att köpa in
utrustning för data center under perioden då vi är avtalslösa kan du kontakta
IT-avdelningen eller Inköps- och upphandlingssektionen för hjälp.
Kontaktpersoner:
IT-avdelningen: Uri Rosén
Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen: Camilla Holm

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

 

Aktuell information om E-handel
 

Hygien- och städprodukter presenteras med pris per paket i MP
Leverantören Procurator förenklar kring sina beställningsenheter i katalogen. 

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=13320&e=[email]&r=[field1]&h=6592F3DBE18650EB9678A280D7BCA3D0
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1831775?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
mailto:neele.bartl@su.se
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/direktupphandlingsmallar
mailto:uri.rosen@su.se
mailto:camilla.holm@su.se
http://avtalskatalog.su.se/


IT-produkter

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Programvarulicenser 
Telefoner

Kontor och lokaler

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

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang

Lab

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

Tjänster

Konstfotograf
Konsttransport
Marknadundersökning
Pipettservice 

Övrigt

Glasögon
Litteratur 
Profilprodukter
Skyltar

Se mer info här 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Utbildning till certifierad inköpskoordinator
 

25
 

MAR
 

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

 

20
 

MAJ
 

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

Utbildning i Visma direktupphandling
 

15
 

APR
 

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

 

1
 

JUN
 

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

Grundutbildning i e-handelsportalen
 

14
 

APR
 

Online Workshop: E-commerce at SU (ENG)
Basic course of e-commerce for you purchase goods and services at
Stockholm University. 

 

2
 

JUN
 

Online Workshop: E-handel på SU (SVE)
Grundutbildning för dig som e-handlar varor och tjänster vid
Stockholms universitet.

 

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen
 

https://www.avropa.se/Nyheter/2021/forvaltningen/fr.o.m.-15-mars---procurator-forenklar-kring-sina-bestalningsenheter/
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.346647
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.346647
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-ik2-1.421779
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/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/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/


IT products

IT clients and product-related
accessories and services
Peripherals and consumables
Phones
Software licenses

Offices and premises

Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home
decorations
Hygiene and cleaning products

Lab

Antibodies, Chemicals, utensils
and protective equipment
Electronic instruments and
accessories
Electronic components and
accessories
ISS kit
Lab fridge and freezer
Molecular biological products
Standard equipment

Services

Art transport
Art photographer
Market research

Under rådande pandemi 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.

 

Purchase news Mars 2021
 

NEW CONTRACTS

New framework agreement Relocation services
New framework agreement for Relocation services has been finalized (reference nr. FV
0397-21).
More information about the supplier and order routines can be found in
Avtalskatalogen
The services can be ordered via Marknadsplatsen in the Raindance order system.
Agreement start: 2021-03-10
Responsible procurement officer: Neele Bartl

NEWS & GENERAL INFORMATION

New template ‘Personal data processing agreement’ 
The template ‘Personal data processing agreement’ has been added to the templates
for direct procurement.
A personal data processing agreement must be used in any procurement where the
supplier will take part of, use, or otherwise handle personal data on SU:s behalf. All
information that can be used to identify a living person is personal data.

NEW PROCUREMENTS

New procurement for data center equipment started
The previous agreements for the purchase of equipment for data centers (server,
storage and network products - UDC) have expired and a new procurement has
begun. Procurement can take 3-6 months and if your department needs to purchase
equipment for data centers during the period when we are without a contract, you
can contact the IT department or the Purchasing and Procurement Section for help.
 
Contacts:
IT department: Uri Rosén
Purchasing and Procurement Section, Finance Department: Camilla Holm

E-COMMERCE

 
 
Current information about E-commerce

Hygiene and cleaning products will be presented with price per
package in the Market place
The supplier Procurator simplifies its ordering units in the catalog. See more info in
Swedish here

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE

https://serviceportalen.su.se/
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1831775?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
mailto:neele.bartl@su.se
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/direktupphandlingsmallar
mailto:uri.rosen@su.se
mailto:camilla.holm@su.se
https://www.avropa.se/Nyheter/2021/forvaltningen/fr.o.m.-15-mars---procurator-forenklar-kring-sina-bestalningsenheter/


Office supplies

Food and drinks

Fruit basket subscription

Pipette service

Other

Glasses
Literature
Profile products
Signs

UPCOMING WORKSHOP

 

14
 

APR
 

Online Workshop: E-commerce at SU (ENG)
Basic course of e-commerce for you purchase goods and services at
Stockholm University. 

 

To contact the Purchasing and Procurement Section, always use the Service Portal
 

During the current pandemic, the work continues without major changes within
Purchasing and Procurement Section. As usual, you can contact us via the Service
Portal if you have questions or matters concerning procurement, agreements or
e-commerce.

 

 

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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