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Håll ut, våren kommer
Nu har vi alltså äntligen kommit så långt in på året att man kan/kunde prata om
vår, sitta ute i solen med kaffet i handen, kanske till och med drömma om de
första grillkvällarna. Mars har varit otroligt fint i år, tills ja, den där sista veckan
där det helt plötsligt snöade och haglade ner på oss stackars soldyrkare. Och så
har det varit sedan dess. Men, det är ju april trots allt och den gör som den vill.
Jag kan faktiskt tycka att det känns något liknande i arbetet med vårt nya
upphandlingssystem, som nu är på plats och redo att användas. Några modiga
själar har redan kastat sig in i det nya, medan andra först behöver avsluta sina
pågående projekt.
När jag nu loggar in i systemet för första gången sedan utbildningen så känns det
spännande, jag är nyfiken och förväntansfull. De första klicken fungerar alldeles
utmärkt, det är ändå ett upphandlingssystem som följer samma mönster som det
förra. Sedan dyker det upp några frågetecken, hur var det man gjorde här nu?
Liksom solen som trängs undan av moln, så sjunker mitt humör, det här var ju lite
jobbigt. Jag vill helst att allt ska fungera på en gång, det ska bara vara sol hela
vägen, inga regnskurar. Det klickas vidare, sedan får jag syn på någonting som
inte alls ser ut som i det gamla systemet, som jag är van vid. Blicken vandrar
frustrerat ut genom fönstret och snöstormen som rasar där utanför motsvarar min
stämning nästan perfekt. Ingenting påminner om att det är vår, grillkvällar är det
sista man kommer att tänka på vid denna åsyn. Men åh, så slutar det snöar och
solen kämpar sig fram återigen. Med ny energi vänder jag mig tillbaka till
skärmen. Efter några försök så kommer jag dit jag vill, så svårt var det ändå inte.
Man får se uppstartsfasen som april helt enkelt, man vet att det sannolikt kommer
bli några vindbyar, ja eventuellt till och med en snöstorm här och där. Men efter
det så blir det kaffe i solen och grillkvällar, jag lovar!
Glad påsk!
Neele Hedlund
Upphandlare

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Uteslutning av ryska leverantörer
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Europeiska kommissionen
utfärdat ett generellt förbud för ryska bolag att delta i offentliga upphandlingar.
Förbudet gäller inom hela EU och såväl över som under tröskelvärdena. Det
innebär att inte heller några direktupphandlande kontrakt får ingås med ett ryskt
bolag. Beslutet är en del i de sanktioner som EU nu riktar mot Ryssland och gäller
tills vidare.
Mer information hittar du här

E-HANDEL
Avvisade Atea-order
Sedan vi aktiverade Peppol för order till
Atea så har vi upptäckt en bugg i Ateas
system så gör att vissa order får status
"Avvisade" arbete pågår hos leverantören
för att lösa problemet.
Dock så är ordrarna inte avvisade "på
riktigt" utan har gått fram till Atea, skulle
någon order behöva avvisas på riktigt, så
kommer Atea ta kontakt med berörd
beställare.
Tyvärr kan inte inleverans göras på dessa
order, och vi kan inte få matchning på
fakturorna heller.
Fakturorna kommer att behöva hanteras
manuellt av era ekonomer som en "icke
e-handel" faktura.

Vilka produktområden kan
e-handlas?

Datacenter
- anslutet för e-handel

Utbudet av de produktområden som
finns tillgängliga för beställning via
Marknadsplatsen i
E-handelsportalen/Raindance utökas
i takt med att nya avtal upphandlats
och avtalad leverantör ansluts och
implementeras för e-handel.

Ramavtal för SU Datacenter (server
och lagring) är anslutna för e-handel
i Marknadsplatsen. Beställning sker
genom E-handelsportalen/Raindance
via extern webbshop till avtalad
leverantör Advania Sverige AB.
Vid behov begärs offert in genom
dialog med leverantören via
its@advania.se och utifrån erhållen
offert så skapar behörig beställare
ett Inköpsuppdrag via
E-handelsportalen.

LISTA ÖVER PRODUKTER
IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

SU Datacenter i Avtalskatalogen

Mer om E-handel vid Stockholms universitet

KOMMANDE UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Utbildning till certifierad

26
APRIL

inköpskoordinator – IK1
Tid: kl. 09:00 - 16:00
Plats: Online via Zoom
Läs mer och anmäl dig här

10

Workshop Upphandlingsdokument
Tid: kl. 13.00 - 15:30
Plats: Online via Zoom

MAJ
Läs mer och anmäl dig här

19

Workshop Avtal vid direktupphandling
Tid: kl. 09:00 - 10:30
Plats: Online via Zoom

MAJ
Läs mer och anmäl dig här

31
MAJ

Workshop Krav och utvärdering vid
upphandling
Tid: kl. 13.00 - 15:30
Plats: Online via Zoom
Läs mer och anmäl dig här

Fler utbildningstillfällen

Information våra ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben
Avtalskatalogen

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen.
Serviceportalen

ENGLISH
NEWS & GENERAL INFORMATION

Exclusion of Russian suppliers
Due to Russia's invasion of Ukraine, the European Commission has issued a
general ban on Russian companies participating in public procurement. The ban
applies throughout the EU and both above and below the thresholds. This means
that no direct contracting contracts may be entered into with a Russian company
either. The decision is part of the sanctions that the EU is now directing against
Russia and applies until further notice.
For more information

E-COMMERCE
Rejected Atea-orders
Since we activated Peppol for orders to
Atea, we have discovered a bug in Atea's
system so that some orders get the status
"Avvisad - Rejected" work in progress at
the supplier to solve the problem.
However, the orders are not rejected "for
real" the order has reached Atea, should
any order need to be rejected for real,
Atea will contact the relevant customer.
Unfortunately, delivery can not be made
on these orders, and we can not get
matching on the invoices either.
The invoices will need to be handled
manually by your economists as a "non-ecommerce" invoice.

Datacenter
- connected for
e-commerce
SU Datacenter (server and storage)
are connected for e-commerce in the
Marketplace in E-commerce portal /
Raindance via an external web shop
to an agreed supplier Advania
Sverige AB.
Ordering based on a quote is
possible after dialogue with the
supplier via its@advania.se and
based on the quote received, you
create a Purchasing Assignment in

Products implemented for
e-commerce
The range of product areas available
for ordering through the Marketplace
in the E-commerce portal /
Raindance is expanded as new
agreements are procured and the
agreed supplier is implemented for
e-commerce.

LIST OF PRODUCTS IMPLEMENTED

the E-commerce portal.

FOR E-COMMERCE

SU Datacenter in the Contract
Catalog

More about E-commerce at Stockholm University
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