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Inköpsnytt april 2020
Under rådande omständigheter 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.
Upphandlingschefen reflekterar
Jag hoppas att alla haft en fin påskledighet trots den nu
rådande situationen med restriktioner och begränsningar.
För inköps- och upphandlingssektionen är det business as
usual och vi har många upphandlingar på gång och inväntar
att avtalsspärrar ska ta slut så att vi kan teckna avtal och få
dem på plats. En av utmaningarna är att få signaturer när
ansvariga är utspridda och arbetar på sina hemmakontor.
I majnumret av inköpsnytt kommer vi förhoppningsvis
presentera ett antal nya avtal och till dess önskar jag er en
fortsatt fin vår.
/Susanne Ekman, upphandlingschef

AVTALSINFORMATION
Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

Tillfälliga prishöjningar för vissa varor inom ramavtalet för
Hygien- och Städprodukter
Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra
tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen.
Kontakta leverantören för eventuella avbeställningar.
Läs tidigare publicerad nyhetsnotis här

Namnbyte
Vitvaruleverantören Köksvaruhuset har bytt företagsnamn till
Hela Köket Kungsgatan AB

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Coronavirusets leveranspåverkan
Med anledning av förändrade förutsättningar i vår omvärld i form av Corona-viruset
och dess konsekvenser avseende världshandeln kan det förekomma såväl brist på
vissa typer av varor som leveransförseningar och prishöjningar.
För aktuell information rörande specifika varor se leverantörernas hemsidor

Elektroniska instrument och komponenter finns nu i
Raindanceportalen
Leverantörerna för elektroniska instrument och komponenter är anslutna till e-handel.
Mer info finns i avtalskatalogen

Inleverans av order
Vänligen påminn alla e-handlare på din institution eller motsvarande om att de måste
ta emot sina paket samt registrera inleverans i portalen när de har e-handlat.

Läs tidigare publicerad nyhetsnotis här

Har ni engelsktalande beställare?
På medarbetarwebben finns nu manualer och videoguider på engelska;
Login and change language
How to place an order from catalogue
How to place an order via external web shop
How to register the delivery
How to purchase electronic instrumentation and components via Raindance

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
IT-produkter

Lab

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Nätverksprodukter
Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Server och lagring

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

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

Övrigt

Mat och dryck

Litteratur
Glasögon
Skyltar
Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport

Fruktkorgsabonnemang

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen
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Grundutbildning i e-handelsportalen
OBS! Sker digitalt via Zoom
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
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Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1
Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.
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Utbildning i Visma direktupphandling
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Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.
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Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.
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Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen
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