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Inköpsnytt oktober 2021
VIKTIG INFORMATION
Stockholms universitet kommer att byta ekonomisystem vid årsskiftet, det är därför
viktigt att så långt möjligt planerade inköp genomförs under november månad så att
vi inte behöver flytta så många fakturor från den gamla portalen till den nya.

MÅNADENS KRÖNIKA
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Höstfunderingar från en upphandlingsjurist
Det är egentligen ofrånkomligt att inte se hösten som en möjlighet att börja om –
eller i alla fall uppdatera oss själva lite. Låt vara om det är egna personliga
förändringar som att äntligen äta nyttigt (eller unna sig mer onyttigt?) eller om det är
nya rutiner på jobbet. För egen del ska jag sortera högen med papper på mitt
skrivbord som samlats under hemmakontorstiden. För dig som läser är kanske
ambitionen att komma in till kontoret i större utsträckning? Eller till och med jobba
mindre, balansera bättre?
För oss med offentlig upphandling som ett stort intresse är det även där fullt med
nystartskänslor. I september kom exempelvis det efterlängtade lagförslaget för ett
förenklat upphandlingsregelverk. Man skulle nästan kunna se det som att även lagen
nu föreslås äta lite nyttigare. Bland annat föreslås en rad allmänna
förenklingsåtgärder, men lagförslaget riktar också ett välbehövligt fokus på
direktupphandlingar. Välkomna förändringar som uppdaterat direktupphandlingsvärde
och ökad flexibilitet är bara två perspektiv. Lagändringarna kommer, som namnet
skvallrar om, helt enkelt förenkla upphandlingsarbetet.
Vi får dock ge oss lite till tåls än så länge. Ändringarna kommer inte bli lag förrän
februari 2022. Men det visar ändå en tydlig riktning mot att de mindre köpen ges
större utrymme. Och det är positivt! De mindre verksamhetsnära inköpen gör stor
nytta och förenklar vår vardag på universitetet.
Om till och med upphandlingsregelverket kan fräscha upp sig lite inför säsongen, så
bör väl inte vi övriga vara sämre. Jag ska verkligen ta tag i den där pappershögen.
Till veckan.

Johannes Edmark
Upphandlingsjurist

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Julbord
Vi närmar oss julbordstider, och vi vill
därmed påminna om att vid bokning av
julbord så ska upphandlad leverantör
användas.
Stockholms universitet har tecknat avtal
för leverans av en förmedlingstjänst för
julbord på restauranger som erbjuder
julbord under vinterhalvåret.
Se Förmedling av julbord
i avtalskatalogen för mer info

Workshops om genomförande av direktupphandling
Du har väl inte missat att vi erbjuder workshops som vägledning vid
direktupphandling?
Workshop UHD (om upphandlingsdokument) och Workshop Avtal (om
avtalsbilagorna) kommer att genomföras en gång till vardera under hösten, i början
av december.
På medarbetarwebben hittar du våra Direktupphandlingsmallar
Workshop KRAV kommer att genomföras den 19 oktober digitalt via Zoom, och den
28 oktober på SU.
I denna workshop går vi praktiskt igenom hur man som beställare ska ställa krav och
formulera en utvärderingsmodell. Vi går också igenom hur kontroll, utvärdering och
val av leverantör sker praktiskt, och hur hela processen ska dokumenteras.
Samtliga workshops är öppna för alla medarbetare. Antalet deltagare är begränsat till
åtta personer per tillfälle.
Anmälan sker till e-post upphandling@su.se
Välkomna!

RAMAVTALSUPPFÖLJNING
Information angående våra ramavtal gällande Blommor/Växtservice,
Busstransporter och Catering/Julbord
Det har framkommit, vid genomgång av leverantörsfakturor, att tjänster köps från en
rad leverantörer som SU inte har avtal med.
Vi ber er se över era beställningar, informera behöriga beställare, så att
beställningarna hamnar hos rätt företag. Vi är naturligtvis medvetna om att största
delen av våra beställningar går till på rätt sätt.
SU har upphandlat och tecknat avtal med följande leverantörer:
Blommor: Norr Mälarstrands blommor
Växtservice: NGD Nordic Green Design AB
Busstransporter: Bergkvarabuss AB
Cateringtjänster: Compass group AB, Fågelängens catering, HÖRS, Matsällskapet
Catering, Vete-katten AB
Förmedling av julbord: Meetly AB
Mer information om respektive avtal finns i avtalskatalogen.

NYA UPPHANDLINGAR
Upphandling av transkriberingstjänster
I höst startar en upphandling av transkriberingstjänster. Det här är ett område där vi
ser att det finns ett behov av ramavtal. Neele Hedlund kommer att hålla i
upphandlingen och en referensgrupp för kravställande kommer att bildas under
hösten.
Anmäl ditt intresse att vara med i referensgruppen till: neele.hedlund@su.se

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Ljuskällor finns nu i MP
Statens ramavtal för ljuskällor med rang nr.1 leverantören Rexel Sverige AB är
ansluten för e-handel via extern webbshop i MP.
Mer info finns i Avtalskatalogen.

Godsmärkning på beställningar
Vi vill uppmana beställare att fylla i
godsmärkningsfältet med namn och ev.
telefonnummer till mottagaren av
leveransen.
Se bild för exempel

MP uppgraderas till ny version
Onsdagen den 20 oktober kl. 16.00 sker planerad uppgradering till ny version av
Marknadsplatsen (MP). Du kommer inte kunna logga in under tiden uppgraderingen
pågår, vilket räknas ta ungefär 30 minuter.

Ny e-handlare? Beställ systembehörighet via Serviceportalen
För dig som vill få och/eller ändra beställarbehörighet i e-handelsportalen, kontakta
Ekonomiavdelningen via Serviceportalen
För att bli e-handlare krävs ingen kurs idag, utan vi hänvisar nya e-handlare att
vända sig till sin inköpskoordinator och att använda våra videoguider.

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
Ljuskällor NYTT!
Personlig skyddsutrustning
Vitvaror och hushållsmaskiner
Tjänster
Konstfotograf
Konsttransport
Konsult rörande tids-,
produktivitets- och
stresshantering
Marknadundersökning
Pipettservice
Övrigt
Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops om genomförande av direktupphandling

19

Workshop KRAV
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

OKT

28

Workshop KRAV
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

OKT
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Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)
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Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

DEC
Utbildning till certifierad inköpskoordinator

16

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

NOV
Utbildning i Visma direktupphandling

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 October 2021
IMPORTANT INFORMATION
Stockholm University will change its financial system at the turn of the year, so it is
important that as far as possible planned purchases are made during the month of
November so that we do not have to move as many invoices from the old portal to
the new one.

NEWS & GENERAL INFORMATION

Christmas tables
We are approaching Christmas table
times, and we would like to remind you
that when booking a Christmas table,
the procured supplier must be used.
Stockholm University has signed an
agreement for the delivery of a
brokerage service for Christmas dinners
at restaurants that offer Christmas
dinners during the winter.
See Förmedling av julbord in the
Conract catalog for more info

FOLLOW-UP OF FRAMEWORK AGREEMENT
Information regarding our framework agreements regarding Flowers
/Plant service, Bus transport and Catering/Christmas table
When following up supplier invoices, it has been shown that services purchased from
a number of suppliers who who are not contracted.
We ask you to review your orders, inform authorized buyers so that the orders end up
with the right supplier. We are of course aware that most of our orders are processed
correctly.
SU has procured and signed agreements with the following suppliers:
Flowers: Norr Mälarstrand's flowers
Plant service: NGD Nordic Green Design AB
Bus transports: Bergkvarabuss AB
Catering services: Compass group AB, Fågelängens catering, HÖRS, Matsällskapet
Catering, Vete-katten AB
Arrangement of Christmas table: Meetly AB
More information about each agreement can be found in the Contract catalog.

NEW PROCUREMENT
Procurement of transcription services
This autumn, a procurement of transcription services will start. This is an area where
we see that there is a need for a framework agreement.
If you are interested in being part of a reference group, please contact responsible
procurement officer: Neele Hedlund or pass this information on to anyone who may
be involved in your organization.

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

Light sources are now available in MP
The state's framework agreement for light sources with rank no. 1 supplier Rexel
Sverige AB is connected to e-commerce via extern web shop in the Market place.
More info can be found in the Contract Catalog.

Goods marking

We would like to encourage e-byers to
fill in the field for goods marking with
name and telephone number to the
recipient of the delivery.
See example image

MP will be upgraded to a new version on 20th October
On Wednesday 20th October around 4 pm a planned upgrade to a new version of
Marknadsplatsen (MP) will take place. You will not be able to log in while the upgrade
is in progress, which is estimated to take approximately 30 minutes.

New e-buyer? Order system authorization via the Service Portal
For those of you who want to get and/or change purchasing authorization in the
e-commerce portal, contact us through the Service Portal.
No course is required today to start with e-commerce, we refer new e-buyers to their
purchasing coordinator and and our video guides.

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
Light sources NEW!
Office supplies
Personal protective equipment

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

Services
Art transport
Art photographer
Consultant regarding time,
productivity and stress
management
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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