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1. Allmänna föreskrifter
1.1 Att lämna anbud
1.1.1 Inledning
Luleå kommuns inköpsavdelning inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerade. Luleå
kommun benämns nedan som köparen och anbudsgivare som säljaren. Luleå kommun
ligger i Norrbottens län och har ca 75 000 invånare. Kommunkoncernen består av Luleå
kommun och Luleå kommunföretag AB. Koncernen har ca 7 000 anställda och upphandlar
årligen varor och tjänster för ca 1 200 Mkr. Inköpsverksamheten samordnas inom
kommunkoncernen genom inköpsavdelningen.
1.1.2 Säljarens organisationsnummer
Säljaren ska ange sitt organisationsnummer. Om säljaren avser att använda
underleverantörer för fullföljandet av uppdraget/leveransen ska säljaren även ange
organisationsnummer för dessa.
Utländska företag ska bifoga motsvarande registreringsnummer i form av intyg eller
certifikat som har utfärdats av behörig myndighet i det land de är registrerade.
Ange organisationsnummer: (Fritextsvar)
1.1.3 Sista dag för att ställa frågor om upphandlingen
Säljarens eventuella frågor gällande denna upphandling ska ställas via aktuell internetlänk som
framgår av upphandlingsannonsen. Köparens aktuella upphandlingsannonser finns på
www.lulea.se/upphandling

Frågor som inkommer på annat sätt kommer inte att besvaras.
Sista dag för att ställa frågor om upphandlingen är 2015-08-14
1.1.4 Sista anbudsdag
Anbudet ska vara inkommet senast klockan 23:59 sista anbudsdag. Sista dag för inlämnande
av anbud är 2015-08-24
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1.1.5 Anbud bindande
Säljaren förbinder sig att under anbudets giltighetstid på begäran av köparen underteckna
upphandlingskontrakt (avtal) i enlighet med angivet anbud och vad som överenskommits vid
eventuella förhandlingar med köparen.

Anbud ska vara bindande till och med: 2015-12-31
1.1.6 Omfattning
Upphandlingen gäller köparens behov av livsmedel till förskolor, skolor, särskilda boenden,
restauranger, boenden för ensamkommande flyktingbarn mfl samt under
avtalstiden tillkommande enheter.
Statistik för perioden 2013-01-01 till och med 2013-12-31, visade att köparen köpte varor
för ca 25 miljoner svenska kronor, vilket ska ses som ett riktvärde, och ska i detta fall inte
anses som ett garanterat inköpsvärde.
Leverans ska kunna ske successivt under avtalsperioden.

Detaljerat behov och omfattning framgår av delen Anbudsspecifikation, bilaga 1.
Eventuella uppgifter som verkar riktade mot speciella varumärken eller fabrikat är enbart
tänkta som referens. Ni är välkomna att offerera likvärdiga produkter. Köparen förbehåller
sig dock rätten att avgöra likvärdheten.
Köparen förbehåller sig rätten att under avtalstiden köpa lokalproducerade säsongsprodukter
som ekologisk potatis, ekologiska morötter, ekologiskt vitkål mm från
komplementleverantör. Dessa säsongsprodukter kommer inte att täcka köparens hela
årsbehov, utan resterande kvantiteter och sortiment kommer att avropas från
delleverantör av Färskt frukt och grönsakers rabatterade sortiment på Årstalistan samt
delleverantör av färsk potatis.
Anbud kan lämnas på en eller flera varukorgar. Varje varukorg kommer att utvärderas var
för sig.
De anbud som innehåller det lägsta priset kommer att antas som huvudleverantör och/eller
delleverantör.
Om säljaren har lämnat anbud som huvud- och delleverantör men endast blir antagen som
delleverantör finns möjlighet att tacka nej till vunnen varukorg. Säljare nummer två antas
som leverantör för den varukorgen.
Säljaren ska ange sådan reservation i anbudet. Om säljaren inte angett en reservation finns
inte möjlighet att avsäga sig tilldelad varukorg.
Köparen har för avsikt att teckna avtal med en säljare per varukorg 1-12. För varukorg 13
kommer köparen att teckna avtal med flera säljare.
Varukorg 1 Huvudsortiment
Anbud ska lämnas på minst 85% av de artiklar som anges i Varukorg 1 Huvudsortiment, d v
s minst 717 artiklar.
Varukorg 2 Färsk korv
Anbud ska lämnas på minst 75% av de artiklar som anges i Varukorg 2 Färsk korv, d v s
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minst 6 artiklar.
Varukorg 3 Fryst korv
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 3 Fryst korv.
Varukorg 4 Färsk köttfärs
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 4 Färsk köttfärs.
Varukorg 5 Fryst köttfärs
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 5 Fryst köttfärs.
Varukorg 6 Fryst fisk
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 6 Fryst fisk.
Varukorg 7 Smörgåspålägg
Anbud ska lämnas på minst 85% av de artiklar som anges i varukorg 7 Smörgåspålägg, d v
s minst 11 artiklar.
Varukorg 8 Dressing
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 8 Dressing.
Varukorg 9 Ägg
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som ingår i Varukorg 9 Ägg.
Varukorg 10 Potatis
Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 10 Potatis.
Varukorg 11 Färsk frukt och grönsaker
Anbud ska lämnas i form av en (1) rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans prislista.
Varukorg 12 Kioskvaror
Anbud ska lämnas i form av en (1) rabattsats för kioskvaror som godis, dryck och snacks.
Varukorg 13 Komplementleverantör av färsk frukt och grönsaker samt färsk potatis
Denna varukorg är avsedd för säljare som inte kan leverera kommunens hela årsbehov och
till samtliga leveransadresser.
Anbud kan lämnas på lokalproducerade säsongsprodukter som en uppskattning av antalet
kg/år som säljaren kan leverera till kommunens enheter, samt till vilka enheter inom
kommunen leverans kan ske.
Säljare som lämnat anbud som huvud- och delleverantör men
endast blir antagen som delleverantör har möjlighet att tacka
nej till vunnen varukorg. Säljare ska ange sådan reservation
nedan i Fritextsvar. Säljare som inte ska ange någon
reservation ska nedan i Fritextsvar skriva Nej ingen reservation
(Fritextsvar)
1.1.7 Lämna anbud
För att effektivisera hanteringen ska anbud lämnas elektroniskt (e-anbud), detta sker via
den länk som framgår av upphandlingsannonsen.
Köparen äger rätten att förkasta anbud som inkommer på annat sätt.
Anbud ska vara på svenska och priser lämnade i svensk valuta SEK.
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Det är säljarens skyldighet att före anbudets avgivande noggrant förvissa sig om uppdragets
beskaffenhet och utförande.
Köparen friskriver sig från säljarens alla ersättningsanspråk som har sitt ursprung i nedlagt
arbete vid anbudsgivning.
Säljaren äger inte rätt till någon ersättning för tillkommande arbeten orsakade av
omständigheter som säljaren genom noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom
om.
För det fall säljaren i anbudet hänvisar till andra allmänna bestämmelser än de i
avtalsvillkoren angivna, så kommer anbudet inte att gå vidare till Steg 3 – Tilldelning av
kontrakt.
1.1.8 Prisbilaga/Anbudsspecifikation
Säljaren ska lämna priser i köparens Anbudsspecifikation, bilaga 1. Säljaren får inte redigera
eller förändra innehåll. Uppgifter får endast läggas in i tomma fält. Inga andra prislistor är
tillåtna.
Endast en produkt får offereras per rad/positionsnummer. Alternativa produkter anges sist i
Anbudsspecifikation, bilaga 1 med angivande av samma positionsnummer som ordinarie
produkt.
Samma artikelnummer får inte offereras på fler olika pos nr utom när varan offereras för
större förpackning och för delad förpackning.
I Anbudsspecifikationen, bilaga 1 är produkterna beskrivna i kolumnerna Benämning och
Artikelspecifikation som produktkrav. För förpackningsstorleken tillåts en avvikelse på +20%.
I kolumnen jämförpris ska priset anges per kilo eller liter vara, färdig vara, drickfärdig dryck
eller avrunnen vikt. För djupfryst obehandlad fisk och kyckling ska jämförpriset anges för
oglacerad vara. Priset för läsk ska vara exklusive pant.
1.1.9 Prövning av anbud
Inkomna anbud kommer att utvärderas i tre steg enligt:
Steg 1 – Uteslutning av säljare
- Inkomna anbud kommer att granskas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU)
10 kap. 1 §.

Steg 2 – Kvalificerande krav
-Säljaren ska uppfylla köparens ställda ska-krav.
- Säljaren ska inneha F-skattsedel vid anbudslämnandet och under hela avtalsperioden.
Steg 3 – Tilldelning av kontrakt
Tilldelning av kontrakt sker enligt principen lägst pris.
Om två lika anbud inkommit och där lägst pris är enda utvärderingskriterium ska vinnare
utses genom lottdragning under närvaro av opartisk person.
De produkter som uppfyller kraven kontrolleras. Om produkt som offererats med det lägsta
priset inte uppfyller kraven kontrolleras det näst lägsta priset osv.
Om säljaren inte offererat någon produkt eller om någon produkt inte uppfyller ställda krav
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på produkten kommer det att tilldelas ett belastningspris, enligt Anbudsspecifikationen, bilaga
1.
Alla positioner i varukorgen summeras och en jämförelse görs av lägsta totala
anbudssumma. Om säljaren inte lämnat pris eller artikeln inte blivit godkänd kommer
belastningspriset att medräknas.
Antalet angivna (även godkända) positioner ska uppfyllas enligt punkter nedan för att kunna
bli godkänd som huvud- och/eller delleverantör och därmed anbudet bli prisutvärderad.
1. Huvudleverantör för Varukorg 1 Huvudsortiment
minst 85% av artiklarna
2. Delleverantör för Varukorg 2 Färsk korv
minst 75% av artiklarna
3. Delleverantör för Varukorg 3 Fryst korv
100% av artiklarna
4. Delleverantör för Varukorg 4 Färsk köttfärs
100% av artiklarna
5. Delleverantör för Varukorg 5 Fryst köttfärs
100% av artiklarna
6. Delleverantör för Varukorg 6 Fryst fisk
100% av artiklarna
7. Delleverantör för Varukorg 7 Smörgåspålägg
minst 85% av artiklarna
8. Delleverantör av Varukorg 8 Dressing
100% av artiklarna
9. Delleverantör av Varukorg 9 Ägg
100% av artiklarna
10. Delleverantör av Varukorg 10 Potatis
100% av artiklarna
11. Delleverantör av Varukorg 11 Färsk frukt och grönsaker
Anbud ska ha lämnats i form av en (1) rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans
prislista.
12. Delleverantör av Varukorg 12 Kioskvaror
Anbud ska ha lämnats i form av en (1) rabattsats för kioskvaror som godis, dryck och
snacks.
13. Delleverantör av varukorg Komplementleverantör av färsk frukt och grönsaker samt
färsk potatis.
Denna varukorg är avsedd för säljare som inte kan leverera kommunens hela årsbehov och
till samtliga leveransadresser.
Anbud kan lämnas på lokalproducerade säsongsprodukter som en uppskattning av antalet
kg/år som säljaren kan leverera till kommunens enheter, samt till vilka enheter inom
kommunen leverans kan ske.
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Köparen kommer att genomföra tester för att bedöma kvalitet på utvalda produkterna.
Produkterna kommer att testas avseende lukt, konsistens, smak, svinn, utseende och
hur produkterna fungerar för varmhållning. Testerna görs för att kontrollera att varorna
uppfyller ställda produktkrav i Anbudsspecifikationen, bilaga 1 samt att produkterna är
lämpade för storhushåll.
Köparen förbehåller sig rätten att själv välja den eller de produkter som bedöms vara
lämpliga. Testerna kommer att ske av en i förväg bestämd grupp bestående av
representanter från de olika köken.
De utvalda produkterna kommer att värderas som Godkänd eller Icke godkänd. Om
produkten blir Icke godkänd vid testet kommer säljaren att få komplettera med nästa
produkt som offererats på samma positionen. Pris för produkt som ersätter Icke godkänd
produkt kommer att utvärderas.
Om ingen produkt får Godkänd får positionen ett belastningspris enligt Anbudsspecifikation,
bilaga 1.
Anbudsproverna för test ska på begäran tillhandahållas kostnadsfritt av säljaren och skickas
senast inom 10 dagar till:
Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4
972 39 Luleå
Kontaktperson Susanne Nyström
Telefon 0920-455032
Anbudsproverna ska skickas i obruten originalförpackning och vara märkt med säljarens
namn, pos nr enligt Anbudsspecifikationen, bilaga 1, och säljarens Bnr, fabrikat och
artikelnummer.
Produkter som ska testas är:
Fryst fisk
Korv
Blodpudding
Pålägg
Pasta
Rökt strimlad och tärnad gris
Strimlad och tärnad nöt och gris
Nötfärs
Rå kyckling
1.1.10 Grunder för uteslutning
En upphandlande myndighet ska enligt bestämmelser i LOU utesluta anbudsgivare från att
delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt
en lagakraftvunnen dom är dömd för bland annat vissa typer ekonomisk eller organiserad
brottslighet - se vidare 10 kap. 1 § LOU.
Intygar säljaren att denne enligt 10 kap. 1 § LOU är fri från
hinder för deltagande denna upphandling (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

1.1.11 Upphandlingsform
Denna upphandling genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS
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2007:1091).
Upphandlingen genomförs som: Öppet förfarande
1.1.12 Sekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009:400) till dess att beslut om tilldelning av kontrakt fattats eller
upphandlingen på annat sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även
efter nämnda tidpunkt.
Säljaren som vill att sekretess skall råda även efter det att den absoluta anbudssekretessen
upphört skall skriftligen inkomma med begäran om sekretess, innehållande precisering av
vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas säljaren om uppgifterna
röjs.
Observera att uppgifter i ett anbud endast undantagsvis är av sådan karaktär att ett
utlämnande kan vägras efter att den absoluta sekretessen har upphört. Allmänt hållna
uttalanden om skaderisk anses i regel inte tillräckliga för att hemlighålla uppgifterna.
Alla uppgifter som säljaren anser omfattas av sekretess ska lämnas i separat bilaga som
enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Bilagan ska döpas till
”Sekretessbegäran”.
Omfattar sekretessbegäran svar på obligatoriska frågor/lämnade uppgifter som säljaren
lämnat via köparens upphandlingssystem måste, för att begäran ska kunna beaktas, anges
vilka svar/uppgifter som avses.
Säljaren har tagit del av vilka krav som gäller vid
sekretessbegäran? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Bifoga eventuell sekretessbegäran. OBS! Om ingen
sekretessbegäran lämnas ska detta anges i kommentarsfältet
annars kommer denna fråga att vara obesvarad vid
inlämnandet av det elektroniska anbudet. (Bifogat dokument)
1.1.13 Underrättelse om beslut
När beslut om tilldelning av kontrakt är fattat skickar köparen underrättelse av beslut till
samtliga anbudsgivare som lämnat anbud. Underrättelse om beslut skickas via e-post till den
person som registrerat sig som anbudsgivare.
Besked om tilldelning av kontrakt publiceras på www.lulea.se/upphandlingsbeslut
1.1.14 Säljaren accepterar köparens allmänna föreskrifter
Säljaren accepterar köparens allmänna föreskrifter?
Säljaren accepterar köparens allmänna föreskrifter? (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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2. Avtalsvillkor
2.1 Avtalsvillkor
Luleå kommun benämns nedan som köparen och leverantören benämns nedan som
säljaren.
2.1.1 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2015-11-15 till och med 2018-11-14. Avtalet ger köparen
möjlighet till 1 års förlängning. Vid förlängning av avtalet gäller det med oförändrade villkor.
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet i förtid med en ömsesidig uppsägningstid av 9
månader. Den grundläggande principen ska vara att avtalet ska hållas. För att avtalet ska få
sägas upp ska starka skäl föreligga som grundar sig på omständigheter som inte kunnat
förutses vid avtalets tecknande.
2.1.2 Omfattning
Avtalet gäller köparens behov av livsmedel till förskolor, skolor, särskilda boenden,
restauranger, boende för ensamkommande flyktingbarn mfl samt under avtalstiden
tillkommande enheter.
Köparen förbehåller sig rätten att särskilt direktupphandla varor som har en lägre kvalitet än
den som anges i detta avtal.
Leverans ska kunna ske successivt under avtalsperioden.
Detaljerat behov och omfattning framgår av delen Anbudsspecifikation, bilaga 1.
Köparen förbehåller sig rätten att under avtalstiden köpa lokalproducerade säsongsprodukter
som ekologisk potatis, ekologiska morötter, ekologiskt vitkål mm från
komplementleverantör. Dessa säsongsprodukter kommer inte att täcka köparens hela
årsbehov, utan resterande kvantiteter och sortiment kommer att avropas från delleverantör
av Färsk frukt och grönsakers rabatterade sortiment på Årstalistan samt delleverantör av
färsk potatis.
Vid större objekt förbehåller sig köparen rätten till separat upphandling.
2.1.3 Underleverantörer
Säljaren skall i egen regi, eller via underleverantörer, förfoga över den tekniska och
yrkesmässiga kapacitet som krävs för genomförandet av uppdraget.
Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. För att kunna tillgodoräkna
sig kapacitet från underleverantör får denne inte vara föremål för uteslutning enligt 10 kap.
1-2 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). De krav som ställs på säljaren i
upphandlingen gäller även för underleverantörer som anlitas. Säljaren ansvarar för sina
underleverantörers arbete såsom för sitt eget.
Köparen ska godkänna eventuella underleverantörer.
2.1.4 Ansvar och försäkring
I det fall säljaren är vållande till direkt skada i samband med uppdragets utförande ska denne
ansvara för skada på fast egendom, lös egendom samt på personskador. Köparens
ersättningskrav på säljaren är maximalt 20 % av avtalets totala värde.
Säljarens ansvar omfattar inte indirekt skada inklusive skadeståndsanspråk från tredje man
såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Säljarens ansvar vid direkt skada
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kvarstår.
Säljaren ska inneha en gällande ansvarsförsäkring.
Säljaren ska följa gällande skyddsbestämmelser.
Säljaren ska som arbetsgivare svara för samtliga förpliktelser som ingår i begreppet
arbetsgivaransvar för all personal inom säljarens verksamhet.

2.1.5 Pris
Säljaren ska ange nettopris i Anbudsspecifikationen, bilaga 1.
För varor som inte upptas i Anbudsspecifikationen, bilaga 1, Varukorg 1 Huvudsortiment
lämnas 10% rabatt på leverantörens prislista.
För varukorg 11 Färsk frukt och grönsaker ska säljaren lämna en (1) rabattsats på hela
sortimentet på Årstalistans prislista. För delad förpackning accepterar köparen ett
delningspåslag på 10%.
Årstalistans prislista för torsdag ska gälla kommande vecka.
För varukorg 12 Kioskvaror ska säljaren lämna en (1) rabattsats på kioskvaror som godis,
dryck och snacks.
Offererade rabatter ska vara fasta under hela avtalstiden.
Inga andra kostnader får tillkomma.
Basprisdag ska vara 2015-05-04.
Bonus och rabatter utvärderas inte.
I de fall säljaren erbjuder särskilda kampanjer där priset understiger det avtalade
nettoprissatta sortimentet ska det lägre priset gälla.
2.1.6 Mervärdesskatt
Priser anges exklusive mervärdesskatt.
2.1.7 Prisjusteringsklausul
I samband med avtalsstart får offererat pris justeras med prisjustering som skett från
fabrikant första måndagen i september 2015 och första måndagen i november
2015. Utgångspunkt ska vara basprisdag 2015-05-04.
Prisjusteringen ska verifieras med fabrikants justering i kronor och ören och får endast
justeras med bibehållen marginal i kronor och ören. Retroaktiva verifikat godkänns inte.
Därefter får prisjusteringar göras vid högst fyra tillfällen per år, första måndagen i februari,
första måndagen i maj, första måndagen i september och första måndagen i november. För
samtliga prisjusteringar gäller att det ska verifieras med fabrikants justering i kronor och
ören och får endast justeras med bibehållen marginal i kronor och ören. Retroaktiva verifikat
godkänns inte.
Offererade rabatter ska vara fasta under hela avtalstiden.
För kaffe accepteras prisjusteringar i takt med marknadens justeringar. Prisjusteringarna ska
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aviseras enligt nedan.
Säljarens förslag till prisjustering sänds skriftligen till köparens inköpsavdelning 21 dagar före
genomförandet. Begärd prisjustering ska vara väl dokumenterad och verifieras.
Köparen ska skriftligen godkänna säljarens begäran om prisändring. Om köparen inte
godkänner ändringarna gäller avtalet med oförändrade villkor.
Efter godkänd prisjustering ska säljaren kostnadsfritt skicka en uppdaterad prislista till
köparens Inköpsavdelning samt en uppdaterad prisfil till köparens kostdataprogram Matilda.
I prislistan/prisfilen ska tydligt framgå vilka varor som är ekologiska, MSC, etiskt märkta och
Krav märkta.
2.1.8 Byte av säljare
Säljaren får inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal utan köparens skriftliga
godkännande.
Ett godkännande från köparen förutsätter att överlåtelsen inte innebär en väsentlig
förändring av kontraktsvillkoren och att ny avtalspart uppfyller de för upphandlingen gällande
kvalificeringskraven.
2.1.9 Ändringar och tillägg
Säljaren är skyldig att informera ansvarig upphandlare på köparens inköpsavdelning om
avtalade varor eller tjänster utgår eller förändras. Parterna har rätt att föreslå förändringar i
avtalet om tillgång eller efterfrågan förändras.
I de fall en nettoprissatt produkt utgår ska denna ersättas av en ny likvärdig produkt till
samma kvalitet och pris som den nettoprissatta produkten som utgått. Orsak till ändring
eller utbyte av produkt ska tydligt framgå. Säljaren ska tillhandahålla produktblad på
ersättningsprodukt.
Att säljaren upphör att lagerlägga avtalade produkter är inte skäl att byta ut avtalsprodukter
till annan produkt.
Nya produkter som tillkommer under avtalstiden ska kalkyleras på samma grunder som
offererade produkter.
Under de första tre månaderna godkänns inte några ändringar av produktsortimentet.
Alla förändringar i avtalet ska skriftligen godkännas av ansvarig upphandlare på köparens
inköpsavdelning.
Vid förändringar är säljaren skyldig att uppdatera prislistor, prisfiler och sortiment.
Uppföljning bör ske två gånger per år för att diskutera ärenden som berör avtalsfrågor samt
utveckla samarbetet mellan parterna.
2.1.10 Beställning
Säljaren får endast ta emot beställning om nedanstående villkor är uppfyllda:
- Beställning skickas enligt klausulen "Elektronisk handel".
- Beställning ska kunna ske med e-post, fax och telefon. E-rekvisition ska vara
beställningsunderlag.
- Beställningen innehåller namn på beställare samt giltigt ansvarsnummer (8 siffror).

2.1.11 Beställningsbekräftelse
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Säljaren ska skyndsamt skicka en beställningsbekräftelse (orderbekräftelse) till köparens
beställare.
Beställningsbekräftelsen ska minst innehålla:
- Säljarens ordernummer/referensnummer
- Beställarens namn
- Köparens ansvarskod
- Beställd artikel
- Antal artiklar
- Leveransdatum
- Pris
- Eventuell avvikelse
2.1.12 Statistik
Säljaren ska 2 gånger per år kunna lämna statistik för begärd period. Statistiken ska vara
kostnadsfri och innehålla uppgifter om försåld varumängd per artikel, styckepris,
leveransdatum, beställningsdatum, ansvarsnummer och fakturadatum.
Säljaren ska 2 gånger per år kostnadsfritt lämna statistik på inköpt mängd och kostnad av
ost och mjölkprodukter som underlag för EU-stöd.

2.1.13 Fakturering
Faktura ska innehålla uppgift om beställarens namn, ansvarskod, telefonnummer,
leveransdag och E-rekvisitionsnummer.
I de fall där säljaren överlåter faktureringen till tredje part ska säljaren skriftligen ange
till köparen vem som tar emot betalningen i säljarens ställe och till vem köparen således
betalar med befriande verkan. Köparen godkänner inte samlingsfakturor.
Köparens fakturor ska skickas elektroniskt om köparen så begär. Säljaren ska kostnadsfritt
tillhandahålla erforderliga uppgifter. Elektronisk fakturering ska tillämpas enligt SFTI
Svefaktura inklusive transportprofil. För mer information se:
http://www.sfti.se/specifikationer/svefaktura
2.1.14 Avgifter
Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande kostnader godkänns inte.
2.1.15 Dröjsmålsränta
Eventuell dröjsmålsränta ska debiteras enligt bestämmelserna i Räntelagen (SFS 1975:635).
Dröjsmålsräntor understigande eller lika med 50 kr per faktura beaktas ej.
2.1.16 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och faktura.
Kontant betalning är inte tillåtet.
2.1.17 Leveransvillkor
Fritt köparen inklusive emballage.
För leveranser under 800 kr får en avgift om 150 kr debiteras av huvudleverantör Varukorg
1 Huvudsortiment. För säljare som blir antagen som huvudleverantör och delleverantör får
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avgift som delleverantör inte debiteras. Varor från huvudleverantör och delleverantör
ska beställas tillsammans.
Vid leveranser under 300 kr från delleverantörer för Varukorg 2-12 får en avgift om 50 kr
debiteras. Om avtal tecknas med en delleverantör på flera varukorgar får avgiften inte
debiteras per varukorg utan per beställning.
Leverans ska ske till respektive beställare eller till anvisad plats inom Luleå kommun.
Leveransadresser enligt bilaga 2, 3 och 4. Under avtalstiden kan antalet leveransadresser
utökas eller minskas.
Behovet av antal leveranser per vecka för respektive enhet framgår av Leveransadresser
bilaga 2, 3 och 4.
Leveranser av större kvantiteter får inte ske på fredagar om inte särskild överenskommelse
skett med beställaren.
Leveranser till produktionskök, förskolor, särskilda boenden, restauranger, boende för
ensamkommande flyktingbarn, fritidshem samt någon skola ska ske under hela året.
Leverans ska ske med rullvagn, trä- eller plastpall accepteras ej. Rullvagn ska vara plastad
med återvinningsbar plast. Frysvaror ska levereras i frysskåp alternativt rullvagn med
frystäcke.
Följesedel med beställarens ordernummer skall vara väl synlig.
Batchnummer och märkning får ej täckas över.
Vid leverans ska säljaren särskilja kylda, frysta och kolonial varor. Livsmedel beställda på
olika kundnummer får ej blandas i samma rullvagn.
Returemballage ska kostnadsfritt snarast efter leverans tas i retur. Köparen ansvarar ej för
returemballage.

2.1.18 Leveranstid
Leverans av lagerlagda produkter ska ske inom 3 arbetsdagar från mottagen beställning.
Beställningsvaror beställs dag 1 för leverans dag 11.
För Socialförvaltningens särskilda boenden och restauranger bör leveranserna ske mellan
09:00-15:00. Leveranserna bör ej ske under lunchtid ca 11:30-13:00.
Leverans till övriga beställare ska ske mellan 07:00-10:30 eller enligt överenskommelse.
Om ordinarie leverans sker under helgdag/röd dag ska säljaren i god tid meddela köparen
om förändrade leveransdagar/tider.
2.1.19 Leveransmottagning
Säljaren ska avisera ankomst till respektive mottagningsställe samt begära
mottagningsattest.
2.1.20 Leveransförsening
Vid försenad eller utebliven leverans ska avropande enhet omgående ta kontakt
med säljarens ordermottagare. Om leveransen inte fullgörs senast samma dag äger köparen
rätt att beställa varor från annan säljare. Säljarens kontaktperson ska underrättas angående
detta. Om köparen drabbas av merkostnad ska säljaren stå för detta.
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2.1.21 Ersättningsleverans
Ersättningsleverans ska godkännas av köparens beställare innan ersättningsleveransen får
levereras. Ersättningsleveransen ska hålla samma eller högre kvalitet än avtalsvaran. Om
ersättningsleveransen är dyrare ska avtalspriset gälla.
2.1.22 Felaktig vara
Vid fel i vara ska säljaren omgående åtgärda felet, genom att kostnadsfritt ersätta varan
med ny vara. Fel ska åtgärdas senast en vecka från felanmälan.

2.1.23 Uppföljning
Uppföljning bör ske två gånger per år för att diskutera ärenden som berör avtalsfrågor samt
utveckla samarbetet mellan parterna.
2.1.24 Skadestånd
Vid fel i varan gäller Köplagens (SFS 1990:931) bestämmelser beträffande skadestånd.

2.1.25 Tvist
Tvist om tolkning av avtalsbestämmelser ska i första hand lösas genom förhandlingar
parterna emellan. Där oenighet fortfarande kvarstår ska tvist avgöras av domstol i Luleå. I
avvaktan på att tvist löses har köparen tolkningsföreträde.
2.1.26 Hävande
Köparen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
- Om säljaren inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig
påminnelse.
- Om säljaren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt är på sådant obestånd att denne
inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter.
- Om säljaren inte redovisar eller betalar skatter och avgifter.
- Om säljaren inte fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller
lagakraftvunnen dom eller domslut.
- Om säljaren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och godkännanden
och inte omedelbart införskaffar sådant.
Säljaren äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
- Om köparen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och rättelser inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.
2.1.27 Force majeure
Om säljaren förhindras att fullgöra avtalet av omständigheter utanför säljarens kontroll
som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars
följder säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit såsom:
- strejk eller arbetsnedläggelse
- eldsvåda
- väsentliga inskränkningar i leveranser
- krig
- naturkatastrof
- nationellt undantagstillstånd
- åtgärder beslutade av riksdag, regering eller myndigheter skall detta, om det påverkar
avtalets utförande, utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för
prestation och befrielse från vite eller annan påföljd.
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Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader på
grund av viss ovan angiven omständighet äger säljaren rätt att, utan ersättningsskyldighet,
skriftligen frånträda avtalet.
2.1.28 Allmänna Bestämmelser
För övrigt gäller i tillämpliga delar allmänna bestämmelser enligt Alos-05.
2.1.29 Sociala krav
Säljaren, eller underleverantör som denna anlitar, får inte vid utförandet av uppdraget
diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, ålder, religion
eller annan trosuppfattning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Därtill ska säljare eller underleverantör säkerställa att produktionen av
upphandlade varor har skett på ett sätt som är förenligt med ILO:s kärnkonventioner om
grundläggande rättigheter i arbetslivet.
Köparen kommer i upphandling att ta vederbörlig hänsyn till Barnkonventionens
regler. Köparen kräver att företag inte använder sig av barnarbete vid framställning av
produkterna.
Fullgör inte säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall säljaren betala ett
vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller
vid tidpunkten för avtalets tecknande. Beställaren bestämmer vitets storlek utifrån vad som
är skäligt med hänsyn till säljarens avtalsbrott. Beställaren kan avstå från att utkräva vite
om säljarens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet
vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget.
2.1.30 Implementering av nytt avtal
Det åligger säljaren att marknadsföra och utföra säljaktiviteter i köparen, detta för att
upprätthålla köptroheten till ramavtalet.
2.1.31 Förbehåll
Avtal gäller endast under förutsättning avkommunstyrelsens arbets- och personalutskott
godkännande.
Enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), får köparen inte ingå avtal förrän fristen
för avtalsspärr är utgången. Köparens undertecknande är en förutsättning för bundenhet av
avtalet.
2.1.32 Godkännande av avtalsvillkor
Säljaren accepterar köparens avtalsvillkor? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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3. Kravspecifikation
3.1 Kravspecifikation
3.1.1 Kravspecifikation
Säljaren ska uppfylla följande krav (ska-krav):
Glutenfri
Glutenfri produkt ska uppfylla krav enl EU kommissionens förordning 41/2009.
Slutprodukten som märks ”glutenfri” får inte innehålla mer än 20 mg gluten/kg.
Vetestärkelsefri
Produkt som skall vara vetestärkelsefri får inte innehålla vetestärkelse och ska vara naturligt
fri från gluten.
Laktosfri
I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas med en metod som har en
detektionsgräns på 0,01 gram per 100 gram.
Laktosreducerad
Laktosreducerade eller låglaktos-livsmedel är livsmedel där laktoshalten reducerats till en
nivå som inte överstiger 1 gram per 100 gram konsumtionsfärdig vara.
Mjölkproteinfri
Mjölkfria livsmedel ska inte innehåller mjölkprotein eller laktos.
Sojaproteinfri
Livsmedel som märks sojafri ska inte innehålla baljväxter eller produkter där av, groddar,
jordnötter, ärtor eller produkter där av eller förtjockningsmedlen E 410, E 412, E 413, E
414, E 417 eller E 426 som är närbesläktade med soja.
Äggproteinfri
Livsmedel som märks äggfri ska inte innehålla, ägg eller produkter där av, äggalbumin,
konserveringsmedel E1105 eller emulgeringsmedlet lecitin E322 då det utvunnits av
ägg.
Sockerfri eller lättsockrad
En sockerfri produkt får inte innehålla något tillsatt socker. I en lättsockrad produkt ska
sockerhalten vara sänkt med minst en fjärdedel jämfört med motsvarande normal produkt.
Uppgift om sockerhalt och sockerart ska finnas på förpackningen.
Information om ursprung
För produkter av en köttråvara av tex fjäderfä, nöt, gris ska skriftlig information kunna
lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är kläckt (gäller endast fjäderfä), uppfött, slaktat
och förädlat.
Salmonella
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper. Importerade
produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga I-III i
kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Cambylobacter
Samtliga levererade produkter skall vara fria från campylobacter.
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Antibiotika
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
GMO-fri vara
Produkter av spannmål och socker ska ej innehålla från GMO i märkningspliktig mängd,
detsamma gäller produkter av frukt, grönsaker.
Med märkningspliktig mängd avses att produkten ej innehåller genmodifierade råvaror där
andelen överstiger 0,9 % eller lägre tröskelvärden fastställda enligt direktiv 2001/18/EG
artikel 30.2.
Transport av djur till slakt
Djuret av t.ex. fjäderfä, gris eller nötkött ska max ha transporterats 8 timmar till slakt och
max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
Slaktmetod
Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att
döden inträder. Kyckling ska vara helt bedövad när avblodning sker och vara helt
medvetslöst fram till dess att döden inträder. Vid elektrisk bedövning ska minst
strömstyrkan enligt bilaga I i förordning 1099/2009/EG uppfyllas.
Ekologisk vara
De produkter i livsmedelsavtalet som märkes med ekologiskt producerad ska uppfylla
kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter. Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter.
Ansvarsfullt producerad palmolja
Fetter från palmolja som används i produkter ska till minst 90 % enligt principen om
massbalans, eller företrädesvis enligt särhållen leverantörskedja, vara producerad på ett sätt
som uppfyller följande:
* Efterlevnad av lokal och nationell lagstiftning samt att odlingen sker på mark som
producenten har laglig rätt till.
* Skydd mot omvandling av områden med höga värden HCV (high conservation value) efter
2005.
* Efterlevnad av en etablerad process som säkerställer lokalbefolkningens rätt till inflytande
över markanvändningen enligt Free Prior Informed Consent (FPIC)
* Minimering av jorderosion och plantering på torvmarker genom att skriftligen
dokumenterad kartläggning av markförhållanden och jordmån samt identifierade torvmarker
som bör undvikas.
* Skydd av vattendrag och grundvatten genom skyddszoner mot vattendrag för att undvika
erosion och genom säker hantering av jordbrukskemikalier undvika att giftiga substanser
sprids i vattendragen.
* Användning av jordbrukskemikalier på sätt som inte hotar hälsa och miljö, exempelvis
genom utbildningsprogram för arbetare inklusive lämplig skyddsutrustning för att säkerställa
att de på ett säkert sätt kan hantera och sprida jordbrukskemikalier.
* Säkerställande av respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot
barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
Vid användning av konventionellt framtagen palmolja ska en premie betalas ut till en
producent som odlar certifierad palmolja för att stötta denna produktion, enligt verktyget för
Green Palm Certificates, http://www.greenpalm.org/
Green Palm är ett dotterbolag till AAK och en webbaserad plattform för handel med certifikat
för RSPO certifierad palmolja för att stödja en mer hållbart producerad produktionpalmolja.
Det innebär att man betalar en viss premie per ton palmolja till en producent som odlar
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certifierad palmolja. Denna premie kommer även de små odlarna till godo.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Roundtable On Sustainable Palm
Oil (RSPO)
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Dokumentation som styrker ansvarsfullt producerad palmolja ska på begäran skickas till
upphandlande myndighet.
Etiskt producerat
Samtliga positioner i Anbudsspecifikationen, bilaga 1 som ska vara etiskt producerade ska
produceras till ett rättvist pris och under rättvisa villkor och uppfylla följande
kriterier:
1. produkten ska ha tagits fram i enlighet med ILO:s* åtta kärnkonventioner som innehåller
bland annat konventionen om förbud mot barnarbete
2. de anställda ska ha erhållit minst den genomsnittliga lönen inom branschen eller
lagstadgad minimilön (den som är högst gäller)
3. producenten ska ha garanterats ett kostnadstäckande minimipris
4. producenten ska ha erhållit ett ekonomiskt påslag (premie) för investering i ekonomisk,
social och demokratisk utveckling
5. producenten ska ha erhållit en extrabetalning om råvaran också är ekologiskt
certifierad
6. producenten ska ha erhållit förfinansiering när producenten så har efterfrågat
7. det ska finnas långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och
importören
*(ILO= International Labour Organisation)
Förslag på verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående kriterier, t.ex. Fairtrade eller annan
dokumentation som verifierar kraven, kontrollen att kraven uppfylls görs av tredje part.
Märket är ägnat att presumera att varorna som har detta märke har ovannämnda
egenskaper, all annan bevisning accepteras. Det åligger anbudsgivaren att visa att offererade
produkter är likvärdiga.
Dokumentation som styrker etiskt producerat ska vid begäran skickas till upphandlande
myndighet.
Färsk, fryst fisk och skaldjur
1. Samtliga fisksorter ska vara benfria till 99% (undantag sill & strömming)
2. Efterfrågade djupfrysta produkter ska vara styckfrysta.
3. Vid vattenglaserad produkt ska nettovikten anges d v s vikten utan
glacering/is.
4. Uppgift om produkten är landfryst, dubbelfryst eller sjöfryst ska finnas på
förpackningen.
5. All glasering av fisk och skaldjur, skall bestå av rent vatten
Fisk- och sillinläggningar
1. Produkten ska vara tillverkad av fisk och sill av högsta kvalitet.
2. Råvaran till samtliga sillinläggningar ska vara skinn och benfri .
3. Råvaran till salt sill för stekning ska vara benfri.
4. Gravade och rökta fiskprodukter ska vara fria från listeria.
Färsk och fryst fågel
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1. Fågelprodukter som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst
vara.
2. Efterfrågade djupfrysta råa fågelprodukter ska vara styckfrysta.
3. Foder till kyckling och annan upphandlad fågel får inte innehålla fiskmjöl eller genetiskt
modifierade organismer (GMO).
4. Fågelprodukter som är bestrålade får inte levereras.
5. Tillförd mängd marinad/saltlake skall deklareras för samtliga produkter.
Färska ägg
1. Endast ägg av kvalitetsklass "Hönsägg av klass A "upphandlas. Äggen bör vara
tvättade.
2. Förpackningsvecka får vara tidigast veckan före leveransveckan.
3. Bäst före datum får inte vara mer än 28 dagar efter värpdagen.
Färskt och fryst nötkött
1. Kött ska tas från slaktmogna djur med lämplig vikt, muskel- och
fettsammansättning.
2. Kött ska vara mörat.
3. Allt kött färskt och fryst ska vara detaljstyckat.
4. Kött som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst vara.
5. Djupfrysta produkter får ej vara omfryst.
6. Samtliga färsprodukter av nötkött ska vara styckfrysta
Färskt och fryst fläskkött
1. Kött ska tas från slaktmogna djur med lämplig vikt, muskel- och
fettsammansättning.
2. Allt fläskkött ska vara trikinfritt.
3. Allt kött färskt och fryst ska vara detaljstyckat.
4. Kött som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst vara.
5. Djupfrysta produkter får ej vara omfryst.
6. Samtliga färsprodukter av fläskkött ska vara styckfrysta
Färsk frukt och grönsaker
1. Produktion av frukt och grönsaker som erbjuds ska ha skett i enlighet med:
• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. För produkter som omfattas av EU:s produktspecifika normer ska kvalitetskriterierna för
Klass 1 vara uppfyllda.
3. Kvalitetstolerans och storlekstolerans för klass 1 accepteras.
4. Produkterna ska vara märkta enl krav för kvalitetsklass 1.
Detta gäller för druvor, citrusfrukter, sallat, jordgubbar, kiwifrukter, bananer,
persikor/nektariner, päron, tomater och äpplen.
5. För övriga frukter och grönsaker gäller kravet att produkterna ska vara sunda, av god
och marknadsmässig kvalitet och märkta med ursprungsland.
Frysta bär och frukt
1. Bär och frukt ska vara osockrade och lösfrysta.
2. Produkten ska vara fri från salmonella och virus.
Frysta grönsaker
1. Produktion av grönsaker som offereras ska ha skett i enlighet med:
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• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. Grönsaker enkla och blandningar ska vara så förberedda, att de direkt ska kunna
användas i matlagning.
3. Samtliga grönsaker ska vara lösfrysta, dock ej bladspenat.
Konserverad frukt
1. Produkten ska vara tillverkad av frukt av god kvalitet och väl rensad.
2. Produkten ska vara fri från skadedjur, svamp, mögel och andra parasiter samt fri från
främmande lukt och smak samt främmande föremål.
3. Uppgift om egen lag eller sockerlag samt sockerhalt ska finnas på
förpackningen.
Konserverade grönsaker och potatis
1. Produkten ska vara tillverkad av råvara av högsta kvalitet och väl rensad.
2. Produkten ska vara fri från skadedjur, svamp, mögel och andra parasiter samt fri från
främmande lukt och smak samt främmande föremål.
3. Produkten ska vara tillverkad av råvaror i jämn storlek.
Färsk-/sommarpotatis
1. Produktion av potatis som offereras ska ha skett i enlighet med:
• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. Endast tvättad potatis upphandlas
3. Potatisen ska uppfylla kraven för SMAK-märkt färskt/sommarpotatis.
4. Produkten accepteras under tidsperioden juni tom september.
5. Potatisen ska vara förpackade i ljusskyddad förpackning.
6. Potatisen ska vara märkt enl gällande EU-förordning med uppgift om identitet/sort,
ursprung och förpackarens eller tillverkarens namn/företag samt hemort.
Höst-/vinterpotatis
1. Produktion av potatis som offereras ska ha skett i enlighet med:
• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. Endast tvättad potatis upphandlas.
3. Potatisen ska uppfylla kraven för SMAK Storköksprima.
4. Produkten accepteras under tidsperioden september tom juli.
5. Potatisen ska vara förpackade i ljusskyddad förpackning.
6. Potatisen ska vara märkt enl gällande EU-förordning med uppgift om identitet/sort,
ursprung och förpackarens eller tillverkarens namn/företag samt hemort.
Rå potatis, skalad hel, skivad och strimlad
1. Produktion av potatis som offereras ska ha skett i enlighet med:
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• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. Råvaran ska uppfylla krav motsvarande SMAK Storköksprima.
3. Efter skalning ska potatisen nedkylas till + 4° till + 6° C. Denna temperatur ska därefter
hållas fram till vidare beredning.
4. Skalad och skuren potatis ska förpackas i tillsluten förpackning som ger produkten
lämpligt skydd och bevarar hållbarheten under förvaring och transport.
5. Potatisen ska vara märkt enl gällande EU-förordning med uppgift om identitet/sort,
ursprung och förpackarens eller tillverkarens namn/företag samt hemort.
Kaffe
1. Endast 100% arabicakaffe upphandlas.
2. Brygg- och maskinmalet kaffe skall vara anpassat för kaffebryggare och
automatkaffemaskiner som finns på den svenska marknaden.
3. Uppgift om rostning och malningsgrad ska finnas på förpackningen.
Bröd, mjöl, gryn (flingor och müsli), socker och ris
1. Produktion av offererade produkter bör ha skett i enlighet med:
• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. Tillverkning ska ske i helt slutna system ända fram till och med packning.
3. Ska endast innehålla naturliga sockerarter från ceralier och frukt.
4. Fritt från främmande föremål och skadeinsekter.
5. Müsliblandningar ska inte innehålla spår av nötter, mandel, jordnötter, sesamfrö eller
aprikoskärnor.
Torkade gula ärtor, bönor och linser
1. Produktion av offererade produkter bör ha skett i enlighet med:
• Kriterierna i Global-GAP
eller
• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill
eller
• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna
moment.
2. Ärtor, bönor och linser ska vara av senaste skörd samt väl mogna, friska, välrensade och
jämna till färg och storlek.
Vällingprodukter
1. Tillverkning ska ske i helt slutna system ända fram till och med packningen.
2. De osockrade vällingprodukterna får endast innehålla sockerarter från mjölet och mjölken
medan de sockrade varianterna även får innehåller sackaros.
Buljongextrakt, sopp och såspulver, puddingpulver samt övriga torra produkter
1. Tillverkningen ska ske i helt slutna system ända fram till och med packning.
2. Fritt från främmande föremål och skadeinsekter.
3. Buljongextrakt och fonder ska inte innehålla mjölkprotein.
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Majonäs äkta och majonäs lätt
1. Tillverkningen ska ske i helt slutna system fram till och med packningen.
2. Majonnäsen ska vara framställd av salmonellafria ägg och vegetabilisk olja.
3. Uppgift om salthalt ska finnas på förpackningen.
Juice, nektar och saft
1. Färgämnen får inte ingå i produkterna.
2. Konstgjorda sötningsmedel samt sukralos får inte ingå i produkterna.
3. Uppgift om sockerhalt/sockerarter/sötningsmedel ska finnas på
förpackningen.
Sylt, mos och marmelad
1. Bären som ingår i respektive sylt ska vara välrensade och av senaste årets
skörd.
2. Färgämnen får inte ingå i sylt, mos eller marmelad.
3. Uppgift om sockerhalt och sockerart ska finnas på förpackningen.
4. Sylt och marmelad skall vara lättsockrade där produkter finns att tillgå.
5. Sötningsmedel samt sukralos får ingå endast i de produkter där det
efterfrågas
Hållbarhet på livsmedel
Hållbarhetstiden skall fördelas enligt ”tredjedelsprincipen” mellan producent, grossist och
kund. För produkter med kortare hållbarhet än 10 dagar ska minst 2/3 av hållbarhetstiden
vara kvar vid tidpunkten för leverans. Resterande produkter ska ha minst 1/3 av
hållbarhetstiden kvar före "bäst före datum" går ut. Hållbarhetstiden för fil och yoghurt ska
bestå minst 10 dagar efter leverans.
Krav på Bisfenol A fria förpackningar
Livsmedel som upphandlas ska inte komma i kontakt med förpackningar som innehåller
Bisfenol A (BPA), som överstiger SLV:s gränsvärden.

Märkning
Information på svenska ska finnas för alla produkter. Den ska minst innehålla de punkter
som anges här, med undantag för de punkter som behandlar datum av olika slag. (Enligt
EU-förordning, Livsmedelsförordningen 1169/2011)
• Namn på produkten och användningsområde
• Tydlig angiven vikt
• Ursprungsland, där så krävs, enligt artikel 26
• Batchnummer/producent/leverantör/ursprungsland/beredningsland.
• Tillverkningsdatum/infrysningsdatum/förpackningsdag, bäst föredatum och sista
förbrukningsdag
• Förvaring och hållbarhet
• Energi och näringsvärde
• Nettovikt/nettovolym/färdig produkt
• Klar och tydlig innehållsdeklaration på svenska
• Doserings-/portionstabell samt tillagningsanvisningar, där så krävs för att hantera
produkten
Innerförpackning
Märk gärna med beteckning och batchnummer.

I förekommande fall ska upplysning lämnas om:
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Lysosym
Transfetter
Förekomst av allergener
Glutamat /smakförstärkare

3.1.2 Accept
Säljaren uppfyller köparens kravspecifikation?
Säljaren uppfyller köparens kravspecifikation? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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4. Miljökrav
4.1 Miljökrav
4.1.1 Teknisk specifikation
Fisk och skaldjur
Produkternas spårbarhet (KravID: 10398)
Teknisk specifikation
Produkter av fisk (fryst, färsk, beredd, processad eller halvfabrikat) ska vara spårbar genom
hela förädlingskedjan med minst fångstzon, handelsbeteckning (vetenskapligt namn) och
produktionsmetod (odlat/vilt) angivet i anbudet.
Förslag till verifikat
• Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. MSC, KRAV, NÄRFISKAT
• Märkning på varje "batch", (enhet/kolli) med fångstzon och handelsbeteckning
• Leverantörsförsäkran/DABAS
Fisklistan (KravID: 10401)
Teknisk specifikation
Endast fiskråvara som är markerad som "Bra" enligt Konkurrensverkets fisklista ska
offereras.
Förslag till verifikat:
Anbudsgivaren förbinder sig att som leverantör följa fisklistans rekommendationer.
Bilagor:
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.msr.se/10401:
Konkurrensverkets fisklista
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för fisk och skaldjur ska vid begäran
skickas till upphandlande myndighet.

Fjäderfä (kyckling och kalkon)
Beläggningsgrad kyckling (djurtäthet) (KravID: 10419)
Teknisk specifikation
Kyckling ska komma från djur som fötts upp på en anläggning där beläggningsgraden varit
max 36kg/m2. Rengöring ska ha skett mellan djuromgångarna.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav,
* Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. Agrias rikslikares protokoll eller certifikat/intyg från
Svensk Fågel)
Beläggningsgrad kalkon (djurtäthet) (KravID: 10913)
Teknisk specifikation
Kalkonkött ska komma från djur där beläggningsgraden varit max 40 kg/ m2 för djur som
väger max 7 kilo och 45 kilo för djur som väger över 7 kilo. Rengöring ska tillämpas mellan
djuromgångar.
Förslag till verifikat:
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. certifikat/intyg från Svensk
Fågel
* Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. Agrias rikslikares protokoll eller certifikat/intyg från
Svensk Fågel, verifikation av officiell veterinär på slakteri)
Näbbtrimning (KravID: 10420)
Teknisk specifikation
Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom
trimning. Detta gäller även föräldragenrationen.
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Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. certifikat/intyg från Svensk
Fågel,
* Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. verifikation av officiell veterinär på slakteri, Agrias
rikslikares protokoll)
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav på fjäderfä (kyckling och kalkon)
ska vid begäran skickas till upphandlande myndighet.

Frigående system inomhus
Produktionsform (KravID: 10893)
Teknisk specifikation
Hela ägg ska ha producerats av värphöns som har haft tillgång till värprede, sandbad och
sittpinne och kan röra sig fritt i stallet.
Förslag till verifikat
* Märkning på skalägg (märkningskod 2)
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Information om ursprung (KravID: 10758)
Teknisk specifikation
För produkter av ägg ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land
ägget är producerat.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller kravet
* Information om ursprung i produktdatabas (t.ex. Dabas), märkning på produkten,
följesedel eller liknande
* Eller annan likvärdig typ av dokumentation som verifierar kravet
Näbbtrimning av värphöns (KravID: 10896)
Teknisk specifikation
Produkter av ägg ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex.
genom trimning. Kravet gäller även föräldragenerationen.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV
* Kvalitetssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svenska Äggs
djuromsorgsprogram,
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Syntetiska färgämnen i foder (KravID: 10897)
Teknisk specifikation
Produkter av ägg ska komma från värphöns som inte fått foder som innehåller syntetiska
färgämnen.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV
* Kvalitetssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. utdrag ur Svenska Äggs
djuromsorgsprogram
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för frigående system inomhus ska
vid begäran skickas till upphandlande myndighet.

Frukt och grönt
Information om ursprung (KravID: 10389)
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Teknisk specifikation
För icke- sammansatta produkter av frukt, grönsaker eller bär ska skriftlig information kunna
lämnas om var (ursprungsland) varan är odlad.
Med "icke-sammansatta" avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats
med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.
Förslag till verifikat
* Märkning på produkten/följesedel
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Efterskördsbehandling (KravID: 10391)
Teknisk specifikation
Kemiska växtskyddsmedel för efterskördsbehandling av färska äpplen, päron, potatis och lök
mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t ex för groningshämning eller för att
förlänga hållbarheten) ska ej ha använts.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. KRAV, Svenskt Sigill
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för frukt och grönt ska vid begäran
skickas till upphandlande myndighet.

Griskött
Lösgående grisar (KravID: 10437)
Teknisk specifikation
Griskött ska komma från djur som har hållits lösgående under hela produktionstiden.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Grundcertifiering Gris, IP Sigill
gris, Antonius certifiering, Dansk välfärdsgris
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Förbud mot svanskupering
Teknisk specifikation
Griskött ska komma från djur vars svans inte avlägsnats för att förebygga svansbitning.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav t.ex. Grundcertifiering Gris,
IP Sigill Gris, Grundcertifiering gris, Antonius certifiering, Dansk välfärdsgris,
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Sysselsättning (KravID: 10439)
Teknisk specifikation
Griskött ska komma från djur som dagligen har haft tillgång till manipulerbart material som
ger sysselsättning, dvs. att det är tuggbart och ändrar karaktär, t.ex. strö.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Certifiering IP Sigill Gris,
Grundcertifiering Gris, Antonius certifiering
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för griskött ska vid begäran skickas
till upphandlande myndighet.

Nötkött
Operativa ingrepp (KravID: 10916)
Teknisk specifikation
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Nötkött ska komma från djur som bedövats vid kirurgisk kastrering, avhorning och andra
operativa ingrepp. Kastrering med gummiring ska inte förekomma.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Sigill Nötkött
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Betesdrift (KravID: 10435)
Kött från nötkreatur (över 6 månader) bör ha haft tillgång till bete eller annan utevistelse
under en sammanhängande betessäsong.
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav, IP Sigill nötkött
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för nötkött ska vid begäran skickas
till upphandlande myndighet.

Spannmål och socker
Matbröd och kaffebröd
Information om ursprung (KravID: 10372)
Teknisk specifikation
För icke-sammansatta produkter av spannmål eller socker ska skriftlig information kunna
lämnas om var (odlingsland) produkten är odlad. Med "icke-sammansatta" avses varor med
oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats med andra livsmedel, smakämnen, andra
tillsatser.
Förslag till verifikat
* Märkning på produkten/följesedel
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Socker och ris
Information om ursprung (KravID: 10372)
Teknisk specifikation
För icke sammansatta produkter av spannmål eller socker ska skriftlig information kunna
lämnas om var (odlingsland) produkten är odlad.
Med "icke-sammansatta" avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats
med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.
Förslag till verifikat
* Märkning på produkten/följesedel
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Cerealier och övriga spannmålsprodukter
Information om ursprung (KravID: 10372)
Teknisk specifikation
För icke sammansatta produkter av spannmål eller socker ska skriftlig information kunna
lämnas om var (odlingsland) produkten är odlad.
Med "icke-sammansatta" avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats
med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.
Förslag till verifikat
* Märkning på produkten/följesedel
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Kadmiumhalt i produkten (KravID: 10373)
Teknisk specifikation
I samtliga produkter av spannmålsråvara (höstvete, råg, korn och havre) ska halten
kadmium ej överstiga 0,08 mg/kg våtvikt. För vårvete ska halten kadmium ej överstiga 0,1

Utskrivet: 2015-06-30 10:35

Sida 26 av 29

Refnr.: KLF 2015/846

mg/kg våtvikt.
Med våtvikt avses 12 % vattenhalt efter torkning. Gränsvärdet baseras på reglerna för
standarden för integrerad produktion (IP).
Förslag till verifikat
* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svenskt Sigill
* Leverantörsförsäkran/DABAS
Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för spannmål och socker ska vid
begäran skickas till upphandlande myndighet.
Säljaren uppfyller köparens tekniska specifikation? (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Utskrivet: 2015-06-30 10:35

Sida 27 av 29

Refnr.: KLF 2015/846

5. Elektronisk handel
5.1 Elektronisk handel
5.1.1 Integrerad e-handel/EDI, med produkt-katalog översänd
av säljaren
Köparen inför under avtalsperioden elektronisk handel dels för att effektivisera
inköpsrutinerna dels av miljöskäl mm. (Det inköpssystem för detta som används idag heter
Raindance. Information om den elektroniska handel som be-drivs finns på vår webb-plats.
Detta innebär att vi kommer att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som säljare
och oss som köpare. Vi följer den öppna standard för elektronisk handel som finns på
marknaden och som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag, och som är
baserad på internationell standard. Standarden täcker olika affärsprocesser (även kallade
scenarier) och har den gemensamma benämningen SFTI (ibland benämnd SFTI/ ESAP). SFTI
står för Single Face To Industry. Standarden används dels i olika affärssystem/ekonomisystem dels i lösningar som tillhandahålls av tredjepartslsäljare som
webbportaler, fakturaväxlar m.m. Hör därför med er affärssystemsäljare om de stödjer de
nämnda affärsmeddelandena eller vänd er till operatörer som erbjuder lösningar som
portaler m.m.
Flera typer av affärsdokument kommer att sändas elektroniskt mellan oss. Syftet är att via
datorstöd kunna effektivisera hela inköpsprocessen från produktkatalog (prislista) till faktura.
Vi beskriver nu kortfattat den aktuella processen och ber er besvara frågorna nedan.
Vi bedömer att det mest ändamålsenliga är att ni som säljare elektroniskt sänder en
produktkatalog (dvs. sortimentsutbud och prislista) med uppgifter och de priser m.m. som
denna upphandling resulterat i. Vi ser helst att produktkatalogen skapas enligt SFTI/ESAP
Affärsprocess 6 och det innebär att ni sänder denna i Edifact-format (en s.k. Pricat). Ni kan
dock alternativt sända katalogen i cellstrukturerat format, exempelvis i en Excel-fil. En mall
för detta bifogas. Vi kommer sedan att sända avrop (order) till er, baserade på denna
katalog och ni behöver kunna ta emot dem enligt SFTI/ESAP affärs- process 6. Ni bör sedan
sända ett s.k. avropserkännande på att ordern kommit fram och avropsbekräftelse där det
framgår att ni kan leverera varorna/tjänsterna till oss eller med svar om det inte går att
leverera fullt ut. Varumottagning/ankomstkontroll kan underlättas av leveransavisering, om
sådan finns, eller annars kommer följesedel att användas för detta. Inom vissa varuområden
eller vid viss logistiklösning, som t.ex. samordnad varuinformation, är leveransaviseringen
värdefull.
Avslutningsvis sänder ni en faktura till oss som SFTI/ESAP affärsprocess 6 faktura eller SFTI
fulltextfaktura, som då kontrolleras mot ordern och inleverans innan den godkänns och
betalas.
För mer information om SFTI/ESAP affärsprocess 6 samt de olika affärstransaktionerna
inom ramen för denna hänvisas till http://www.sfti.se. Här finns även specifikationer och
handledningar. Det finns även möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTI
tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se
Ovanstående gäller för Huvudleverantör för Varukorg 1, Huvudsortiment och
om Huvudleverantör även blir delleverantör för någon eller några av
Varukorgarna 2-12.
Har ni som säljare systemlösning stöd för att skapa och sända
elektronisk produktkatalog (ny/ersättningsprislista (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

5.1.2 E-handel baserad på Sveorder samt Svefaktura
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Köparen inför under avtalsperioden elektronisk handel dels för att effektivisera
inköpsrutinerna dels av miljöskäl mm. (Det inköpssystem för detta som används idag heter
Raindance. Information om den elektroniska handel som be-drivs finns på vår webb-plats
Detta innebär att vi kommer att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som säljare
och oss som köpare. Vi följer den öppna standard för elektronisk handel som finns på
marknaden och som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag, och som är
baserad på internationell standard. Standarden täcker olika affärsprocesser/- affärsscenarier
och har den gemensamma benämningen SFTI (ibland benämnd SFTI/ESAP). SFTI står för
Single Face To Industry. Standarden används dels i olika affärssystem/ ekonomisystem men
även i lösningar som tillhandahålls av tredjeparts- operatörer som
fakturaportaler/meddelandeväxlar och banker. Hör därför med er affärs- systemssäljare om
de stödjer de nedan nämnda meddelandena eller vänd er till operatörer som erbjuder
lösningar som fakturaportaler m.m. på marknaden. Flera typer av affärsdokument kommer
att sändas elektroniskt mellan oss. Syftet är att kunna effektivisera inköpsprocessen.
Vi kommer som köpare att sända er en order/beställning i formatet Sveorder eller annan
enkel beställning. Ni får ordern genom att hämta hem ordern i en webb-portal. Efter leverans
av varorna eller tjänsterna ska ni sedan sända en Svefaktura till oss baserad på den utförda
prestationen. Fakturan kontrolleras mot ordern och leverans innan den godkänns och
betalas.
För mer information om SFTI och Sveordern med Svefaktura hänvisas till
http://www.sfti.se. Här finns även specifikationer och handledningar. Det finns även
möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se

Ovanstående gäller för den som blir Delleverantör för någon eller några av
Varukorgarna 2-13.
Har ni som säljare systemlösning stöd för att ta emot en
Sveorder eller annan enkel order? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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