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Upphandlingschefen reflekterar
 
Från och med detta nummer av Inköpsnytt tänker jag lämna
över stafettpinnen till mina medarbetare, så får de turas om
att skriva månadens krönika. Först ut nu i detta majnummer
är det Sara vår upphandlingsadministratör som delar med sig
av sina tankar.

//Susanne

MÅNADENS KRÖNIKA

Foto: Anna-Karin Landin

Utsikt från ett hemmakontor
 
Jag kämpade emot in i det sista. Jobba hemifrån, nej, det ville jag absolut inte. Sitta
hemma och glo på väggarna och räkna minuterna tills arbetsdagen var slut, tvi vale!
Jobba gör man på jobbet, hemma ligger man i soffan och försöker äta sin kroppsvikt i
chips. Likt hustru och älskarinna bör hem och arbetsplats aldrig mötas.

Men Folkhälsomyndigheten sade sitt och sedan satt jag där, på mitt hemmakontor.
Men det skulle ju bara var en kort tid, efter sommaren skulle allt vara som vanligt
igen. Ett par månader kunde jag väl stå ut.

Sommaren kom och gick, hösten och vintern med. Jag har sett årstiderna skifta
genom fönstret vid skrivbordet. Sprakande höstlöv, fluffiga snöflingor, de första
bladen som spricker ut på träden nu när våren äntligen kommit. Hemmakontoret har
uppgraderats allt eftersom. Ny stol, trådlöst tangentbord, webbkamera för de ändlösa
digitala mötena, skrivare, plastmatta på golvet. Mer än ett år har gått och till min
egen förvåning måste jag bekänna, det går visst att arbeta hemifrån. Men jag vill
fortfarande inte. Jag har tröttnat på utsikten, på monotonin, på dagarna som flyter in
i varandra. Jag som absolut inte skulle bli en sådan som arbetar i pyjamasen, sitter
vid datorn i mjukisbyxorna och funderar på om det finns ett zoomfilter för bad hair
days. Jag saknar mina kollegor, att knacka dem på axeln och ställa en fråga istället
för att skriva i chatten och hoppas att någon svarar. Jag, en introvert, saknar
människor.

Nu väntar jag på vaccinet, dessa magiska droppar som ska vrida världen på rätt köl
igen. Snart, snart är jag där, vid mållinjen på Coronaloppet. Snart kan jag lämna mitt
hemmakontor och åka tillbaka till Campus där jag hör hemma. Tillbaka till
gemenskapen, arbetskamraterna, de gemensamma luncherna och hästarna ute på
Stora Skuggan. Snart kan jag plocka undan myskläderna, sätta på byxor som
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IT-produkter Kontor och lokaler

passade perfekt för ett par pandemikilon sedan. Klippa håret, försöka komma ihåg
koden till passerkortet. Delta i möten IRL, berätta dåliga skämt och köa vid
kaffeautomaten. Lukta på bordsgrannens matlåda och nyfiket fråga om grävlingen
var död eller levande när denne stängde locket. Titta på utsikten genom ett annat
fönster och se årstiderna skifta. Komma hem, lägga mig i soffan och tänka, borta bra
men hemma bäst.

Sara Engman
Upphandlingsadministratör

 

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION

Datum för höstens utbildningar klara
Nytt för i höst är en workshop som fokuserar på kravställning och hur man som
beställare ska tänka i arbetet med kravställning i samband med upphandlingar.
Workshopen hålls i en mindre grupp och passar den som har viss erfarenhet som
kravställare i upphandlingsarbete, men vill fördjupa sina kunskaper. Under hösten
återkommer även de workshops som Inköps- och upphandlingssektionen håller om
avtalsvillkor och upphandlingsdokument. Syftet med dessa två pass är att få
fördjupad kunskap om de olika dokument som skickas ut till anbudsgivarna i
samband med en upphandling.
Utbildningarna för certifierad inköpskoordinator fortsätter som vanligt.
 
Mer info om innehållet i respektive workshop och anmälningsinfo hittar du vid
avsnittet "Kommande utbildningar" samt under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Ny DU-mall
Ny direktupphandlingsmall - Mall Bilaga Kontroll av krav finns nu publicerad på
medarbetarwebben där du även finner övriga Direktupphandlingsmallar

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

 
 
Aktuell information om E-handel
 

Extern webshop Sigma Aldrich / Merck finns nu i Marknadsplatsen
Sigma Aldrich / Merck som är en av våra leverantörer av Antikroppar och Kemikalier
är nu anslutna för e-handel via extern webbshop i Marknadsplatsen. Viss filtrering av
sortimentet är applicerad, vilket innebär att endast avtalsprodukter ska vara möjliga
att ta med sig tillbaka för beställning i Marknadsplatsen. För frågor om avtalat
sortiment, kontakta din lokala inköpskoordinator. Om något fortfarande är oklart
skapa ett ärende i Serviceportalen
Mer information finns i Avtalskatalogen på respektive avtal.

Järnhandelssortiment & arbetskläder finns nu som Extern webbshop i
MP 
Avtalsleverantören Ahlsell Sverige AB erbjuder vissa kampanjvaror för
järnhandelssortiment som inte finns i katalogen i MP. Därför har vi anslutit en extern
webbshop där SU har tillgång till kampanjer. Katalogen för järnhandelssortiment
kommer att raderas från MP under maj. Gå till Ahlsell Extern webbshop istället. 
Mer info finns i Avtalskatalogen.

Rörkomponenter finns nu i MP
Ramavtal för rörkompotent med QMT-Science AB är anslutet till e-handel och
katalogen är inläst i MP. Anslutning av SVAFAB (Swagelok Sweven) är pågående.
Mer info finns i Avtalskatalogen.

Två nya funktioner i Marknadsplatsen – lanserades 12 maj 2021
1) Det kommer att vara möjligt att favoritmarkera (Stjärna) kollegor och enheter som
du ofta väljer som inleveransansvarig på dina beställningar. Favoriter syns längst upp
i listan nästa gång du ska välja.

2) När du e-handlar från en extern webshop som säljer olika
typer av produkter kommer du att behöva bekräfta en extra
gång i kassan när du har tryck på ”Nästa” att du har valt rätt
kategori.

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/polopoly_fs/1.554611.1620394602!/menu/standard/file/Mall%20Bilaga%20Kontroll%20av%20krav%202021.xlsx
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/direktupphandlingsmallar
http://avtalskatalog.su.se/
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer
https://arendehantering.su.se/EKFraga.aspx
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1036658?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1639332?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1036649?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d


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

Lab

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

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang

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

Tjänster

Konstfotograf
Konsttransport
Marknadundersökning
Pipettservice 

Övrigt

Glasögon
Litteratur 
Profilprodukter
Skyltar

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops Direktupphandlingsmallar
 

26
 

MAJ
 

Workshop (UHD)
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

 

28
 

MAJ
 

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

 

5
 

OKT
 

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

 

7
 

OKT
 

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

 

19
 

OKT
 

Workshop KRAV
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

 

28
 

OKT
 

Workshop KRAV
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

 

7
 

DEC
 

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

 

9
 

DEC
 

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

Utbildning till certifierad inköpskoordinator

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-uhd-1.421792
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-uhd-1.421792
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-avtal-1.421788
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-avtal-1.421788
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-uhd-1.346723
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-uhd-1.346723
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-avtal-1.346624
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-avtal-1.346624
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-om-kravst%C3%A4llning-och-utv%C3%A4rdering-krav-1.555885
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-om-kravst%C3%A4llning-och-utv%C3%A4rdering-krav-1.555885
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-om-kravst%C3%A4llning-och-utv%C3%A4rdering-krav-1.555887
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-om-kravst%C3%A4llning-och-utv%C3%A4rdering-krav-1.555887
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-uhd-1.555868
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-uhd-1.555868
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-avtal-1.555865
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/workshop-avtal-1.555865


 

20
 

MAJ
 

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

 

23
 

SEP
 

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

 

18
 

NOV
 

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

Utbildning i Visma direktupphandling
 

1
 

JUN
 

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

 

30
 

SEP
 

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

 

25
 

NOV
 

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

Grundutbildning i e-handelsportalen
 

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
 

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 Maj 2021
 

E-COMMERCE

 
 
Current information about E-commerce

External webshop Sigma Aldrich/Merck is now available in the Market
place
Sigma Aldrich / Merck who are one of our suppliers of Antibodies and chemicals, is
now connected via extern webshop in the Market place. There is some filtering of the
products, which means that only contract products should be possible to return for
ordering in the Market place. For questions regarding the contract products, please
contact your local inköpskoordinator, if questions remain you can create a ticket in
Serviceportalen
More information can be found in the Agreement catalog for the different contracts.

Hardware store range and workwear is found in the external web shop
in MP

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-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-ik1-1.346632
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-till-certifierad-ink%C3%B6pskoordinator-ik1-1.346632
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/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421727
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ink%C3%B6p-upphandling/ink%C3%B6pskoordinatorer/utbildning-i-visma-direktupphandling-ik2-1.421727
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%B6pskoordinatorer
https://arendehantering.su.se/EKFraga.aspx
https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1036658?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d


IT products

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

Lab

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

Food and drinks

Fruit basket subscription

 

Offices and premises

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

Services

Art transport
Art photographer
Market research
Pipette service

Other

Glasses
Literature
Profile products
Signs

Our contract supplier Ahlsell Sverige AB offers certain promotional items for the
hardware store range that are not in the catalog in MP. We have managed an external
web shop where you find the promotions. The catalog for hardware store range will
be deleted from MP in May. Go to the Ahlsell External web shop instead. More info can
be found in the Agreement Catalog.

Fittings, valves, tubing and related accessories for lab are now
available in MP
Framework agreement for Fittings, valves, tubing and accessories with QMT-Science
AB is connected to e-commerce and the catalog is loaded in MP. The setup of SVAFAB
(Swagelok Sweven) is ongoing. More info can be found in the Agreement Catalog.

Two new functions in the Market place – launched 12 May 2021
1) It will be possible to mark colleagues and departments as favorites (star) when
you choose a Delivery user on your order. Favorites will be seen at the top of the list
the next time you choose.

2) When you buy from an extern webshop that sells more
than one type of product there will be an extra verification
step after you press ”Next” at the checkout that will ask you
to check the chosen category.

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE

 

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
Foto: Anna-Karin Landin
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