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Inköpsnytt maj 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
Idag skiner solen över min arbetsplats på distans men
tidigare i veckan har det varit såväl regn som snö. Så är det
även med arbetsdagarna, ibland flyter arbetet på enligt plan
och så ibland kör det ihop sig.
Även om vi har mycket att göra som alltid på vårkanten så
skiner solen över SU när det gäller inköps och
upphandlingsverksamheten. Den 12 mars beslutades om
inrättande av Stockholms universitets inköpsråd, förkortad
SIR, och nu i veckan hölls det första mötet.
Inköpsrådet består av representanter från såväl det
naturvetenskapliga området, prefekten vid MMK, som det
humanvetenskapliga området, prefekten vid Statsvetenskapliga institutionen samt
teknisk chef vid Fysikum och administrativ chef vid institutionen för Slaviska och
baltiska språk, finska, Nederländska och Tyska. Vidare ingår även IT-chefen,
Fastighetschefen, Ekonomichefen, Chefsjurist och upphandlingschef. Rådet leds av
Planeringenschefen tillika bitr. universitetsdirektör.
Uppdraget för SIR är:
Att agera som tvärfunktionellt organ för strategiska beslut avseende inköp och
upphandling vid SU.
Att besluta om organisation för avtalsförvaltning av ramavtal med utpekade
avtalsägare för att säkerställa att SU får det som avtalats och att universitetet
som ”kund” också följer avtalen.
Att besluta om prioriteringar av upphandlingar utifrån av SIR framtagen modell
för prioritering.
Till en början kommer fokus att ligga på att ta fram förslag på förvaltningsmodell för
ramavtal samt skapa fokusgrupper för de olika ramavtalsområden som finns vid SU.
Vidare ska modell för prioriteringar också tas fram.
Vår förhoppning är att detta leder till förenklingar – där det är möjligt, förbättringar
och förtydligande – där det behövs.
Vi har även rekryterat ett antal nya medarbetare som börjat sina anställningar nu
under våren. Det är ersättningsrekryteringar efter pensionsavgångar och
medarbetare som valt att utforska nya arbetsgivare. Presentationer kommer i
Inköpsnytt framöver.
Soliga hälsningar
Susanne

AVTALSINFORMATION
Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

NYA RAMAVTAL
Licenspartner
Nytt ramavtal avseende Licenspartner (SU FV-2.2.2-0251-19) har blivit klart.
Instruktioner för beställning hittar du i Avtalskatalogen
Avtalet är tecknat med en (1) Leverantör/Licenspartner, Atea Sverige AB (samma
som för IT Produkter) med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster
som kan agera som en proaktiv och strategisk partner.
Samtliga licensformer och tillhandahållandemetoder ingår.

Avtalsperiod är 2 år + möjlig förlängning om 1 + 1 år.
E-handelsimplementation inom 6 månader från avtalsstart.
Option på Konsulttjänster inom SAM (Software Asset Management) och idag ej
ingående programvaror där SU har andra avtal.
Avtalsstart: 2020-05-01
Ansvarig upphandlare: Monika Gadhammar

Revisionstjänster
Nya ramavtal inom revision har blivit klara, dessa är:
Internrevision
(SU FV-2.2.2-1739-20)
Revision, stöd och rådgivning inom intern styrning och kontroll
(SU FV-2.2.2-1740-20)
Revisionstjänster av externt finansierade projekt
(SU FV-2.2.2-1647-20)
Information om leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen från avtalsstart.
I respektive upphandling utvärderades leverantörernas anbud både avseende pris och
vilka mervärden de kunde erbjuda SU utöver ställda krav. Mervärdena hade en större
betydelse och var i två av de tre upphandlingarna avgörande för vilken leverantör
som tilldelades kontrakt.
Avtalsstart: 2020-05-01
Ansvarig upphandlare: Richard Lindh

Växtservice
Nytt ramavtal inom Växtservice (SU FV-2.2.2-1897-20) har blivit klart.
Information om Leverantör samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen från avtalsstart.
I upphandlingen utvärderades leverantörernas anbud enbart utifrån vilka mervärden
de kunde erbjuda SU utöver ställda krav. Mervärdena var alltså helt avgörande för
beslutet om vilken leverantör som tilldelades kontraktet.
Avtalsstart: 2020-05-01
Ansvarig upphandlare: Richard Lindh

Hyra av AV-utrustning, teknikpersonal och eventmateriel
Nytt ramavtal är klart för Hyra av AV-utrustning, teknikpersonal och eventmateriel
(SU FV-2.2.2-1618-20)
Information om leverantör samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen från avtalsstart
I upphandlingen utvärderades leverantörernas anbud både avseende pris och vilka
mervärden de kunde erbjuda SU utöver ställda krav. Eftersom enbart ett anbud var
kvalificerat var mervärdena inte avgörande för vilken leverantör som tilldelades
kontrakt. Erbjudna mervärden togs dock upp i kontraktets och bidrar med bättre
avtalsvillkor och förhoppningsvis ett smidigare samarbete med leverantören.
Avtalsstart: 2020-04-15
Ansvarig upphandlare: Richard Lindh

NYA UPPHANDLINGAR
Ramavtal för Optikkomponenter
Stockholms universitet handlar mindre optikkomponenter till ett värde av ca
1 000 000 SEK om året*.
Vi inleder nu en förstudie avseende ramavtal för optikkomponenter då det är
återkommande behov. Avsikten är att ha ett första referensgruppsmöte första veckan
i juni. Anmäl gärna ert intresse till vlad.radoi@su.se eller vidarebeforda informationen
till berörda i er verksamhet, så vi kan säkerställa god kvalitet och leverans avseende
mindre optikkomponenter.
* Köp som överstiger 30 000 SEK och fakturor som är konsulttjänster är ej
medräknande.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Inleverans under Coronapandemin
Vi har fått indikation om ökad svårighet vid inleverans av order p.g.a arbete
hemifrån.
Ekonomiavdelningen rekommenderar att beställare ansvarar för att registrera
leveransen vid e-handel, inte fysisk paketmottagare.

Däremot finns det möjlighet att dina kollegor gör inleverans på din order åt dig, vilket
då kräver systembehörighet i Raindance.
Kontakta oss via Serviceportalen vid frågor
Läs tidigare publicerad nyhetsnotis här

Profilprodukter finns nu i Raindanceportalen
Leverantören Master Design Sverige AB är ansluten till e-handel. Mer info finns här

E-handelsportalen kommer att uppdateras sommar 2020
SU kommer att få ett nytt gränssnitt för e-handel som heter Raindance
Marknadsplats.
Det nya moderna gränssnittet bjuder på förbättringar i både navigation och utseende
för att göra ditt inköp ännu enklare att hitta i och arbeta i systemet.
Införandeprojekt pågår och lansering planeras under sommaren 2020. Mer info
kommer snart!

Flera antikroppar, molekylärbiologiska produkter, samt kemikalier,
utensilier och skyddsutrustning finns nu i Raindanceportalen
Leverantören Fisher Scientific GTF AB är ansluten till e-handel som extern webshop.
För information om respektive avtal, se Avtalskatalogen.

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
NYTT! Molekylärbiologiska
produkter
NYTT! 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

Tjänster
Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport
Övrigt

Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Litteratur
Glasögon
Skyltar
NYTT! Profilprodukter

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen
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JUN

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

19

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

MAJ
Utbildning i Visma direktupphandling

2

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

JUN

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Nyhetsbrev från Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen.
Inköpsnytt ges 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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