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Inköpsnytt juni 2021
Upphandlingschefen reflekterar
Solen skiner och gardinerna böljar i vinden i det öppna
fönstret. Utanför hörs fåglarna och doften av blommor och
nyklippt gräs får mig att tänka på min barndoms sommarlov.
Nu närmar vi oss terminens slut och allt som ska bli klart
innan vi går på semester gör att det är högt tempo och
samtidigt är vi många som är i behov av ledighet och
återhämtning efter ett väldigt hektiskt år.
I år mer än andra år längtar jag till min semester och jag
känner att jag vill ta vara på den på samma sätt som min
barndoms sommarlov – ta dagen som den kommer, bada,
cykla, sola – röra på mig ute i naturen och med det ta en
välbehövlig paus från den digitala världen – just nu vill jag se allt tredimensionellt
och inte via en platt skärm
Glad sommar!
Susanne

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
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Sommaren är här och semestrar ligger runt hörnet...
Inköps- och upphandlingssektionen kommer att vara bemannad under hela
sommaren. Under semestertider kan det ta dock ta lite längre tid att få svar från oss,
då bemanningen är i minskad skala. För att kunna säkerställa att du får vårt stöd
även under sommaren och att ingen fråga blir liggande så ser vi helst att du
kontaktar oss via Serviceportalen
Jag ser nu fram emot en sommar i semesterlunk där jag får borsta bort sand mellan
tårna, njuta av soldränkta klippbad som laddar mig med D-vitamin och ny energi
inför höstens spännande utmaningar som väntar. Men återgången till
vardagsrutinerna får vänta tills jag tröttnat på att vifta bort enträgna myggor under
ljumna sommarkvällar.
Med det sagt så vill jag tillsammans med mina fantastiska kollegor önska er alla en
riktigt fin sommar!
Camilla Holm
Redaktör

Höstens utbildningar
Du har väl inte missat att du kan
anmäla dig till någon av de workshop
och utbildningar vi kommer hålla till
hösten?
Mer info om utbildningstillfällen och hur
du anmäler dig hittar du på
medarbetarwebben under
Kompetensutveckling

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

NYA UPPHANDLINGAR
Ramavtal för för laborativ verksamhet
Stockholms universitet har tre större ramavtal för laborativ verksamhet (Antikroppar,
Kemikalier, utensilier och skyddsutrustning samt Molekylärbiologiska produkter) som
löper ut till nästa sommar. Nu börjar det spännande arbetet med att göra om dessa
upphandlingar. Fyra år har gått och vi har dragit många lärdomar från de tidigare
avtalen. Målet är applicera dessa lärdomar. Således kommer de tre gamla avtalen
ersättas med tre nya avtal;
1. Ramavtal för Life science kemikalier
2. Ramavtal för organisk och oorganisk kemi
3. Ramavtal för skyddsutrustning, utensilier och utrustning för laborativ
verksamhet
Inköps- och upphandlingssektionen söker nu intressenter från verksamheten som är
intresserade att vara med i referensgrupper för ett eller flera av dessa ramavtal.
Anmäl gärna ert intresse till vlad.radoi@su.se eller vidarebefodra informationen till
berörda i er verksamhet, så vi kan tillsammans säkerställa god kvalitet och leverans
avseende laborativ verksamhet.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Svensk, utländsk och juridisk litteratur finns nu i MP
Nya statliga ramavtal för litteratur är tecknade av Kammarkollegiet.
Leverantörerna som är rangordnade som nr. 1 för böcker utan utrustning;
Juridisk litteratur, Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur och Utländsk litteratur exkl.
juridisk litteratur är anslutna till e-handel.
Mer info finns i Avtalskatalogen och avropa.se.

Inga inplanerade e-handelsutbildningar hösten 2021
I samband med Ekonomiprojektet har vi inga flera Online Workshop för e-handel
under hösten. Vi hänvisar nya e-handlare att vända sig till sin inköpskoordinator och
följande videoguider för att sätta igång med e-handel. Systembehörighet beställs via
Serviceportalen.
Videoguide - Marknadsplatsen (MP) Demo SVE
Videoguide MP Extern webbshop (PO) SVE
Videoguide - Så gör du inleverans

Kontakta oss via Serviceportalen
Vi önskar att alla kontaktar oss via Serviceportalen för säkert och snabbt stöd även
under sommaren.

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

Kontor och lokaler

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Programvarulicenser
Telefoner
Lab
Antikroppar, Kemikalier, utensiller
samt skyddsutrustning
Elektroniska instrument och
tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör
ISS-kit
Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Rörkomponenter
Standardutrustning

Blommor buketter
Blomsterdekoration
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment
Kontorsmaterial
Vitvaror och hushållsmaskiner
Tjänster
Konstfotograf
Konsttransport
Marknadundersökning
Pipettservice
Övrigt
Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops Direktupphandlingsmallar

5

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

OKT

7

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

OKT

19

Workshop KRAV
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

OKT

28

Workshop KRAV
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

OKT

7
DEC

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

9

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

DEC
Utbildning till certifierad inköpskoordinator

23

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

SEP

18

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

NOV
Utbildning i Visma direktupphandling

30

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

SEP

25

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

NOV

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Purchase news June 2021
NEW PROCUREMENT
Framework agreement for laboratory operation
Stockholm University has three major framework agreements for laboratory
operations (Antibodies, Chemicals, utensils and protective equipment as well as
Molecular Biological products) which expire next summer. Now begins the exciting
work of redoing these procurements. Four years have passed and we have learned
many lessons from the previous agreements. The goal is to apply these lessons when
these agreements will be replaced by three new agreements;
1. Framework agreement for Life science chemicals
2. Framework agreement for organic and inorganic chemistry
3. Framework agreement for protective equipment, utensils and equipment for
laboratory operations
The Purchasing and Procurement Section is now initiate reference groups for these
framework agreements. If you are interested in being part of a reference group in any
of these product areas, please contact Vlad Radoi or pass this information on to
anyone who may be involved in your organization.

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

Swedish, foreign and legal literature is available in the MP
Kammarkollegiet has made new framework agreements for literature. Ranking No. 1
suppliers for the contract area C, D and E are connected to e-commerce. More info
can be found in the Contract Catalog and avropa.se

No planned e-commerce course in autumn 2021

In connection with the finance project, we have no more online workshops for
e-commerce in the autumn of 2021. We refer new e-buyers to their purchasing
coordinator and the following video guides to get started with e-commerce. System
authorization can be ordered via the Service Portal.
Login and change language
Demo Marketplace
External webshop (Punchout) Marketplace (MP)
How to register the delivery

Contact us via the Service Portal
We are sorry for that we don’t have any English page in the Service portal, though
we’d like everyone to contact us via the Serviceportal for quick support even during
the summer.
Please select "Fråga/Felanmälan" > "Fråga till Ekonomiavdelningen" in the Swedish
page.

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
IT products

Offices and premises

IT clients and product-related
accessories and services
Peripherals and consumables
Phones
Software licenses

Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home
decorations
Hygiene and cleaning products
Office supplies

Lab
Antibodies, Chemicals, utensils
and protective equipment
Electronic instruments and
accessories
Electronic components and
accessories
Fittings, valves, tubing and
related accessories
ISS kit
Lab fridge and freezer
Molecular biological products
Standard equipment
Food and drinks

Services
Art transport
Art photographer
Market research
Pipette service
Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

Fruit basket subscription

To contact the Purchasing and Procurement Section, always use the Service Portal
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