April 2019

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Var god använd alltid Serviceportalen vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen.

Nya upphandlingar
KYLAR OCH FRYSAR FÖR LABORATORIEMILJÖ
Nytt ramavtal avseende kylar och frysar för laboratoriemiljö har just blivit klar.
Avtalsstart är den 2 maj 2019. Leverantörer samt instruktioner för beställning hittar
du i Avtalskatalogen.
Ansvarig upphandlare är Anders Karlsson.

VITVAROR OCH HUSHÅLLSMASKINER
Nytt ramavtal avseende vitvaror och hushållsmaskiner är på gång. Upphandlingen är
publicerad i Visma Tendsign och i början av maj kommer vi att kunna gå igenom
inkomna anbud.
Ansvarig upphandlare är Anders Karlsson.

Kommande utbildningar
Utbildning i Visma direktupphandling – IK2*: 25 april samt 2 maj. Läs mer här.
Grundutbildning behörig beställare i E-handelsportalen: 17 april, 9 och 23 maj. Läs
mer här.
*IK2 = Inköpskoordinatorutbildning, del 2.

NY STRATEGISK UPPHANDLARE
Richard Lindh började den 1 april 2019
som upphandlare. Richard kommer
ursprungligen från kaffebranschen men
sadlade om till inköp 2011. Närmast
kommer han från Svenska Bostäder där
han arbetat inom strategiskt inköp och
kategoristyrning. ”Jag har massa goda
erfarenheter från Stockholms
Universitet som student, och det ska nu
bli roligt att som anställd själv få bidra
till organisationens verksamheter. Jag
motiveras av utmaningar, utveckling och
goda samarbeten, och är därför säker
på att jag kommer trivas utmärkt här.
Efter att ha fått ett fint välkomnande
och professionell introduktion så känner
jag mig nöjd med mitt val att söka mig
hit till SU, och ser verkligen fram emot
att få arbeta med er”.

E-HANDEL

Allmän information

Det statliga ramavtalet för hygien- och städprodukter är nu anslutet till
E-handelsportalen. Nu kan du e-handla städmaterial, engångs- och
förstahjälpenprodukter, m.m.
Mer information finns här.

Allmän information
VIKTIG INFORMATION OM VÅRA CATERINGAVTAL
Stockholms Universitet har upphandlat avtal med flera leverantörer gällande catering
och fika. Dessa leverantörer är:
1. Fågelängens Catering AB
2. Vete-Katten AB
3. Högskolerestauranger AB
4. Compass Group AB
5. Matsällskapet
Det är dessa företag som SU får anlita avseende catering.
Det har framkommit vid genomgång av leverantörsfakturor att bl.a. Fazer (Lantis) har
levererat cateringverksamheter vid SU.
Det framgår på Fazers (Lantis) hemsida att man kan beställa catering där. Detta kan
SU i sig inte invända mot då Fazer har full rätt att leverera till privatpersoner och
företag. Dock så kan SU inte använda sig av Fazer då det strider mot de avtal SU
ingått.
Vi ber er se över era beställningar så att allt hamnar hos rätt företag. Vi är naturligtvis
medvetna om att största delen av våra beställningar går till på rätt sätt.

New Procurements
REFRIGERATORS AND FREEZERS FOR LABORATORY ENVIRONMENT
A new framework agreement for refrigerators and freezers for laboratory environment
has just been completed. The contract takes effect on May 2, 2019. Suppliers and
instructions for order can be found in the Contract Catalog.
Responsible procurement officer is Anders Karlsson.

WHITE GOODS AND HOME APPLIANCES
A new framework agreement for white goods and home appliances is in progress. The
procurement is published in Visma Tendsign and in the beginning of May we will be
able to assess the submitted tenders.
Responsible procurement officer is Anders Karlsson.

Upcoming Training Sessions
Training in Visma Direct Procurement: April 25 and May 2. Read more here.
Basic training authorized user in the E-commerce Portal: April 17, May 9, May 23.
Read more here.

NEW PROCUREMENT OFFICER
Richard Lindh began his employment on
April 1, 2019 as a procurement officer.
Richard originally came from the coffee
industry but switched to purchasing in
2011. Prior to his appointment he was
employed with Svenska Bostäder, where
he worked in strategic purchasing and
category management. “I have a lot of
good experiences from Stockholm
University as a student, and it will now
be fun to be able to contribute to the
organization’s activities as an employee.
I am motivated by challenges,
development and good collaborations,
and am therefore sure that I will enjoy
my time here. After receiving a nice
welcome and a professional
introduction, I feel satisfied with my
choice to commence my employment at
Stockholm University, and really look
forward to working with you.”

E-COMMERCE

General Information.

The framework agreement for hygiene and cleaning products is now connected to the
E-commerce Portal. Now you can buy cleaning materials, disposable and first aid
products, etc.
More information is available here.

General Information
IMPORTANT INFORMATION ABOUT OUR CATERING CONTRACTS
Stockholm University has signed contracts with several preferred suppliers regarding
catering and coffee. These suppliers are:
1. Fågelängens Catering AB
2. Vete-Katten AB
3. Högskolerestauranger AB
4. Compass Group AB
5. Matsällskapet
Only these companies Stockholm University may hire for catering.
We have seen, when reviewing supplier invoices, that, among others, Fazer (Lantis)
has delivered catering products at Stockholm University.
It is clear from the Fazer (Lantis) website that you can order catering there.
Stockholm University itself cannot object to this as Fazer has the full right to deliver to
private individuals and companies. However, Stockholm University cannot use Fazer
as it violates the contracts entered into by Stockholm University.
We ask you to review your orders so that everything ends up with the right company.
We are, of course, aware that most of our orders are processed in the right way.

Inköpsnytt skickas till Stockholms universitets inköpskoordinatorer och chefer fyra
gånger per termin.
Purchasing News is sent to Stockholm University's purchasing coordinators and
managers four times every term.
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
All published editions can be found here
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