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Inköpsnytt november 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
Nu har vi snart suttit en månad i våra nya lokaler i Södra
huset på plan A4. Att vi flyttat från paviljongen, som låg lite
avsides, känns bra. Samtidigt så arbetar de flesta av
medarbetarna vid ekonomiavdelningen på distans så även jag
och då känns de nya lokalerna lite ödsliga när man väl är på
plats. Med det sagt så har flytten inneburit en energikick för
mig när jag väl kommer till kontoret även om
novemberhimlen är grå utanför. Just november månad är en
av våra mera hektiska månader och då kan det behövas lite
extra energi. Verksamheten pågår för fullt, budgetar ska läggas och svar på
bidragsansökningar kommer in.
Jag hoppas att alla hittar former att hålla uppe energinivån i dessa märkliga tider och
vill påminna om att det endast är 35 dagar tills det börjar bli ljusare igen.
Må så gott och ta hand om er
//Susanne

LÄR KÄNNA VÅRA MEDARBETARE
Vlad Radoi
Vlad började 14 april 2020 som upphandlare på Inköps- och
upphandlingssektionen. Han har en bakgrund inom
naturvetenskaplig forskning, med en masterexamen i biokemi
från Göteborgs universitet och en doktorstitel i medicinsk
vetenskap från Karolinska Institutet. Rollen på SU är hans
första uppdrag sen disputationen.
”Upphandling är ett väldigt kraftfullt verktyg för att förvalta skattemedel. Vi kan
tillsammans markera vikten av hållbar utveckling, allas lika värde samt vikten av
socialt ansvarstagande. Detta är aspekterna av offentlig upphandling, som aldrig
lyftes fram när jag jobbade med forskning vid olika universitet, som jag tycker
förtjänar att se mer av dagens ljus.”
Neele Bartl
Neele började 15 april 2020 som upphandlare på Inköps- och
upphandlingssektionen. Hon är naturvetare med en Master of
Science från sina studier i Tyskland. Innan hon kom till SU har
hon jobbat flera år som säljare hos ett bioteknikföretag där
hon bland annat var med och svarade på upphandlingar.
”Jag trivs väldigt mycket i den nya rollen som upphandlare. Jag försöker att använda
mina tidigare erfarenheter från leverantörssidan och kombinera dessa med allt som
jag lär mig nu. Det finns mycket att lära sig men det är kul att se hur man kan
påverka och hjälpa till så att det blir en bra affär. Dessutom får man höra lite om vad
forskarna på SU jobbar med och får därmed en bättre förståelse för vad de behöver
för sin verksamhet.”

AVTALSINFORMATION
Drivmedel Statligt avtal - krav på PIN-kod vid tankning
Kammarkollegiet informerar om att Circle K kommer att införa krav på PIN-kod vid
tankning och övriga inköp. Användning av drivmedelskort från Circle K kommer att
kräva PIN-kod och möjligheten att signera köp kommer inom de närmaste

månaderna att upphöra. Ett exakt datum är ännu inte fastställt när kravet ska börja
gälla.
Just nu går Circle K ut med information samt kontaktar de kunder som signerar
många köp. Avropande myndigheter uppmanas att i första hand registrera sig i Circle
K:s kundportal där man får en översikt över sina kort och kan beställa PIN-koder.
I kundportalen har man också möjlighet att sätta PIN att ge föraren direkt och
behöver då inte vänta på ett brev med PIN-kod. Under ”Drivmedel (7)..” för Circle K
Sverige AB finns ett kort informationsbrev om krav på PIN-kod med länkar till
kundportalen och Circle K VIP Support. Skicka i första hand ett meddelande till
supporten vid ev. frågor.
Läs mer om nyheten hos Kammarkollegiet

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

E-handel nu möjligt för programvarulicenser
Nu blir det möjligt att beställa programvarulicenser via e-handelsportalen. Sedan
den 11 november har alla behöriga beställare på universitetet möjlighet till e-handel
för programvarulicenser. Mer info i avtalskatalogen
Det är dock viktigt att alla beställningar går via licensansvarig för att undvika
fellicensiering och onödiga kostnader.
Läs tidigare publicerad nyhet här

Pipettservice finns i Marknadsplatsen
Leverantören Mettler-Toledo AB är nu ansluten till e-handel.
Mer info finns i avtalskatalogen
Beställarna lämnar in sina pipetter via internpost till central godsmottagning på sitt
campus. Se videoguide för Pipettservice

Telefoner och tillbehör beställs via ATEA extern webbshop
fr.o.m. 2020-12-01
Nuvarande telefoniavtal löper ut 30 november 2020, därefter beställs ej detta
produktområde genom Wisum längre.
Beställning av telefoner görs fr.o.m. 1 december 2020 likt datorer via
E-handelsportalen/Raindance och extern webbshop till Atea Sverige AB.

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
Programvarulicenser NYTT!
Kontor och lokaler
Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment
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
Tjänster
Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport
Pipettservice NYTT!
Övrigt
Litteratur
Glasögon
Skyltar
Profilprodukter

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

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

NOV
Grundutbildning i e-handelsportalen

2
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 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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Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Nyhetsbrev från Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen.
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