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Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

AVTALSINFORMATION
Information om samtliga ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

MatHem som livsmedelsleverantör
SU:s avtal gällande livsmedel för fika med Office Depot AB samt Martin & Servera AB
löper ut 7/12.
Från och med 8/12 hänvisas samtliga livsmedelsinköp till följande avtal:
Livsmedel av konsumentkaraktär
Leverantör: Mathem AB
Mer information finns i Avtalskatalogen

Budtjänster, samt transport av farligt gods
Information angående våra avtal gällande budtjänster, samt transport av farligt gods
Det har framkommit, vid genomgång av leverantörsfakturor, att
bud-/transporttjänster köps från en rad leverantörer som SU inte har avtal med.
SU har, tillsammans med KTH, upphandlat och tecknat avtal med följande
leverantörer:
Cargo Logistics Express C.LEX. AB
Jetpack Sverige AB
Marken Time Critical Express
Your special delivery service Sweden AB
World Courier (Sweden) AB
Det är dessa leverantörer som SU får anlita avseende bud- och transporttjänster.
Mer information om avtalen finns i Avtalskatalogen
Vi ber er se över era beställningar, informera behöriga beställare, så att
beställningarna hamnar hos rätt leverantör.

AVVIKANDE LEVERANSDAGAR UNDER JUL & NYÅR
Fruktkorgar gör uppehåll under julen
Samtliga fruktkorgsabonnemang gör automatisk uppehåll under vecka 52 - vecka 1.
De kunder som önskar leverans under denna period gör sin beställning i
E-handelsportalen. Beställningen behöver göras senast under vecka 50.
Från och med vecka 2 fortsätter leverans av ordinarie abonnemang. Ni behöver inte
göra någon ny beställning för detta.
Företagsväxter erbjuder även julkorgar och julgodis som även dessa finns i
E-handelsportalen.
Företagsväxters
Vecka 52
Vecka 1
måndag 30/12
nyårsafton
tisdag 1/1
onsdag 2/1
Vecka 2
måndag 6/1

öppettider under julen
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT

Livsmedelsleveranser under julen
Under jul och nyår levererar MatHem enligt följande:
Vecka 52
leverans endast fredag
Vecka 1
leverans endast torsdag

Leveransuppehåll av städ- och hygienmaterial
Procurator flyttar sitt lager den 23 december – 6 januari pga. leverantörens lagerflytt.
Skicka order via Raindance senast 18 december för leverans inom 2019.
Mer information kring lagerflytten finns här

E-HANDEL
E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Dags att beställa almanackor inför 2020?
Logga in i E-handelsportalen
Gå till Inköp > Beställ > Varukorg
Välj produktgrupp Kontor och lokaler > Kontorsvaror > Kalendrar
för att finna almanackor
E-handla vitvaror
Leverantören för vitvaror och hushållsmaskiner är ansluten i E-handelsportalen.
Mer info finns här

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
Kontor och lokaler
Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd
Blommor buketter
Blomsterdekoration (Fritext)
Vitvaror och hushållsmaskiner
IT-produkter
(Extern webshop via Wisum)

Mat och dryck
Kaffe, te, dryck och godis
Fruktkorgsabonnemang
(Inköpsuppdrag)
Lab
Lab kyl och frys
Övrigt

Persondatorer
Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Nätverksprodukter
Server och lagring

Litteratur (Extern webshop)
Glasögon
SU-butiken (Extern webshop)
Skyltar (Fritext)
Konstfotograf

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo finns under Kompetensutveckling på medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen

18
DEC

Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

Utbildning till certifierad inköpskoordinator

21

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

NOV
Utbildning i Visma direktupphandling

5

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

DEC

11

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

DEC

Inköpsnytt kommer ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets
inköpskoordinatorer samt administativa chefer och prefekter.
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
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