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Inköpsnytt september 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
Så var sommaren över och höstterminen igång och jag
hoppas att alla har haft en fin sommar. Själv tillbringade jag
större delen av min ledighet vid mitt fritidshus i Roslagen. Det
blev en hel del projekt som drogs igång men även tid för sol,
bad och avkopplande stunder med en och annan bok.
Jag ser nu fram emot en spännande höst då vi kommer att
arbeta vidare med att få nya ramavtal på plats, utveckla
inköpsprocessen vid SU och inte minst se till att vi kan stödja
våra institutioner, centra och avdelningar i de upphandlingar
som behöver genomföras. Även på E-handelssidan arbetas
det idogt vidare med att ansluta våra avtal för att förenkla
inköpen.
I majnumret av inköpsnytt berättade jag om att vi har rekryterat en del nya
medarbetare och jag lovade att de skulle presenteras i kommande nummer. Denna
gång får ni träffa Catharina och Johannes som vi är glada att ha knutit till oss och
som ni får läsa mer om nedan.
Samtidigt vill jag även informera om att Richard Lindh, strategisk upphandlare, valt
att gå vidare i sin karriär och lämnat oss för en tjänst i allmännyttan. Vi önskar
honom lycka till och tackar honom för den tid han varit hos oss.
Vidare har Monika Gadhammar tagit tjänstledigt ett år.
Vi ses och hörs!
Susanne

LÄR KÄNNA VÅRA MEDARBETARE
Catharina Öberg
Catharina började den 10 februari 2020 som
upphandlingsjurist. Hon har arbetat som upphandlingsjurist i
drygt 20 år och kommer senast från IVO där hon arbetade
med verksamhetsutveckling, juridiskt stöd och olika
upphandlingsprojekt.
”Det bästa med att arbeta som upphandlingsjurist är att få
vara med och skapa lösningar, och självklart att få träffa och samarbeta med så
många kunniga och intressanta människor. Jag ser fram emot att lära känna
verksamheten bättre och att få vara med och bidra till, och utveckla, inköps- och
upphandlingsverksamheten på Stockholms universitet”
Johannes Edmark
Johannes började den 11 mars 2020 som upphandlingsjurist
på Inköps- och upphandlingssektionen. Han är jurist och har
studerat vid SU, men har även en bakgrund som journalist
och några år i mediebranschen. Innan rollen på SU kommer
han från ett jobb som upphandlingskonsult, där fokus främst
låg på rådgivning och projektledning kopplad till hela
upphandlingsprocessen.
"Jag känner mig väldigt välkommen, trots den här märkliga
våren med hemmakontor och distansmöten, och jag ser fram emot att vara en del av
SU:s upphandlingsarbete. Anledningen till att jag gillar att jobba med
upphandlingsjuridik är att det är ganska klurigt och man kan utmana lagstiftningen.
Men jag drivs också av att använda skattepengar ansvarsfullt och att öppna upp
konkurrensen för fler företag. Två viktiga syften!"

NYA RAMAVTAL
Nytt ramavtal Standardutrustning för laborativ verksamhet
(dnr SU FV-0766-19)
Under augusti avslutades upphandlingen av ramavtal Standardutrustning för laborativ
verksamhet.
Avtalsstart är den 15 september. Upphandlingen är uppdelad på 12 produktområden
med undergrupper. I upphandlingsdokumenten har vi kallat produktområdena
”varukorgar” och dess undergrupper ”produktpåsar”.
Produktområdena och dess produktpåsar kan ses i tabell nedan:
Varukorg

Produktpåsar

Provberedning

Mixer, Shakers, Homogenisator,
Magnetic Stirrer, Heating block,
Ultrasonic baths

Mätinstrument

pH-meters and probes, Conductivity
meters and probes, Survey meter,
Temperature meters and probes, Cell
density meters

Instrument för laboratorievägning

Mechanical balance, Electronic

Flytande circkulation och filtrering

Water baths, Water circulators

Pumpar

Peristatic, Benchtop Aspirator pump

Centrifugering

Mini “Pull down” centrifuges,
Microcentrifuges, Benchtop centrifuges

Spektrofotometrisk utrustning

Spectrophotometers, Fluroscence
spectrophotometers

Termocykler

Thermocyclers

Mikroskopi

Light microscopes, Flourescensmikrosop

Inkubatorer och ugnar

Static incubator, Shaking incubator,
CO2-incubators, Drying cabinets and
ovens

Tung untrusting

Autoclaves, Lab dishwashers, Water
purification equipment

Golv centrifuger

Floor high speed, Floor ultra, Benchtop
ultracentrifuge, Rotors, tubes and
accessoires

Leverantörer som tilldelats kontraktet är:
Fisher Scientific GTF AB
Buch & Holm A/S
Beckman Coulter AB
Saveen Werner AB
Laboratory Appliances & Biosystems Sweden AB
LRI Instrument AB
LAB Noax AB
Aktiebolaget Ninolab
RAMC AB
Nordic Biolabs AB
VWR international AB
LabTeam Scandinavia AB
Bergman Labora AB
Qiagen AB
Inköp- och upphandlingssektionen kommer inom kort att påbörja implementering av
avtalet och mer information kommer inom kort att publiceras i Avtalskatalogen
Implementering för E-handel påbörjas under september/oktober och beräknas vara
färdigställt våren 2021.
Avtalsstart: 2020-09-15
Ansvarig upphandlare: Anders Karlsson

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Handsprit
För närvarande råder det stor brist på handsprit/handdesinfektionsmedel.
Läs notis på medarbetarwebben här
Kontakta Procurator Sverige AB vid leveransfrågor av handsprit avseende statens
ramavtal för hygien- och städprodukter.

Marknadsplatsen har lanserats i e-handelsportalen
SU har fått ett nytt gränssnitt Marknadsplatsen i
e-handelsportalen Raindance.
I samband med detta kommer det att läggas ner gränssnittet
Varukorg den 1 okt
Se videoguide för demo av Marknadsplatsen här

Golden Week
Första veckan i oktober innfaller "Golden Week" Kina. Detta innebär att fabriker håller
stängt mellan 1/10 -8/10 vilket gör att leveranstider kommer att påverkas, främst
inom IT-produktområdet. Vi rekommenderar att vara ute i god tid med beställningar
av produkter som ej lagerförs hos leverantör.

Möljighet att konfigurera DELL-klienter
Då vi fått indikation om att det finns behov av att kunna beställa DELL-klienter med
konfiguration som ej finns upplagda i Ateas eShop har vi tagit fram en lösning där du
som beställare har möjlighet att bygga klienten utifrån era behov.
På startsidan i eShopen finns länk till DELL där du konfigurerar önskad modell och
sparar som e-offert du därefter använder som underlag för prisförfrågan.
Beställningen skapar du sedan utifrån erhållen prisuppgift i E-handelsportal som
fritextbeställning.

Järnhandelssortiment finns i Marknadsplatsen
Leverantören Ahlsell Sverige AB är ansluten till e-handel.
Mer info finns i avtalskatalogen

ISS-kit finns i Marknadsplatsen
Leverantören CartaNa AB är ansluten till e-handel.
Mer info finns i avtalskatalogen

Prisjustering fruktkorgsabonnemang
Fr.o.m. 2020-10-01 kommer nya priser gälla för fruktkorgsabonnemang.
Ekonomiavdelningen kommer att uppdatera pågående abonnemang med det nya
beloppet i Raindanceportalen för beställare som använder autoattest på fakturor.

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
IT-produkter
IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Nätverksprodukter
Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Server och lagring
Kontor och lokaler
Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment NYTT!
Blommor buketter
Blomsterdekoration
Vitvaror och hushållsmaskiner
Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Lab
Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Antikroppar, Kemikalier, utensiller
samt skyddsutrustning
Elektroniska instrument och
tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör
ISS-kit NYTT!
Tjänster
Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport
Övrigt
Litteratur
Glasögon
Skyltar
Profilprodukter

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

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

OKT
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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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 administrativa chefer och prefekter.
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