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

Nya upphandlingar
KOMPONENTER TILL RÖRKOPPLINGAR ETC.
Vi inleder nu en upphandling avseende Komponenter till rörkopplingar etc. som
tillämpas vid gas, vakuum och vätskor med speciella krav på exempelvis hållfasthet
då det är återkommande behov. Ett första referensgruppsmöte ägde rum den 12 juni.
Det finns fortfarande chans att ingå i referensgruppen. Anmäl gärna ert intresse till
cecilia.landstrom@su.se eller vidarebefordra informationen till berörda i er
verksamhet så vi kan säkerställa god kvalitet och leverans avseende komponenter till
rörkopplingar.

Nya avtal, m.m.
EGENCIA NY RESEBYRÅ FR.O.M. DEN 1 JULI 2019
Avtalsimplementering pågår för fullt och mer information finns här.

TAXITJÄNSTER INOM STORSTOCKHOLM
Inköps- och upphandlingssektionen har genomfört en upphandling av taxitjänster
inom Storstockholm. Från och med den 2 september 2019 ska följande leverantörer
anlitas för taxitjänster inom Storstockholm:
- Taxi Kurir i Stockholm AB
- Sverigetaxi i Stockholm AB
Taxi kommer att kunna beställas via telefon, mobilapp eller hemsida. Mer information
kommer att publiceras i Avtalskatalogen den 2 september.
Taxiresor utanför Storstockholm bokas genom SU:s resebyrå alternativt via det
statliga ramavtalet på avropa.se.

NYA MALLAR I VISMA DIREKTUPPHANDLING
Från den 1 juli 2019 kommer nya, förenklade mallar för direktupphandling att finnas i
Visma Direktupphandling. Instruktioner för hur du använder dessa mallar finns till
höger i rutan när du öppnar en ny direktupphandling. Mallarna är på svenska och
mallar på engelska publiceras efter semesterperioden.
De nya mallarna kommer även att finnas på hemsidan här från den 1 juli 2019.

SEMESTERPERIODEN
Semester
Under semestertider kan det ta lite
längre tid att få svar på frågor från
Inköps- och upphandlingssektionen då
bemanningen är lägre. För att
säkerställa att ingen fråga blir liggande
rekommenderar vi att du använder
Serviceportalen.
I Serviceportalen kan du ställa frågor,
felanmäla och beställa behörigheter
istället för att skicka e-post. Du kan
även följa dina ärenden på ett enkelt
och överskådligt sätt. I Serviceportalen,
under "Mina ärenden" får du en samlad
bild av alla dina ärenden och kan på ett
enkelt och överskådligt sätt följa vad
som händer. Serviceportalen är baserad

på olika formulär som hjälper dig att
fylla i de uppgifter som
Ekonomiavdelningen behöver. På så sätt
minimeras behovet av att behöva ställa
följdfrågor och ditt ärende kan lösas
snabbare.
Glad sommar!

E-HANDEL

Allmän information

Blomsterdekorationer
Nu finns de fyra leverantörerna för blomsterdekorationer till evenemang i
E-handelsportalen. Mer info finns här.
Husgeråd
Leverantören IKEA Svenska Försäljnings AB finns också i E-handelsportalen. Mer info
finns här.
Drop-in support 26 augusti kl 13-16: E-handel i Raindance
Alla är välkomna med frågor om e-handel av allmänna varor och/eller
konteringsmallar vid e-handel. Mer info finns på Ekonomihändelser på
Medarbetarwebben.
Kommande grundutbildningar för e-handel under hösten 2019
HT19 kommer vi att ha fyra utbildningstillfällen enligt nedan. Utbildningarna med
anmälningsinfo kommer att publiceras inom kort på Kompetensutveckling på
Medarbetarwebben.
19 september, 16 oktober, 20 november, 18 december 2019, kl 9-12.
Ljuskällor finns inte längre i E-handelsportalen
Statens ramavtal med Aura Light AB har gått ut, mer info finns här. Under tiden som
vi är avtalslösa, direktupphandla.

New Procurements
COMPONENTS FOR PIPE FITTINGS ETC.
We are now starting a procurement regarding components for pipe fittings etc. which
are applied in the case of gas, vacuum and liquids with special requirements for, e.g.,
strength when it is a recurring need. A first reference group meeting took place on
June 12. There is still a chance to be included in the reference group. Please notify
your interest to responsible purchaser, cecilia.landstrom@su.se, or convey the
information to whom this may concern in your department, so we can ensure good
quality and delivery regarding these services.

New Contracts, etc.
EGENCIA NEW TRAVEL AGENCY AS OF 1 JULY 2019
Contract implementation is in progress and more information is available here.

TAXI SERVICES WITHIN GREATER STOCKHOLM
The Purchasing Department has carried out a procurement of taxi services within
Greater Stockholm. As from 2 September 2019 the following are preferred suppliers
of taxi services within Greater Stockholm.
- Taxi Kurir i Stockholm AB
- Sverigetaxi i Stockholm AB
Taxis can be ordered by phone, mobile app or website. More information will be
published in the Contract Catalog on 2 September.
For taxi journeys outside Greater Stockholm, please book through the travel agency of
the University or via the framework agreement on avropa.se.

NEW TEMPLATES IN VISMA DIRECT PROCUREMENT
As from 1 July 2019, new simplified templates for direct procurement will be available
in Visma Direct Procurement. Instructions for using these templates are to the right of
the box when you open a new procurement. The templates are in Swedish. Templates
in English will be published after the holiday period.
The new templates will also be available on the website here from 1 July 2019.

THE HOLIDAY PERIOD
Summer
During the holiday period it may take a
little longer to answer your questions
because the Purchasing Department will
have a reduced staffing level. In order
to ensure that no question remains
unanswered, we recommend that you
use the Service Portal.
The Service Portal is used to report
errors, and ask questions to the Finance
Office, instead of sending an e-mail. In
the Service Portal, under ”Mina
ärenden” (”My Requests”) you get a
comprehensive picture of all your cases
and you can in a simple and clear way
follow your case. The Service Portal is
based on different forms that help you
fill in the information the Finance Office
needs. This minimizes the need for
having to ask follow-up questions and
your case can be resolved quickly.
The Purchasing Department wishes you
a great summer!

E-COMMERCE

General Information.

Flower Decorations
Now there are four suppliers of flower decorations to events in the E-Commerce
Portal. More information is available here.
Household Items
The supplier IKEA Svenska Försäljnings AB is also in the E-Commerce Portal. More
information is available here.
Drop-In Support August 26, 13.00-16.00: E-Commerce in Raindance
Everyone is welcome with questions about e-commerce of general goods and/or
accounting templates in e-commerce. More information can be found here at the Staff
Intranet.
Upcoming Basic Training Sessions in the E-Commerce Portal
In Autumn we will have four training sessions as shown below. The courses with
registration information will be published shortly on "Kompetensutveckling"
(Competence Development) at the Staff Intranet.
September 19, October 16, November 20, December 18, 2019, 09.00-12.00.
Lighting Solutions Are No Longer in the E-Commerce Portal
The framework agreement with Aura Light AB has expired. More information is
available here. In the meantime, we do not have a preferred supplier. Please use
direct procurement routines.
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managers four times every term.
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