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Inköpsnytt september 2021
Upphandlingschefen reflekterar
Idag sitter jag på kontoret i Södra huset och tittar ut över
trädtopparna och ser sensommarens morgondimma lätta från
ängen. Hösten närmar sig och om ett par veckor så lyfts
rekommendationen att arbeta på distans. Planeringen inför
detta pågår och vi vet inte riktigt ännu hur det kommer att
utformas. Själv ser jag fram emot de spontana samtalen som
blir i korridor, vid kaffemaskinen och i lunchrummet. Som jag
saknat dessa samtal som bidrar till att jag som individ lär mig
nya saker, ser företeelser med nya ögon och får inspiration.
Det känns som vi är på väg mot en nystart med allt vad det
innebär.
Nytt för höstterminen är också att SU fått en ny ekonomichef, Agneta Pantzare som
började här den 1 september. Välkommen, Agneta!
Under de månader som jag axlat rollen som tf ekonomichef har det också givit mig en
del nya insikter och varit lärorikt. Särskilt spännande har varit att än mer involveras i
ekonomiprojektet med införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem som
ska ”go live” januari 2022. Jag passar därför på redan nu att flagga för att det är bra
om man planerar för sina inköp under hösten. Om det går så vore det bra om så
mycket som möjligt av de planerade inköpen görs innan novembers utgång. Detta så
att vi minskar antalet öppna fakturor som ska flyttas med in i det nya systemet över
årsskiftet. Naturligtvis så kan vi hantera de köp som måste göras senare.
Vi hörs och syns!
Susanne

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Mallar för direktupphandling finns nu också översatta till engelska
Mallarna ska användas i de direktupphandlingar som verksamheterna själva ansvarar
för, det vill säga direktupphandlingar under 615 312 kr.
Du hittar dem här: Mallar direktupphandling

AVTALSINFORMATION
Cateringtjänster
Compass Group i Kista meddelande före sommaren att de stänger verksamheten på
restaurang Electrum i Kista. Beställningar av catering från Compass Group hänvisas
istället till restaurangerna Tastory och Food & Co som båda ligger i Kista.
Kontaktuppgifter för beställning finns i Avtalskatalogen
Tastory öppnar den 22 september 2021.

NYA RAMAVTAL
Konsult rörande tids-, produktivitets- och stresshantering
Nytt ramavtal avseende Konsult rörande tids-, produktivitets- och stresshantering är
klart för avrop (dnr SU FV-1959-21).
Information om leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen
Tjänsten finns att beställa via Marknadsplatsen i Raindance-portalen.
Avtalsstart: 2021-08-01
Ansvarig upphandlare: Neele Hedlund

Medarbetarundersökningar
Nytt ramavtal avseende Medarbetarundersökningar är klart för avrop (dnr SU
FV-1996-21).
Information om leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen
Tjänsten finns att beställa via Marknadsplatsen i Raindance-portalen.
Avtalsstart: 2021-09-02
Ansvarig upphandlare: Neele Hedlund

Vacuum Pumps and components
Nytt ramavtal med namn Vacuum Pumps and components 2021 är klart för avrop.
Avtal har ingåtts med två leverantörer. Information om leverantörer samt
instruktioner för beställning hittar du i Avtalskatalogen
Avtalsstart: 2021-08-05
Ansvarig upphandlare: Anders Karlsson
Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Personlig skyddsutrustning finns nu i MP
Statens inköpscentral har nya ramavtal för personlig skyddsutrustning klara för
avrop. Produktkataloger från Mediq Sverige AB och Profilservice Nordic AB är nu
anslutna till e-handel, övriga leverantörer kommer succesivt att läggas upp i MP.
Produktgrupper beroende på vad du har behov av att beställa:
Medicinsk utrustning, tillbehör & mtrl
Handsprit
Förbrukningsmaterial > Skyddsutrustning.
Handskar, munskydd m.m.

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

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
IT-produkter
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
Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Kontor och lokaler
Blommor buketter
Blomsterdekoration
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment
Kontorsmaterial
Personlig skyddsutrustning
NYTT!
Vitvaror och hushållsmaskiner
Tjänster
Konstfotograf
Konsttransport
Konsult rörande tids-,
produktivitets- och
stresshantering NYTT!
Marknadundersökning
Pipettservice
Övrigt
Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

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

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

DEC

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

16

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 September 2021
NEWS & GENERAL INFORMATION
Templates for direct award procurement are now available in English
The templates should be used in the direct award procurements that are the
responsibility of each function, that is direct award procurement under 615 312 SEK.
You can find the templates here: Templates direct procurement

CONTRACT INFORMATION
Catering service
Compass Group in Kista announced before the summer that they will close operations

at the restaurant Electrum in Kista. Orders for catering from Compass Group are
instead referred to the restaurants Tastory and Food & Co, both located in Kista.
Contact information for ordering can be found in the Contract catalog
Tastory opens on 22 September 2021.

NEW FRAMEWORK AGREEMENTS
Consultant service regarding time, productivity & stress management
New framework agreement for consultant service regarding time, productivity and
stress management is completed (reference nr. SU FV-1959-21).
Information about the supplier and order routines can be found in the Contract
catalog The services can be ordered via the E-commerce system
Agreement start: 2021-08-01
Responsible procurement officer: Neele Hedlund

Employee surveys
New framework agreement for employee surveys is completed (reference nr. SU
FV-1996-21). More information about the supplier and order routines can be found in
the Contract Catalog The services can be ordered via the E-commerce system
Agreement start: 2021-09-02
Responsible procurement officer: Neele Hedlund

Vacuum Pumps and components
A new framework agreement called Vacuum Pumps and components 2021 is
completed, agreements is completed with two suppliers. Information about Suppliers
and instructions for ordering can be found in the Contract Catalog
Agreement start: 2021-08-05
Responsible Procurement officer: Anders Karlsson

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

Personal protective equipment is available in the MP
The State Purchasing Center has completed new framework agreements for personal
protective equipment. Product catalogs from Mediq Sverige AB and Profilservice
Nordic AB are now connected to e-commerce, other suppliers will be gradually added
to MP.
Product groups depending on what you need to order:
Medicinsk utrustning, tillbehör & mtrl
Hand sanitizer
Förbrukningsmaterial > Skyddsutrustning
Gloves, face masks, etc.

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

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
IT products
IT clients and product-related
accessories and services
Peripherals and consumables
Phones
Software licenses
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

Offices and premises
Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home
decorations
Hygiene and cleaning products
Office supplies
Personal protective equipment
NEW!
Services
Art transport
Art photographer
Consultant regarding time,
productivity and stress

Molecular biological products
Standard equipment

management NEW!
Market research
Pipette service

Food and drinks
Fruit basket subscription

Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

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