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UPPHANDLINGSCHEFEN REFLEKTERAR
Det blev som det blev när det inte
vart som det skulle
Det brukade en gammal vän till mig
säga när han efterklok kunde
konstatera att det vi planerat för inte
föll ut som vi tänkt oss. Så har 2021
varit för mig – Min plan, för mig och
inköps- och upphandlingssektionen, var
att vi skulle arbeta med att ta fram
digital introduktion för medarbetare om
inköp och upphandling vid SU, se över
vår information på medarbetarwebben
så att den blev mer lättillgänglig – läs
användbar och ta fram modell för
avtalsförvaltning så att det blev tydligt
vad som skulle göras av vem och när.
Istället så uppstod andra behov vid SU
där jag kunde bidra och detta fick bli
mitt fokus. Under tiden fick mina
medarbetare vid sektionen i större utsträckning ta ansvar för den löpande
verksamheten och agera stöd för varandra när jag fokuserade på annat.
Vi fick helt enkelt pausa utvecklingsarbetet ett tag för att stötta SU där det för
tillfället behövdes bäst.

Nu när året lider mot sitt slut så känner jag oerhörd stolthet för mina medarbetare
och kollegor. Jag har ett starkt team. Vidare kan jag konstatera att samarbetet
avseende inköp och upphandling inom SU fortsatt att utvecklas och att det centrala
verksamhetsstödet har engagerade kollegor i verksamheten som verkar för att vi ska
få till bra, effektiva avtal som bidrar till att forskarna får fokusera på sin forskning
med rätt förutsättningar och studenterna på studierna i kreativa miljöer och för alla
medarbetare bäst möjliga förutsättning att göra sitt jobb.
Med en önskan till tomten att pandemin tar slut och att vi får fortsätta arbeta
tillsammans för ännu fler bra avtal och effektiv e-handel.

God jul och gott nytt år till er alla
Susanne

MÅNADENS KRÖNIKA
Nytt år - nya system
Oroa dig inte, jag har lovat mig själv att
den här krönikan inte ska riffa på det
faktum att det lackar mot jul, istället
tänkte jag reflektera lite kring
förändring.
Att förändring kan vara motigt tror jag
att de flesta av oss kan känna igen sig i.
I synnerhet när förändringen sker i
arbetet, där många av oss lutar sig mot
inrutade rutiner och vanor.
Som upphandlare möts jag ofta av en motvilja till förändring. Upphandling ska ju
nämligen vara objektiv, och inte ta hänsyn till eventuell förändringsobenägenhet, hur
mänsklig den än må vara. ”Den nya konsulten kommer också att vara kompetent, och
kanske billigare,” har jag tappat räkningen på hur många gånger jag argumenterat
som svar på att ”men vi har ju alltid haft Lotta…”, när jag kommer släpandes på en
säck full med lagar, regler och affärsmässigheter.
Känn dig fri att byta ut konsulten Lotta mot någon annan tjänst eller vara som ska
upphandlas. Ja, du förstår. Som upphandlare är det kanske lite ibland väl lätt att
sätta sig på en hög häst och ta fram hela arsenalen med pekpinnar.
Därför är det kanske nyttigt nu att den upphandling av upphandlingssystem (tungan
rätt i mun) som jag lett under året faktiskt innebär ett byte från det väl inarbetade
Mercell TendSign, till det nya systemet Primona Kommers eLite.
”Byta system…, men… det är ju jättejobbigt”. Tankarna börjar gå när resultatet står
klart. Speciellt när systemet är själva kärnan i mitt dagliga arbete och för att inte
säga för mina kollegor som jag träffar dagligen. Jag ser de där pekpinnarna i ett
annat ljus när jag plötsligt själv ska använda det som upphandlas.
Men som min beställare och tillika chef Susanne påpekade, det är inte bara vi
upphandlare som påverkas av systembytet. Det finns tusentals medarbetare på
Stockholms universitet som i och med bytet får en ny mer lättanvänd och tilltalande
avtalskatalog som en något försenad julklapp.
Och det är ju därför jag fick i uppdrag att upphandla det här, och allt annat vi på
Inköps- och upphandlingssektionen arbetar med. För att gynna Stockholms
universitet och alla som arbetar och studerar här. Då kanske jag får ta att det är lite
jobbigt med förändring.
God jul!
Jörgen Keckman Eriksson
Strategisk Upphandlare

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Implementering av nytt upphandlingssystem
Inköps-och upphandlingssektionen har påbörjat implementeringen av det nya
upphandlingssystemet Kommers eLite.
Utbildningsinsatser för inköpskoordinatorer kommer att genomföras under våren
2022. Fram tills dess så kommer nuvarande system Visma Tendsign användas för
direktupphandlingar.

Catering i Albano
Nu kan universitetets alla verksamheter ta del av Proviant Albanos cateringtjänster.
Läs tidigare publicerad notis på medarbetarwebben här

Datacenter
Implementering till e-handel pågår. För att beställa fram tills implementeringen är
färdig så kontakar ni leverantören Advania Sverige AB via its@advania.se för att
begära in en offert. Utifrån erhållen offert så skapar behörig beställare ett
Inköpsuppdrag i E-handelsportalen/Raindance.

NYA UPPHANDLINGAR
Ta chansen att påverka kommande upphandling av
Grundläggande IT-utbildningar
Inköps- och upphandlingssektionen förbereder upphandling av ramavtal för
Grundläggande IT-utbildningar, främst inom MS Office.
Vill du eller någon kollega till dig vara med i referensgrupp där ni får chansen att
påverka innehållet i kommande ramavtal så hör av er till Markus Lundstrom så snart
ni kan. Annonsering är planerat till februari 2022.

Ramavtalet är tänkt att omfatta:
Grundläggande IT-utbildningar, främst inom MS Office
Utbildningar/kurser genomförs inom Storstockholm eller online.
Grundkurser, fördjupningskurser, specialanpassade kurser.

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Marknadsplatsen stängs
27 dec 2021 – 10 jan 2022

Påminnelse om inleveranser
innan julledigheten

SU kommer som bekant att lansera nytt
Raindance den 3 januari 2022. För att
kunna göra de sista förberedelserna
inför migreringen så kommer
Marknadsplatsen inte längre att vara
tillgänglig mellan 27 dec 2021 och 10
jan 2022. Beställningar som inte har
blivit utanordnade 28 dec i nuvarande
system kommer att makuleras, redan
skapade inköpsorder som har skickats
till leverantör påverkas inte.

Innan du går på julledighet är det
viktigt att göra inleverans i Raindance
för order där varan har levererats
och/eller där tjänsten har utförts. Om
du fortfarande väntar på leverans av
någon order innan ledigheten, säkerställ
att en kollega som är i tjänst bevakar
dina leveranser och gör inleverans på
ordern i ditt ställe så att kostnaden
hamnar på rätt år i bokslutet.

Systembyte för Merck Life Science och Sigma-Aldrich i Sverige
Den 10 januari 2022 omstruktureras de två juridiska enheterna Sigma-Aldrich
Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB till en juridisk enhet vid namn
Merck Life Science AB.
Genomförandet av dessa förändringar kommer att kräva en kort övergångsperiod
under vilken leverantörernas Enterprise Resource Planning-system inte kommer att
vara tillgängligt samt kan det komma att medföra att deras servicegrupper har
minskad tillgänglighet. Leverantörerna förväntar sig att denna övergångsperiod
kommer att pågå från 17 december 2021 till 10 januari 2022.
Viktiga datum för beställare:
Sista beställningsdatum under nuvarande juridiska personer: 30 december
2021
Senaste leverans från Stockholm: 17 december 2021
Sista leveransdatum från andra distributionscentra: 27 december 2021
Sista fakturering från nuvarande juridiska enheter: 31 december 2021
Första beställningsdatum från Merck Life Science AB: 10 januari 2022
För att underlätta en smidig övergång ber leverantörerna avropande beställare att
förutse ändringsperioden genom att lösa eventuella öppna betalningar med den
juridiska enhet som fakturerade er.
Leverantörerna ber beställare observera att alla beställningar som tas emot mellan 30
december 2021 och 9 januari 2022 kommer att behandlas efter måndagen den 10
januari 2022 när normal verksamhet återupptas.
Bytet påverkar följande ramavtal:
Antikroppar, SU FV-2.2.2-0334-17
Förbruknings-och laboratoriemateriel, SU FV-0143-18

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

Kontor och lokaler
Blommor buketter
Blomsterdekoration
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment
Kontorsmaterial
Ljuskällor
Personlig skyddsutrustning
Vitvaror och hushållsmaskiner
Tjänster

tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör
ISS-kit
Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Rörkomponenter
Standardutrustning
Vakuumpumpar och komponenter

Konstfotograf
Konsttransport
Konsult rörande tids-,
produktivitets- och
stresshantering
Marknadundersökning
Pipettservice
Övrigt

Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops om genomförande av direktupphandling

8

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

MAR

17

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

MAR

22

Workshop Krav
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

MAR

10

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

MAJ

19

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

MAJ

31

Workshop Krav
Workshop om Kravställning och Utvärdering (KRAV)

MAJ
Utbildning till certifierad inköpskoordinator

3

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

MAR
Utbildning i Kommers eLite direktupphandling

5
MAJ

Utbildning i Kommers eLite Direktupphandling - IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Purchase news December 2021

NEWS & GENERAL INFORMATION
Implementation of a new procurement system
The Purchasing and Procurement Section has begun the implementation of the new
Kommers eLite procurement system.
Training efforts for purchasing coordinators will be implemented in the spring of 2022.
Until then, the current Visma Tendsign system will be used for direct procurement.

NEW PROCUREMENTS
Take the chance to influence future procurement of
Basic IT training
The Purchasing and Procurement Section prepares procurement of framework
agreements for Basic IT training, primarily within MS Office.
If you or a colleague of yours wants to be part of a reference group where you get
the chance to influence the content of future framework agreements, get in touch
with Markus Lundstrom as soon as you can. Advertising is scheduled for February
2022.
The framework agreement is intended to include:
Basic IT training, mainly within MS Office
Educations / courses are conducted within Greater Stockholm or online.
Basic courses, advanced courses, specially adapted courses.

NEW FRAMWORK
Datacenter
Implementation for e-commerce is in progress. To order until the implementation is
complete, contact the supplier Advania Sverige AB via its@advania.se to request a
quote.
Based on the quote, you create a Inköpsuppdrag in the E-commerce portal/Raindance

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

The Market place will be closed
27th Dec 2021 – 10th Jan 2022
As you know SU will launch a new
Raindance on January 3rd 2022.
In order for us to make the last
preparations for the migration, the
Marketplace will be closed between
December 27th 2021 until January
10th, 2022.
Any orders that have not been approved
and signed in the current system by
December 28th will be cancelled,
purchase orders that have been created
and sent to the suppliers will remain.

Reminder about accepting
delivery before Christmas
holidays
Before you go on a Christmas holidays it
is important that you accept delivery in
Raindance for any orders where you
have received delivery of the item or
service. If you are waiting for delivery
for one or more orders, please ask a
college who is not on holiday to monitor
your deliveries and accept delivery in
the system when the items arrive so
that they cost is booked on the correct
year.

System change for Merck Life Science and Sigma-Aldrich in Sweden
On January 10, 2022, the two legal entities Sigma-Aldrich Sweden AB and Merck

Chemicals and Life Science AB will be restructured into a legal entity called Merck Life
Science AB.
The implementation of these changes will require a short transition period during
which the suppliers' Enterprise Resource Planning system will not be available and
this may mean that their service groups have reduced availability. The suppliers
expect that this transition period will last from 17 December 2021 to 10 January
2022.
Important dates for customers:
Last order date under current legal entities: December 30, 2021
Latest delivery from Stockholm: 17 December 2021
Last delivery date from other distribution centers: 27 December 2021
Last invoicing from current legal entities: 31 December 2021
First order date from Merck Life Science AB: January 10, 2022
To facilitate a smooth transition, suppliers ask calling clients to anticipate the change
period by resolving any open payments with the legal entity that invoiced you.
Suppliers ask customers to note that all orders received between December 30, 2021
and January 9, 2022 will be processed after Monday, January 10, 2022 when normal
operations resume.
The change affects the following framework agreements:
Antibodies, SU FV-2.2.2-0334-17
Consumables and laboratory equipment, SU FV-0143-18

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
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
Vacuum Pumps and components
Food and drinks
Fruit basket subscription

Services
Art transport
Art photographer
Consultant regarding time,
productivity and stress
management
Market research
Pipette service
Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

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