
Nytt avtal för Taxitjänster 
Lunds universitet och Ringduvetaxi AB har tecknat avtal för Taxitjänster med bil upp till 4 
passagerare. Avtalet gäller i ett år fr o m 1 september 2016 och kan förlängas till en total 
avtalstid på 4 år.  
 
Avtalet avser följande geografiska avtalsområden:  

• Lund/Malmö 
• Helsingborg 
• Ljungbyhed 

 
 
Fasta priser (exkl. moms) har avtalats för följande destinationer:  
Lund – Malmö Sturup Airport   435 kr 
Lund – Kastrup   900 kr  
Malmö – Malmö Sturup Airport  435 kr 
Malmö – Kastrup   700 kr 
Malmö – Lund*   395 kr 
Helsingborg-Ängelholm/Helsingborgs flygplats 525 kr 
Ljungbyhed-Ängelholm/Helsingborgs flygplats 575 kr 
  
* Lund: avser inklusive ESS och Max IV området. Malmö: avser Malmö City/området 
innanför Yttre Ringvägen inklusive Bunkeflostrand och Klagshamn.  
  
De avtalade priserna gäller i bägge riktningar.  
  
Vid behov kan resor till taxameterpris inom respektive avtalsområde också avropas. 
 
  
Bokning sker via:  
 

• Telefon: +46 40 180 180 eller 020 - 300 300 
• E-post: bestallning@rdtaxi.se 
• Dator/App: Länk: 

http://svea.taxibokning.se/Public/RegisterEmployee.aspx?key=3f4e7f13-cc98-444b-
bb69-eacdb73c38c.  
 
Klicka på länken för att registrera ditt personliga konto. I samband med registreringen 
ska även affärsområde väljas. Inlagd information följer sedan med i bokningen och 
fakturan kan styras till rätt avdelning. Efter registrering kommer ett bekräftelsemail att 
skickas till angiven e-postadress (kan dröja några minuter). Länken kommer att finnas 
tillgänglig på http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/resa-i-tjansten.  
 
App för mobiltelefon kan laddas ner på: http://www.rdtaxi.se/  

  
 
Resenärens/bokarens för- och efternamn samt nedanstående kundnummer ska anges vid 
bokning: 

ENHET                                KUNDNUMMER 

	  

Direktbetalning	  i	  taxi	  
(kreditkortsbetalning)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  300	  



1	   LU	  (Biologiska	  Institutionen)	   	  301	  
2	   LU	  (Kemiska	  Institutionen)	   	  302	  
3	   LU	  (Stamcell	  Centrum)	   	  303	  
4	   LU	  (Funktionell	  Kemi)	   	  304	  
5	   LU	  (Socialmed.&	  Global	  Hälsa)	   	  305	  
6	   LU	  (Inst.	  För	  ekonomisk	  forskning)	   	  306	  
7	   LU	  (Inst.	  För	  Förbränningsfysik)	   	  307	  
8	   LU	  (Lund	  University	  Education)	   	  308	  
9	   LU	  (Inst.	  För	  Hälsovetenskaper)	   	  309	  

10	   LU	  (Naturgeografiska	  Inst.)	   	  310	  
11	   LU	  (Industridesignskolan)	   	  311	  
12	   LU	  (Centr.	  Milj.	  &	  Klim.	  Forskning)	   	  312	  
13	   LU	  (Biomedicinsk	  Teknik)	   	  313	  
14	   LU	  (Geologiska	  Inst.)	   	  314	  
15	   LU	  Ekonomihögskolan	   	  315	  
16	   LU	  Gemensam	  Förvaltning	  &	  Service	   	  316	  
17	   LU	  Humaniora	  &	  Teologi	   	  317	  
18	   LU	  Juridik	   	  318	  
19	   LU	  Konst	  Musik	  &	  Teater	   	  319	  
20	   LU	  Innovation	  System	  AB	   	  320	  
21	   Lunds	  Tekniska	  Högskola	   	  322	  
22	   LU	  Medicin	   	  323	  
23	   LU	  Naturvetenskap	   	  324	  
24	   LU	  Samhällsvetenskap	   	  325	  
25	   LU	  Särskilda	  Verksamheter	   	  326	  
26	   LUKOM	   	  328	  
27	   MAX	  IV	   	  329	  
 
LU personal kan även boka resor för privat bruk till avtalade priser. Då gäller direktbetalning 
med kreditkort i taxi och kundnummer 300 ska uppges.  
  
För mer info, kontakta: hakan.ericsson@eken.lu.se 
	  	  
	  

Nytt avtal resebyrå 
Från	  1	  september	  har	  Lunds	  universitet	  ett	  nytt	  avtal	  för	  resebyråtjänster	  med	  Egencia	  Sweden	  AB.	  
Det	  nya	  avtalet	  innebär	  hårdare	  krav	  på	  service,	  t.ex.	  gällande	  svarstider	  vid	  bokningar	  och	  
fakturaärenden.	  
	  
För	  mer	  information	  se:	  http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-‐och-‐verktyg/resa-‐i-‐tjansten/att-‐
boka-‐resan	  
	  
Vid	  frågor	  kontakta	  elna.rosen@eken.lu.se	  
	  



Referensgrupp för upphandling av Laboratorieprodukter 

Upphandling	  av	  Laboratorieprodukter	  startar	  under	  hösten	  2016.	  Nuvarande	  avtal	  går	  ut	  2017-‐05-‐31.	  

Deltagare	  till	  referensgruppen	  är	  välkomna	  att	  anmäla	  sig	  med	  namn,	  funktion,	  institution	  och	  
kontaktuppgifter	  till:	  eva.dilton@eken.lu.se	  

	  

Inköp av datorer – vilket avtal ska jag använda?	  

• Ramavtal	  datorer	  –	  Apple	  	  
o Sortiment:	  Bärbara	  datorer,	  stationära	  datorer,	  bildskärmar,	  läsplattor	  och	  

samtliga	  tillbehör	  till	  dessa,	  från	  tillverkaren	  Apple.	  
o Avropsmodell:	  Förnyad	  konkurrensutsättning	  (Antingen	  lägst	  pris	  eller	  kortast	  

leveranstid)	  jämför	  pris	  och	  leveranstid	  i	  katalogerna	  i	  Lupin	  eller	  begär	  in	  
offert.	  	  	  

o Avtalsleverantörer:	  Macsupport,	  Atea,	  Dustin	  

• Ramavtal	  datorer	  –	  PC	  	  
o Sortiment:	  Bärbara	  datorer,	  stationära	  datorer,	  bildskärmar,	  läsplattor	  och	  

dockningsstationer	  samt	  anslutningskablar	  och	  adaptrar	  av	  samma	  fabrikat	  
som	  denna	  utrustning.	  

o Avropsmodell:	  Förnyad	  konkurrensutsättning	  (Antingen	  lägst	  pris	  eller	  kortast	  
leveranstid)	  jämför	  pris	  och	  leveranstid	  i	  katalogerna	  i	  Lupin	  eller	  begär	  in	  
offert.	  	  	  

o Avtalsleverantörer:	  Atea,	  Dustin,	  Ricoh	  

• Datorer	  –	  Rangordnat	  	  
o Sortiment:	  Endast	  specifikt	  angivna	  modeller.	  Bra	  priser	  på	  lite	  enklare	  

modeller.	  
o Avropsmodell:	  Rangordning	  (alltid	  vända	  sig	  först	  till	  den	  leverantör	  som	  är	  

nummer	  1,	  om	  den	  ej	  kan	  leverera	  går	  man	  till	  den	  som	  är	  nummer	  2	  osv)	  
o Avtalsleverantörer:	  Atea,	  Dustin,	  Misco	  

• Datortillbehör	  	  
o Sortiment:	  Samtliga	  datortillbehör	  exklusive	  Appleprodukter.	  
o Avropsmodell:	  Förnyad	  konkurrensutsättning	  (Antingen	  lägst	  pris	  eller	  kortast	  

leveranstid)	  jämför	  pris	  och	  leveranstid	  i	  katalogerna	  i	  Lupin	  eller	  begär	  in	  
offert.	  	  	  

o Avtalsleverantörer:	  Compliq,	  Supplies	  Team,	  Wulff	  Supplies	  

• Egendefinierade	  datorer	  och	  servrar	  	  
o Sortiment:	  Byggdatorer	  och	  servrar,	  när	  man	  behöver	  bygga	  ihop	  en	  maskin.	  	  
o Avropsmodell:	  En	  leverantör	  
o Avtalsleverantör:	  Compliq	  

För	  mer	  information	  kontakta:	  henrik.nottorp@eken.lu.se	  



Ny leverantör för leverans av fruktkorgar	  

Lunds	  universitet	  har	  tecknat	  avtal	  med	  ISS	  Facility	  Services	  AB	  för	  leverans	  av	  fruktkorgar.	  
Mer	  information	  angående	  avtalet	  och	  beställningsrutiner	  kommer	  under	  nästa	  vecka	  (36).	  


