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Strukturerat underlag
Strukturerat underlag som publiceras med huvudannons.

1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Upphandlande myndighet
Upphandlande organisation är Rättviks kommun med org nr 2120002171.
Upphandlingen handläggs av Inköpssamordningen på uppdrag av Kostenheten.
För mer information om Rättviks kommun, se vår hemsida http://www.rattvik.se.

1.2 Ärendenummer
Ärendenumret för denna upphandlingen är KLK 2015/465.

1.3 Beskrivning av upphandlingen
Upphandlingen omfattar leveranser mot löpande beställningar av följande livsmedel:
Delområde/ produktgrupp 1, Mjölkprodukter.
Delområde/ produktgrupp 2, Övriga mejeriprodukter.
Delområde/ produktgrupp 3, Färskt och fryst kött, chark, mm.
Delområde/ produktgrupp 4, Färska ägg.
Delområde/ produktgrupp 5, Färsk fisk.
Anbudsgivaren kan avlägga anbud på ett eller flera delområden.
Rättviks kommun avser att teckna avtal med en anbudsgivare per delområde.

1.4 Upphandlingsvolym
Beräknat värde på upphandlingen ca 4,0 MSEK/år, fördelat på,
Delområde/ Produktgrupp 1  1,7 MSEK
Delområde/ Produktgrupp 2  0,5 MSEK
Delområde/ Produktgrupp 3  1,5 MSEK
Delområde/ Produktgrupp 4  0,1 MSEK
Delområde/ Produktgrupp 5  0,25 MSEK
Priser infordras på de mest frekventa artiklarna per delområde.
Mängderna är grundade på statistik och prognoser, vilket medför att angivna mängder inte kan garanteras.
Angivna mängder kan komma att såväl under som överstigas.

1.5 Avtalsperiod
Avtal kommer att tecknas för perioden 20161001  20180930 med förlängningsoptioner om 1+1 år.

1.6 Helt eller delat anbud
Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera delområden.

1.7 Alternativa anbud och anbud med reservationer
Anbud ska lämnas helt enligt förfrågningsunderlaget, varför alternativa anbud och anbud med reservationer kommer att förkastas och inte tas upp
till utvärdering.

1.8 Avbrytande av upphandling
Om samtliga kvalificerade anbud uppenbarligen innefattar ett för högt pris kommer Rättviks kommun att förkasta samtliga anbud och häva
upphandlingen för berört delområde.
Upphandlingen kan avbrytas av andra skäl, i vilket fall myndigheten ska delge samtliga anbudsgivare som hämtat förfrågningsunderlaget förklaring
till avbrottet.
Anbudsgivare äger, under inga omständigheter, rätt till ersättning för anbudsgivning.
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2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
2.1 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091).

2.2 Begränsad kontroll
Upphandlingen genomförs med begränsad kontroll, vilket innebär att anbudsgivare inte skall medsända styrkande bevis för accepterade ska krav
till anbudet.
Rättviks kommun kommer att begära in styrkande bevis av vinnande anbudsgivare eller i de fall det befinns nödvändigt.

2.3 Anbudsprövningens moment
Prövningen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter
som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud.
Prövningen sker i två steg:
Steg 1, kvalificering av anbudsgivaren
 Formella krav på anbudet
- Vissa grunder som kan leda till uteslutning av anbudsgivare
 Kontroll av anbudsgivares lämplighet avseende anbudsgivarens ekonomiska, tekniska
och yrkesmässiga kapacitet.
Steg 2, krav på tjänsten
 Prövning obligatoriska krav .
Samtliga krav måste vara uppfyllda för att anbudet ska befinnas kvalificerat för utvärdering!

2.3.1 Kvalificeringskrav
Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal kvalificeringskrav för anbudsgivare, som finns angivna under punkt 3 och 9.
Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda, genom att anbudsgivaren sanningsenligt
godkänner kravet i respektive kryssruta och, för de eventuella frågor som det krävs och efterfrågas, ger en förklaring i fritextrutan.
Anbud som inte uppfyller ska kraven kommer att förkastas och tas inte upp till utvärdering.
Ska kraven avser såväl krav på anbudsgivaren (kvalificeringskrav) som på efterfrågad tjänst (obligatoriska krav).

2.3.2 Obligatoriska krav/ ska- krav
Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav, så kallade ska krav, som i huvudsak finns angivna under punkt 4 ,5 & 6.
Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa ska krav är uppfyllda, genom att anbudsgivaren
sanningsenligt godkänner kravet i respektive kryssruta och, för de eventuella frågor som det krävs och efterfrågas, ger en förklaring i fritextrutan.
Anbud som inte uppfyller ska kraven kommer att förkastas och tas inte upp till utvärdering.
Ska kraven avser såväl krav på anbudsgivaren (kvalificeringskrav) som på efterfrågad tjänst (obligatoriska krav).

2.4 Språk
Anbudet ska vara utformat på svenska.

2.5 Anbudsinläming som eanbud
Inlämning av anbud ska ske som eanbud direkt på www.kommersannons.se/elite.
Sista anbudsdag är 2016-01-31.
Anbud via post, epost eller fax kommer inte att utvärderas.
Följ systemets instruktioner.
För frågor om hur anbud lämnas kan teknisk support erhållas av systemleverantören Primona vardagar 08:0017:00, dag före helg 08:0013:00.
Använd i första hand funktionen "Kontakta oss" längst ned på sidan. Det går också att ringa på 086123453.

2.6 Anbudets giltighetstid
Anbudet är giltigt t.o.m. 20160831.
I händelse av överprövning förskjuts giltighetstiden med samma antal dagar som den rättsliga processen tar i anspråk, dock som längst 3 månader.
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
795 30 Rättvik
2.7
Frågor och svar
SWEDEN
Frågor om upphandlingen kan ställas via funktionen Frågor & Svar på www.kommersannons.se/elite.
Svar publiceras samtidigt till alla som anmält intresse för upphandlingen.
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För frågor om hur anbud lämnas kan teknisk support erhållas av systemleverantören Primona vardagar 08:0017:00, dag före helg 08:0013:00.
Använd i första hand funktionen "Kontakta oss" längst ned på sidan. Det går också att ringa på 086123453.

2.6 Anbudets giltighetstid
Anbudet är giltigt t.o.m. 20160831.
I händelse av överprövning förskjuts giltighetstiden med samma antal dagar som den rättsliga processen tar i anspråk, dock som längst 3 månader.

2.7 Frågor och svar
Frågor om upphandlingen kan ställas via funktionen Frågor & Svar på www.kommersannons.se/elite.
Svar publiceras samtidigt till alla som anmält intresse för upphandlingen.
Sista datum för frågor är 2016-01-18.
Avisering om nya kompletteringar och nya publicerade frågor & svar sker med epost till den epostadress som används av intressenten på
www.kommersannons.se/elite.
Intressenter ska bevaka förändringar i upphandlingen genom att regelbundet logga in i systemet, då det inte kan garanteras att epostaviseringar
kommer fram.

2.8 Kompletteringar till och förtydligande av anbud
Möjligheten till kompletteringar av ett lämnat anbud är starkt begränsad. Myndigheten kan dock medge att anbudsgivare rättar en uppenbar
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i sitt anbud.
Om anbudsgivare anser att ställda krav i förfrågningsunderlaget är orimliga eller konkurrensbegränsande är det viktigt att ansvarig upphandlare
kontaktas skriftligen på ett så tidigt stadium som möjligt, dock ej senare är tidsfrist för frågor som anges enligt punkt 2.7.

2.9 Acceptans av avtalsvillkoren
Anbudsgivaren ska godkänna de bifogade avtalsvillkoren i sin helhet.
Observera att villkoren under punkt 8 är de som ska gälla under avtalsperioden. Om anbudsgivaren i något avseende uppfattar delar av villkoren
som oskäliga bör anbudsgivaren ställa en fråga om detta under anbudstiden. Efter anbudstidens utgång är möjligheterna att justera villkoren ytterst
begränsade.
Anbudsgivaren ska bekräfta att denne godkänner Avtalsvillkoren i sin helhet inklusive eventuella justeringar som meddelats under anbudstiden.
Detta görs under punkt 4.17!

2.10 Meddelande om tilldelningsbeslut
Meddelande om resultatet av utvärderingen och beslut om tilldelning av kontrakt kommer att skickas till samtliga anbudsgivare snarast möjligt efter
att tilldelningsbeslutet fattats.
Meddelandet kommer att meddelas anbudsgivare som ett meddelande från www.kommersannons.se/elite. Avisering sker med e-post.
Det åligger anbudsgivare att kontinuerligt bevaka förändringar i upphandlingen genóm att regelbundet logga in. Det kan inte garanteras att e
postmeddelanden kommer fram.
Tilldelningsbeslut innebär inte att avtal har ingåtts.
Avtalsspärr kommer att gälla under 10 dagar efter att tilldelningsbeslut skickats.
Anbudsgivaren är enligt LOU 9 kap. 11§ bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar enligt ovan.

2.11 Tecknande av avtal
Efter att tilldelningsmeddelande har skickats ut och aktuell tidsfrist (10 dagar från att tilldelningsmeddelandet skickats) löpt ut kommer
upphandlingskontrakt att tecknas med antaget/antagna anbudsgivare, under förutsättning att förlängd avtalsspärr inte gäller eller att det finns ett
interimistiskt beslut i rättsinstans att avtal inte får ingås innan överprövningen är avslutad.
Efter beslut i domstol gäller dessutom en tiodagarsfrist innan avtal kan tecknas.
Upphandlingskontraktet utgörs av ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna.
Upphandlingskontraktet baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud.

2.12 Upphandlingssekretess
Upphandlingen följer bestämmelserna i Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att absolut sekretess gäller om uppgifter i
anbuden tills att det blir offentligt efter tilldelningsbeslut.

3 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE
I detta kapitel beskrivs de krav som gäller för anbudsgivarens organisation och förmåga att utföra uppdraget.

3.1 Obligatoriska uteslutningsgrunder
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1. är medlem i en kriminell organisation, eller
2. är dömd för brott som innefattar korruption, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.
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I detta kapitel beskrivs de krav som gäller för anbudsgivarens organisation och förmåga att utföra uppdraget.

3.1 Obligatoriska uteslutningsgrunder
En anbudsgivare ska uteslutas från att delta i upphandlingen om anbudsgivaren
1. är medlem i en kriminell organisation, eller
2. är dömd för brott som innefattar korruption, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.
Syftet är att säkerställa att inte några oseriösa anbudsgivare deltar i upphandlingen.
Bekräfta att inget av ovanstående föreligger.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

3.2 Frivilliga uteslutningsgrunder
Anbudsgivare får uteslutas från att delta i upphandlingen om denne:
1. är i konkurs eller likvidation,
2. är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastats näringsförbud,
4. är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning,
5. inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt.
Syftet är att säkerställa att inte några oseriösa anbudsgivare deltar i upphandlingen.
Bekräfta att inget av ovanstående föreligger.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

3.3 Registrering samt betalning av skatter och avgifter
Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende registrering samt inbetalning av skatter och avgifter i Sverige eller i det land där det
anbudslämnande bolaget är registrerat.
Vid upphandlingar samarbetar Rättviks kommun med Skatteverket.
Detta samarbete innebär att information om svenska anbudsgivarens inbetalda skatter och avgifter kommer att hämtas från Skatteverket direkt via
upphandlingssystemet som en e4820.
(Informationen motsvarar den i blanketten SKV 4820.)
Uppgifterna kommer att hämtas även avseende eventuella underleverantörer.
Myndigheten kan komma att löpande under avtalstiden att kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och
avgifter.
Utländsk anbudsgivare
Utländsk anbudsgivare ska bifoga motsvarande intyg om skuldfrihet avseende skatter och andra obligatoriska avgifter från berörd myndighet i
anbudsgivarens hemland. Skatteverkets blankett SKV 4820 finns att tillgå i engelsk version. Intyg får inte vara äldre än 60 dagar räknat från den
sista anbudsdagen.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

3.4 Ekonomisk ställning
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning.
Bedömningen av detta görs utifrån ett utdrag från kreditupplysningsföretaget UC AB.
Anbudsgivare som enligt UC uppfyller UC 3 (normal risk) bedöms ha en stabil ekonomisk ställning.
Myndigheten kommer att genomföra kontrollen för samtliga anbudsgivare, vid ett och samma tillfälle, inom sju (7) arbetsdagar räknat från
anbudsöppningen.
Anbudsgivare med lägre rating eller ingen rating alls (till exempel utländska eller nybildade företag) kan bedömas som ekonomiskt stabila om de på
annat sätt kan visa detta eller lämna en godtagbar förklaring till en lägre rating.
Kreditupplysning behöver inte bifogas anbudet.
Anbudsgivare bör i samband med anbudsgivning själv kontrollera sin aktuella rating hos kreditupplysningsföretaget och för det fall den visar på
brister i sitt anbud bifoga en godtagbar förklaring till detta, så att det är klarlagt att anbudsgivaren har en stabil ekonomisk ställning. En förklaring
kan till exempel innehålla ett värderingsintyg från auktoriserad revisor, en koncerngaranti eller en bankgaranti.
Rättviks
utifrån lämnad
förklaring.
Rättviks kommun
kommun kommer att göra en bedömning av den ekonomiska stabiliteten
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1
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SWEDEN
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Värde

Kravet uppfylls:

3.4 Ekonomisk ställning
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning.
Bedömningen av detta görs utifrån ett utdrag från kreditupplysningsföretaget UC AB.
Anbudsgivare som enligt UC uppfyller UC 3 (normal risk) bedöms ha en stabil ekonomisk ställning.
Myndigheten kommer att genomföra kontrollen för samtliga anbudsgivare, vid ett och samma tillfälle, inom sju (7) arbetsdagar räknat från
anbudsöppningen.
Anbudsgivare med lägre rating eller ingen rating alls (till exempel utländska eller nybildade företag) kan bedömas som ekonomiskt stabila om de på
annat sätt kan visa detta eller lämna en godtagbar förklaring till en lägre rating.
Kreditupplysning behöver inte bifogas anbudet.
Anbudsgivare bör i samband med anbudsgivning själv kontrollera sin aktuella rating hos kreditupplysningsföretaget och för det fall den visar på
brister i sitt anbud bifoga en godtagbar förklaring till detta, så att det är klarlagt att anbudsgivaren har en stabil ekonomisk ställning. En förklaring
kan till exempel innehålla ett värderingsintyg från auktoriserad revisor, en koncerngaranti eller en bankgaranti.
Rättviks kommun kommer att göra en bedömning av den ekonomiska stabiliteten utifrån lämnad förklaring.
Anbudsgivare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning/årsbokslut och vars ekonomiska ställning därmed inte kan kontrolleras genom
kreditupplysning från UC AB ska visa att företaget har en stabil ekonomisk ställning genom att:
1. Bifoga resultaträkning och balansräkning för de två (2) senaste räkenskapsåren samt redovisa referens till bank/finansiär.
eller
2. Bifoga Skatteverkets blankett ”Inkomst av näringsverksamhet” (ifylld) för de två (2) senaste åren samt redovisa referens till bank/finansiär.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

3.5 Teknisk förmåga och kapacitet
Anbudsgivaren skall ha en organisation med teknisk förmåga och kapacitet som säkerställer att förekommande uppdrag kan genomföras.
Som bevis skall anbudsgivaren ge en beskrivning av kompetens och resurser för uppdraget med redovisning av tilltänkt uppdragsorganisation och
kontaktpersoner. Ytterligare bevisning kan komma att infordras om kommunen anser sig behöva detta för att kunna kvalificera anbudsgivaren.
Om Ni vill utveckla Er beskrivning i eget dokument, kan detta biläggas anbudet med märkning "Bilaga 1  Kvalitet".
Värde

Svarsalternativ

Anbudsgivaren har teknisk förmåga och kapacitiet som motsvarar uppdraget

3.5.1 Åberopande av annans kapacitet
En anbudsgivare får vid behov åberopa andra företags tekniska och yrkesmässiga kapacitet (11 kap. 12 § LOU).
Om anbudsgivare avser att lägga ut vissa delar av uppdraget på underleverantör ska Anbudsgivaren som bilaga i sitt anbud redovisa:
1. Underleverantörens företagsnamn och organisationsnummer
2. En beskrivning av vilka delar av uppdraget som underleverantören kommer att utföra.
3. En överenskommelse, avtal eller motsvarande som visar att denne kommer att förfoga över underleverantörens kapacitet vid kontraktets
fullgörande.
Eventuella underleverantörer ska uppfylla de krav som ställs på anbudsgivaren avseende uteslutningsgrund, betalning av skatter och avgifter samt
ekonomisk stabilitet.
Svarsalternativ

Värde

Ja, vi avser att använda underleverantör
Nej, vi kommer inte att anlita underleverantör

0
0

3.6 Språk
Uppdraget ska genomföras med svenska som språk.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

3.7 Elektronisk fakturahantering
Rättviks kommun har krav på att samtliga avtalsleverantörer skall kunna leverera elektroniska fakturor i Svefakturaformat.

Rättviks kommun
Vasagatan 1
Leverantören
skall leverera elektroniska fakturor via någon av följande kommunikationsvägar:
795 30 Rättvik
•212000-2171
TietoEnators VANtjänst
SWEDEN
• Nordeas tjänst ”Efaktura företag”.
• InExchanges tjänster för Svefaktura.
• Pageros tjänster för Svefaktura
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Svarsalternativ

Värde

Ja, vi avser att använda underleverantör
Nej, vi kommer inte att anlita underleverantör

0
0
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Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

3.7 Elektronisk fakturahantering
Rättviks kommun har krav på att samtliga avtalsleverantörer skall kunna leverera elektroniska fakturor i Svefakturaformat.
Leverantören skall leverera elektroniska fakturor via någon av följande kommunikationsvägar:
• TietoEnators VANtjänst
• Nordeas tjänst ”Efaktura företag”.
• InExchanges tjänster för Svefaktura.
• Pageros tjänster för Svefaktura
Den elektroniska fakturan skall innehålla samtliga uppgifter som krävs enligt gällande momslagstiftning.
Dessutom skall fakturan innehålla referenser enligt något av följande alternativ:
• Uppgift om fakturareferens i fältet ”RequisitionistDocumentReference” i enlighet med av Köparen tillhandahållen förteckning.
• Uppgift om unik identitet för respektive verksamhet/objekt (ex. kundnr, avtalsnr, regnr etc.) i fältet ”AdditionalDocumentReference” för att
möjliggöra distribution av fakturor, förkontering och kontroll av fakturor via Köparens fakturahanteringssystem (objektregistret i Aditros system
”Inköp och faktura”).
Fakturan bör även innehålla namn på beställaren.
Elektroniska fakturor skall kunna levereras från avtalsperiodens början.
Faktureringsadress:
Rättviks kommun
Fakturaenheten
795 80 Rättvik
Svarsalternativ

Värde

Kravet är uppfyllt

3.8 Vite, Elektroniska fakturor
I de fall leverantören inte fullgör sitt åtagande avseende elektroniska fakturor äger Rättviks kommun rätt att kräva vite enligt följande:
Försening med leverans av elektroniska fakturor med 1 månad eller mer från avtalsperiodens början, medför vite med SEK 5 000,00 per
påbörjad månad.

4 KRAVSPECIFIKATION, del 1  allmän
4.1 Allmänna krav och riktlinjer för anbud
Leverantören skall åta sig att leverera livsmedel enligt förfrågningsunderlagets angivna krav.
Livsmedel och livsmedelsproduktionen skall, vid varje tidpunkt, uppfylla gällande kvalitetsfordringar, standarder, och regler som ges av EU:s foder
och livsmedelslagstiftning, samt därutöver särskilda föreskrifter.
Observera att inga styrkande bevis eller intyg ska biläggas anbudet, då myndigheten samlar in dessa efter anmodan till anbudsgivaren.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras

4.2 Egenkontroll
Anbudsgivaren skall tillämpa egentillsyn, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ) eller motsvarande i hela flödet/ varukedjan, från
varans produktion till leverans till kommunen.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

4.3 Belastningspriser
Minst 80 % av de efterfrågade produkter inom grupperna 1, 2 och 3 skall offereras och klara ställda krav för att anbudet skall utvärderas, se kap 7.
Belastningspris kommer att påföras de positioner där ingen artikel offereras eller där anbudsgivaren offererat en artikel som inte uppfyller
kommunens krav vid utvärderingen av kvalité.
Belastningspriset baseras på ett referenspris som är uppräknat med 1,3.
Observera att minst 80 % av de offererade artiklarna skall ha klarat kvalitetskraven för att anbudet ska godtas.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras
Rättviks
kommun
212000-2171

4.4 Hållbarhetstider

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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Värde

Svarsalternativ

Kravet accepteras

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
4.2 Egenkontroll

2016-06-30

Anbudsgivaren skall tillämpa egentillsyn, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ) eller motsvarande i hela flödet/ varukedjan, från
Upphandlande
organisation
Upphandling
varans
produktion till leverans
till kommunen.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Kravet uppfylls:

4.3 Belastningspriser
Minst 80 % av de efterfrågade produkter inom grupperna 1, 2 och 3 skall offereras och klara ställda krav för att anbudet skall utvärderas, se kap 7.
Belastningspris kommer att påföras de positioner där ingen artikel offereras eller där anbudsgivaren offererat en artikel som inte uppfyller
kommunens krav vid utvärderingen av kvalité.
Belastningspriset baseras på ett referenspris som är uppräknat med 1,3.
Observera att minst 80 % av de offererade artiklarna skall ha klarat kvalitetskraven för att anbudet ska godtas.
Värde

Svarsalternativ

Kravet accepteras

4.4 Hållbarhetstider
För samtliga levererade varor skall minst 2/3 av hållbarhetstiden återstå vid leverans.
Värde

Svarsalternativ

Kravet accepteras

4.5 Sötningsmedel
För de produkter som innehåller sötningsmedel ska detta tydligt framgå i prisbilagans sortimentspecifikation.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras

4.6 Konserveringsmedel, ost
Samtliga offererade och levererade ostsorter skall vara fria från Lysozym (E1105).
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

4.7 Palmolja
För de produkter som palmolja ingår som komponent, ska palmoljan komma från certifierad produktion, som t ex GreenPalm (RSPO), eller
motsvarande.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

4.8 Mjölk, kylar för wellbags
Anbudsgivare som lämnar anbud på mjölk ska inkludera kostnaden för tillhandahållande av kylar för Wellbag 10 och 20 liter i anbudspriserna.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras

4.9 Hälsobefrämjande produkter
Produkter som är försedda med nyckelhålsmärkning eller annat likvärdigt bevis på särskilda hälsobefrämjande egenskaper ska uppfylla
Livsmedelsverkets rekommendationer enligt gällande LIVSFS eller andra likvärdiga rekommendationer.
Anbudsgivaren lämnar information om sådan märkning i sortimentsprislistan.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras

4.10 Produktinformation
Anbudet ska hänvisa till källa för att inhämta produktinformation för varje position/ vara i sortimentsprislistan så att kommunen kan kontrollera att
offererad vara uppfyller kommunens krav.
Produktinformation kan också lämnas genom hänvisning till databas där produktinformation enkelt kan hittas.

Rättviks kommun
Vasagatan 1
För
att hålla nere den administrativa bördan för anbudsgivarna begär kommunen
i det
skedet inte in några särskilda verifikat.
212000-2171
795
30 här
Rättvik
Kommunen kommer dock att genomföra en fördjupad kontroll av uppgifter i anbud
om det skulle finnas anledning att ifrågasätta uppgifterna.
SWEDEN
Svarsalternativ

Värde
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4.9 Hälsobefrämjande produkter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Produkter som är försedda med nyckelhålsmärkning eller annat
likvärdigt bevis på särskilda hälsobefrämjande egenskaper ska uppfylla
2016-06-30
Livsmedelsverkets rekommendationer enligt gällande LIVSFS eller andra likvärdiga rekommendationer.

Upphandlande
Upphandling
Anbudsgivaren
lämnarorganisation
information om sådan märkning i sortimentsprislistan.
Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Värde

Svarsalternativ

Kravet accepteras

4.10 Produktinformation
Anbudet ska hänvisa till källa för att inhämta produktinformation för varje position/ vara i sortimentsprislistan så att kommunen kan kontrollera att
offererad vara uppfyller kommunens krav.
Produktinformation kan också lämnas genom hänvisning till databas där produktinformation enkelt kan hittas.
För att hålla nere den administrativa bördan för anbudsgivarna begär kommunen i det här skedet inte in några särskilda verifikat.
Kommunen kommer dock att genomföra en fördjupad kontroll av uppgifter i anbud om det skulle finnas anledning att ifrågasätta uppgifterna.
Värde

Svarsalternativ

Kravet accepteras

4.11 Förpackningsmaterial
Produkten ska vara förpackad i emballage som inte tillför produkten främmande ämnen.
Krav på förpackningar ska gälla enligt EU:s direktiv och förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:7 med senaste ändring.
Värde

Svarsalternativ

Kravet uppfylls:

4.12 Transporter
Transportfordon ska uppfylla de krav som ställs för transport av frys/kylvaror enligt gällande Livsmedelslagstiftning.
Transporter bör ske så miljövänligt som möjligt och med utnyttjande av möjlighet till samtransport.
Värde

Svarsalternativ

Kravet uppfylls:

4.13 Leveransadresser och frekvenser
Anbudsgivare ska acceptera följande levereransadresser och leveransfrekvenser.
Enhet

Adress

Ort

Portioner/Dag Lev/Vecka
Mjölk

Lev/Vecka
Övr.
mjölkprodukter

Furudalskolan
Rest Furan
Vikarby skola
Springkällan
Rättviksskolan
Bodaskolan
Gymnasiet
Fsk Paletten
Solgården
Vindförberg
Backåkern
Äppelgården
Ingels skola
Daljerk
Myrstacken
Prästkragen
Söderås skola
Sätra skola

Skolvägen 6
Strandv. 12
Skolgatu 1
Hök Ollesväg 4
Centralgatan 3
Björkallen 31
Masvägen 5
Strandvägen 9
Stationsv. 17
Skolvägen 8
Nyåkersgatu 2
Präståkersvägen 2
Ingels 55
Järnvägsgatan 1620
Hedslund
Järnvägsgatan 1620
Söderås
Dalhallavägen 106

Svarsalternativ

Furudal
Furudal
Vikarbyn
Rättvik
Rättvik
Boda Kyrkby
Rättvik
Vikarbyn
Vikarbyn
Furudal
Boda Kyrkby
Boda Kyrkby
Rättvik
Rättvik
Rättvik
Rättvik
Rättvik
Rättvik

180
100
250
600
1200
150
600
50
50
50
30
30
60
75
70
40
75
45

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lev/Vecka Lev/Vecka Lev/Vecka
Färskt
Färska ägg Färsk fisk
och fryst
kött,
chark mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
-

Värde

Kravet accepteras

4.14 Leveransvillkor
Fritt leveransadressen vid order över Kr 400,00 exkl moms.
Restorder skall levereras vid nästkommande leveranstillfälle utan kostnad för beställaren, om inget annat överenskommes.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras

4.15 Pris, Delområde/ Produktgrupp 1, 2, 3 och 4
Som bilagor (Bilaga 15) till detta förfrågningsunderlag finns sk sortimentsprislistor i MS Ecel format.

Rättviks kommun
Vasagatan 1
Anbudsgivarens priserbjudande ska anges i den sortimentprislista som är avsedd för det Delområdet/ Produktgruppen som anbudsgivaren avser att
212000-2171
795 30 Rättvik
lämna anbud för.
SWEDEN
Alternativa eller kompletterande artikelval kan prissättas för respektive position i avsedd flik i Excel filen.
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Kravet accepteras

4.14 Leveransvillkor

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2016-06-30

Fritt leveransadressen vid order över Kr 400,00 exkl moms.

Upphandlande
organisation
Restorder
skall levereras
vid nästkommande leveranstillfälle Upphandling
utan kostnad för beställaren, om inget annat överenskommes.
Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Kravet accepteras

4.15 Pris, Delområde/ Produktgrupp 1, 2, 3 och 4
Som bilagor (Bilaga 15) till detta förfrågningsunderlag finns sk sortimentsprislistor i MS Ecel format.
Anbudsgivarens priserbjudande ska anges i den sortimentprislista som är avsedd för det Delområdet/ Produktgruppen som anbudsgivaren avser att
lämna anbud för.
Alternativa eller kompletterande artikelval kan prissättas för respektive position i avsedd flik i Excel filen.
Anbudsgivaren ska medsända korrekt ifylld sortimentsprislista i olåst MS Excel format till anbudet.
Samtliga anbudspriser ska anges i SEK, exkl. moms och ska inkludera samtliga kostnader förenliga med komplett leverans till mottagningsadressen
inom Rättviks kommun.
Följande uppgifter ska framgå av prisspecifikationen,
Art nr
Best nr
Artikelbenämning
Beskrivning
Producent
Förpackningsstorlek (Fp)
Transportförpackning (Trp fp)
Pris/ Enhet (enligt angiven enhet avrunnen vikt exkl. glasering)
Procentuellt tillägg vid delad Trp fp
Ursprungsland råvara
Sötningsmedel, deklaration
Anvisning till produktinformation
Nyckelhålsmärkning
Övrig info
Enligt avtalsvillkoren, kap 8, tillåts anbudsgivaren att justera prisnivån inför avtalsstart, varför basdatum för prissättningen skall vara
2015-11-02!
Svarsalternativ

Värde

Kraven accepteras

4.16 Pris, Delområde/ Produktgrupp 5
Som bilagor (Bilaga 15) till detta förfrågningsunderlag finns sk sortimentsprislistor i MS Ecel format.
Anbudsgivarens priserbjudande ska anges i den sortimentprislista som är avsedd för det Delområdet/ Produktgruppen som anbudsgivaren avser att
lämna anbud för.
Alternativa eller kompletterande artikelval kan prissättas för respektive position i avsedd flik i Excel filen.
Anbudsgivaren ska medsända korrekt ifylld sortimentsprislista i olåst MS Excel format till anbudet.
Samtliga anbudspriser ska anges i SEK, exkl. moms och ska inkludera samtliga kostnader förenliga med komplett leverans till mottagningsadressen
inom Rättviks kommun.
Avgivna priser ska baseras på Göteborgs Fiskehamns (fiskeauktionens) noteringar för dagsmedelpris på landad fisk, med angiven % i rabatt eller
tillägg.
Givna rabatter/ tillägg ligger fasta under hela avtalsperioden.
Följande uppgifter ska framgå av prisspecifikationen,
Art nr
Best nr
Artikelbenämning
Beskrivning
Producent
Förpackningsstorlek (Fp)
Transportförpackning (Trp fp)
Pris/ Enhet (enligt angiven enhet avrunnen vikt exkl. glasering)
Rabatt eller tillägg mot Göteborgs fiskeauktions dagspris (±%)
Ursprungsland råvara
Övrig info

Basdatum för prissättningen är 20151102!
Svarsalternativ

Värde

Rättviks
Kravenkommun
accepteras
212000-2171

4.17 Acceptans av avtalsvillkoren

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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Ursprungsland råvara
Sötningsmedel, deklaration
Anvisning till produktinformation
Nyckelhålsmärkning
Övrig info

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2016-06-30

Enligt avtalsvillkoren, kap 8, tillåts anbudsgivaren att justera prisnivån inför avtalsstart, varför basdatum för prissättningen skall vara
Upphandlande organisation
Upphandling
2015-11-02!

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Värde

Svarsalternativ

Kraven accepteras

4.16 Pris, Delområde/ Produktgrupp 5
Som bilagor (Bilaga 15) till detta förfrågningsunderlag finns sk sortimentsprislistor i MS Ecel format.
Anbudsgivarens priserbjudande ska anges i den sortimentprislista som är avsedd för det Delområdet/ Produktgruppen som anbudsgivaren avser att
lämna anbud för.
Alternativa eller kompletterande artikelval kan prissättas för respektive position i avsedd flik i Excel filen.
Anbudsgivaren ska medsända korrekt ifylld sortimentsprislista i olåst MS Excel format till anbudet.
Samtliga anbudspriser ska anges i SEK, exkl. moms och ska inkludera samtliga kostnader förenliga med komplett leverans till mottagningsadressen
inom Rättviks kommun.
Avgivna priser ska baseras på Göteborgs Fiskehamns (fiskeauktionens) noteringar för dagsmedelpris på landad fisk, med angiven % i rabatt eller
tillägg.
Givna rabatter/ tillägg ligger fasta under hela avtalsperioden.
Följande uppgifter ska framgå av prisspecifikationen,
Art nr
Best nr
Artikelbenämning
Beskrivning
Producent
Förpackningsstorlek (Fp)
Transportförpackning (Trp fp)
Pris/ Enhet (enligt angiven enhet avrunnen vikt exkl. glasering)
Rabatt eller tillägg mot Göteborgs fiskeauktions dagspris (±%)
Ursprungsland råvara
Övrig info

Basdatum för prissättningen är 20151102!
Värde

Svarsalternativ

Kraven accepteras

4.17 Acceptans av avtalsvillkoren
Anbudsgivaren ska acceptera avtalsvillkoren under kap 9.
Värde

Svarsalternativ

Avtalsvillkoren accepteras i sin helhet

5 KRAVSPECIFIKATION, del 2 - djurskydd
Upphandlande myndighet använder sig av miljöstyrningsrådets miljö och djurskyddskrav.
För vart och ett av de uppställda kraven ges förslag för verifikat, av vilka anbudsgivaren kan välja det som denne finner lämpligt, som
anbudsgivaren ska vara beredd att tillhandahålla efter myndighetens anmodan (se punkt 2.2).
För varje krav finns utförlig information om ställda kriterier att hämta på Upphandlingsmyndighetens hemsida
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/.

5.1 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ produktgrupp 1, Mjölkprodukter (Konsumtionsmjölk)
Konsumtionsmjölk ska vara EUekologisk vara (KravID: 11009)
Teknisk specifikation
All konsumtionsmjölk ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007* om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
* Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. EU-ekologiskt certifikat, KRAV.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

5.2 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ produktgrupp 1, Mjölkprodukter (förutom konsumtionsmjölk)
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
795 30 Rättvik
Kraven
avser mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett mjölkinnehåll
på minst 20%.
SWEDEN
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
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Konsumtionsmjölk ska vara EUekologisk vara (KravID: 11009)
Teknisk specifikation
All konsumtionsmjölk ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007* om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

* Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter.
2016-06-30
Förslag till verifikat:
Upphandlande
organisation
Certifieringssystem
som
uppfyller kravet, t.ex. EU-ekologiskt Upphandling
certifikat, KRAV.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Värde

Kravet uppfylls:

5.2 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ produktgrupp 1, Mjölkprodukter (förutom konsumtionsmjölk)
Kraven avser mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett mjölkinnehåll på minst 20%.
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Betesdrift (KravID: 10429)
Teknisk specifikation
Mjölk ska komma från nötkreatur som har tillgång till bete under en sammanhängande betestid på minst 2 månader.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Sigill mjölk.
Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. Arlagården, Lärkevang).
Sojainblandning i foder (KravID: 10908)
Teknisk specifikation
Mjölk som offereras ska komma från djur där fodersojan kan spåras genom en särhållen leverantörskedja (segregerad) eller täckas av certifikat
som säkerställer att följande uppfylls:
Efterlevnad av lokal och nationell lagstiftning samt att odlingen sker på mark som producenten har laglig rätt till.
Säkerställande av respekt för ursprungsbefolkningar och traditionellt nyttjande av marken.
Skydd mot omvandling av områden med höga värden HCV (high conservation value) efter 2009.
Skydd av vattendrag och grundvatten genom skyddszoner mot vattendrag för att undvika jord erosion.
Användning av jordbrukskemikalier på sätt som inte hotar hälsa och miljö, exempelvis genom utbildningsprogram för arbetare inklusive lämplig
skyddsutrustning.
Säkerställande av respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Roundtable On Sustainable Soy (RTRS) , ProTerra.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

5.3 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 2, Övriga mejeriprodukter
Kraven avser mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett mjölkinnehåll på minst 20%.
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Salmonella (KravID: 10890) (Kravet avser produkter innehållande ägg)
Teknisk specifikation
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga IIII i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Handelsdokument eller intyg som överensstämmer med förlagan i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr
1688/2005.Leverantörsförsäkran/DABAS
Betesdrift (KravID: 10429)
Teknisk specifikation
Mjölk
skakommun
komma från nötkreatur som har tillgång till bete under en sammanhängande
betestid
Rättviks
Vasagatan
1 på minst 2 månader.

212000-2171
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Sigill mjölk.

795 30 Rättvik
SWEDEN
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Användning av jordbrukskemikalier på sätt som inte hotar hälsa och miljö, exempelvis genom utbildningsprogram för arbetare inklusive lämplig
skyddsutrustning.
Säkerställande av respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2016-06-30

Förslag till verifikat:

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Roundtable On Sustainable Soy (RTRS) , ProTerra.

Upphandlande
organisation
Leverantörsförsäkran/DABAS.

Upphandling

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

5.3 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 2, Övriga mejeriprodukter
Kraven avser mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett mjölkinnehåll på minst 20%.
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Salmonella (KravID: 10890) (Kravet avser produkter innehållande ägg)
Teknisk specifikation
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga IIII i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Handelsdokument eller intyg som överensstämmer med förlagan i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr
1688/2005.Leverantörsförsäkran/DABAS
Betesdrift (KravID: 10429)
Teknisk specifikation
Mjölk ska komma från nötkreatur som har tillgång till bete under en sammanhängande betestid på minst 2 månader.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Sigill mjölk.
Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. Arlagården, Lärkevang).
Sojainblandning i foder (KravID: 10908)
Teknisk specifikation
Mjölk som offereras ska komma från djur där fodersojan kan spåras genom en särhållen leverantörskedja (segregerad) eller täckas av certifikat
som säkerställer att följande uppfylls:
Efterlevnad av lokal och nationell lagstiftning samt att odlingen sker på mark som producenten har laglig rätt till.
Säkerställande av respekt för ursprungsbefolkningar och traditionellt nyttjande av marken.
Skydd mot omvandling av områden med höga värden HCV (high conservation value) efter 2009.
Skydd av vattendrag och grundvatten genom skyddszoner mot vattendrag för att undvika jord erosion.
Användning av jordbrukskemikalier på sätt som inte hotar hälsa och miljö, exempelvis genom utbildningsprogram för arbetare inklusive lämplig
skyddsutrustning.
Säkerställande av respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Roundtable On Sustainable Soy (RTRS) , ProTerra.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

5.4 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 3, Färskt och fryst kött, chark mm
GEMENSAMMA KRAV FÖR GRUPPEN
Salmonella (KravID: 10415)
Teknisk specifikation
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga IIII i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Handelsdokument eller intyg som överensstämmer med förlagan i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Leverantörsförsäkran/DABAS.

Rättviks kommun
Vasagatan 1
Antibiotika
(KravID: 10416)
212000-2171
795 30 Rättvik
Teknisk specifikation
SWEDEN
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
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Salmonella (KravID: 10415)
Teknisk specifikation
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.

2016-06-30

Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga IIII i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.

Upphandlande
Förslag
till verifikat: organisation
Rättviks kommun

Upphandling
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm

KLK 2015/465
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Handelsdokument eller intyg som överensstämmer med förlagan i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Transport av djur till slakt (KravID: 10762)
Teknisk specifikation
Djuret ska max ha transporterats 8 timmar till slakt.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Slaktmetod  kött (KravID: 10763)
Teknisk specifikation
Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att döden inträder.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran i produktdatabas (t.ex. Dabas).
Dokumentation som verifierar kravet (t.ex. verifikation av officiell veterinär på slakteri)
Information om ursprung - enkla produkter (KravID: 11010)
Teknisk specifikation
För ickesammansatta produkter* av en råvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan.
För animalier avser detta om i vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.
* Med "ickesammansatta" produkter avses varor med en oblandad råvara, d.v.s. de har inte blandats med andra livsmedel, smakämnen, tillsatser.
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.
SPECIFIKA KRAV FÖR GRIS
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 (KravID: 10440:1)
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.
Rättviks
kommun
Vasagatan 1
Leverantörsförsäkran/DABAS.
212000-2171
795 30 Rättvik
SWEDEN
SPECIFIKA KRAV FÖR NÖTKREATUR
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Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav t.ex. Grundcertifiering Gris, IP Sigill Gris, Grundcertifiering gris, Antonius
certifiering, Dansk välfärdsgris.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Leverantörsförsäkran/DABAS

2016-06-30

Sysselsättning (KravID: 10439)
Upphandlande
Upphandling
Teknisk
specifikation organisation
Griskött
komma från djur som dagligen har haft tillgång till
manipulerbart
material
som
geroch
sysselsättning,
dvs. att
det är tuggbart och ändrar
Rättviksska
kommun
Livsmedel
 Färskt
kött,
ägg
mjölkprodukter
mm
karaktär, t.ex. strö.
KLK 2015/465
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Certifiering IP Sigill Gris, Grundcertifiering Gris, Antonius certifiering.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
SPECIFIKA KRAV FÖR NÖTKREATUR
Operativa ingrepp (KravID: 10916)
Teknisk specifikation
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)
Tilldelningskriterier
Poäng tilldelas för kött från nötkreatur (över 6 månader) som har haft tillgång till bete eller annan utevistelse under en sammanhängande
betessäsong. Rastfålla accepteras ej under betessäsong.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav, IP Sigill nötkött.
Leverantörsförsäkran/DABAS.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

5.5 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 4, Färska ägg
FRIGÅENDE SYSTEM INOMHUS
Produktionsform  frigående system inomhus (KravID: 10893)
Teknisk specifikation
Hela ägg och produkt av 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
Salmonella (KravID: 10890)
Teknisk specifikation
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga IIII i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Handelsdokument eller intyg som överensstämmer med förlagan i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr
1688/2005.Leverantörsförsäkran/DABAS
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS
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.
Rättviks
kommun
Vasagatan 1
Leverantörsförsäkran/DABAS.
212000-2171
795 30 Rättvik
SWEDEN
Syntetiska färgämnen i foder (KravID: 10897)
Teknisk specifikation
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Tilldelningskriterier
Poäng tilldelas för kött från nötkreatur (över 6 månader) som har haft tillgång till bete eller annan utevistelse under en sammanhängande
betessäsong. Rastfålla accepteras ej under betessäsong.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2016-06-30

Förslag till verifikat:

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav, IP Sigill nötkött.

Upphandlande
organisation
Leverantörsförsäkran/DABAS.

Upphandling

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

5.5 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 4, Färska ägg
FRIGÅENDE SYSTEM INOMHUS
Produktionsform  frigående system inomhus (KravID: 10893)
Teknisk specifikation
Hela ägg och produkt av 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
Salmonella (KravID: 10890)
Teknisk specifikation
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga IIII i kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Handelsdokument eller intyg som överensstämmer med förlagan i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr
1688/2005.Leverantörsförsäkran/DABAS
Antibiotika (KravID: 10416)
Teknisk specifikation
Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Förslag till verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran/DABAS
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.
Information om ursprung - enkla produkter (KravID: 11010)
Teknisk specifikation
För ickesammansatta produkter* av en råvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan.
För ägg avses detta om i vilket land ägget är producerat.
* Med "ickesammansatta" produkter avses varor med en oblandad råvara, d.v.s. de har inte blandats med andra livsmedel, smakämnen, tillsatser.
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
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

Rättviks
kommun
Vasagatan 1
5.6
Specifika
djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 5, Färsk fisk
212000-2171
795 30 Rättvik
SWEDEN
Produkternas spårbarhet  fisk (KravID: 10398)
Teknisk specifikation
Produkter av fisk (fryst, färsk, beredd, processad eller halvfabrikat) ska vara spårbar genom hela förädlingskedjan med minst fångstzon,

15 / 35

* Med "ickesammansatta" produkter avses varor med en oblandad råvara, d.v.s. de har inte blandats med andra livsmedel, smakämnen, tillsatser.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Förslag till verifikat:

2016-06-30

Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Information om ursprung i produktdatabas (t.ex. Dabas), märkning på produkten, följesedel eller liknande.
Upphandlande
organisation
Upphandling
Eller annan likvärdig
typ av dokumentation som verifierar
kravet

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Samtliga krav uppfylles

5.6 Specifika djurskyddskrav, Delområde/ Produktgrupp 5, Färsk fisk
Produkternas spårbarhet  fisk (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" eller "Var försiktig med" enligt Upphandlingsstödets 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.upphandlingsmyndigheten.se/10401:
Upphandlingsmyndighetens fisklista
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

6 KRAVSPECIFIKATION, del 3 - kvalitet
Anbudsgivare ska acceptera samtliga uppställda kvalitetskrav för de produktgrupper som offereras.
Dessa är gällande om inget annat anges i sortimentsprislistans positionsbeskrivning.

6.1 Mjölkprodukter
KVALITETSKRAV
Alla mjölkprodukter skall ha genomgått värmebehandling (pastörisering).
Pastör skall vara konstruerad och utrustad enligt senaste bestämmelserna i LIVSFS
MÄRKNING
Färdigförpackade mjölkprodukter ska vara märkta med uppgift om fetthalten i gram per 100 gram.
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
- Produktnamn
 Leverantör/ursprungsland
 Innehållsdeklaration på svenska
- Tillverkningsdatum
 Bästföredatum
 Energi och näringsvärde
 Förvaringsanvisningar
HANTERING AV FÖRPACKNING
Ytteremballaget skall vara helt, rent och torrt samt utan framträdande lukt.
Förpackningen skall vara lätt att öppna och återansluta.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

6.2 Övriga mejeriprodukter
KVALITETSKRAV
Alla övriga mjölkprodukter skall ha genomgått värmebehandling (pastörisering).
Pastör skall vara konstruerad och utrustad enligt senaste bestämmelserna i LIVSFS

Rättviks kommun
Vasagatan 1
MÄRKNING
212000-2171
795i 30
Rättvik
Färdigförpackade
övriga mjölkprodukter ska vara märkta med uppgift om fetthalten
gram
per 100 gram.
SWEDEN
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
- Produktnamn
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HANTERING AV FÖRPACKNING
Ytteremballaget skall vara helt, rent och torrt samt utan framträdande lukt.
Förpackningen skall vara lätt att öppna och återansluta.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.

2016-06-30

Upphandlande organisation

Upphandling

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

6.2 Övriga mejeriprodukter
KVALITETSKRAV
Alla övriga mjölkprodukter skall ha genomgått värmebehandling (pastörisering).
Pastör skall vara konstruerad och utrustad enligt senaste bestämmelserna i LIVSFS
MÄRKNING
Färdigförpackade övriga mjölkprodukter ska vara märkta med uppgift om fetthalten i gram per 100 gram.
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
- Produktnamn
 Leverantör/ursprungsland
 Innehållsdeklaration på svenska
- Tillverkningsdatum
 Bästföredatum
 Energi och näringsvärde
 Förvaringsanvisningar
HANTERING AV FÖRPACKNING
Ytteremballaget skall vara helt, rent och torrt samt utan framträdande lukt.
Förpackningen skall vara lätt att öppna och återansluta.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Värde

Svarsalternativ

Samtliga krav accepteras

6.2.1 Margarin  lättmargarin
KVALITETSKRAV
MARGARIN = en fettemulsion huvudsakligen av typen vatten i fett, som helt eller delvis innehåller annat fett än mjölkfett vari ingår minst 80 gram
fett per 100 gram.
LÄTTMARGARIN = en fettemulsion, huvudsakligen av typen vatten i fett, som helt eller delvis innehåller annat fett än mjölkfett och vari ingår minst
39 och högst 41 gram fett per 100 gram.
MÄRKNING
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
 Namn på artikel/varan
 Innehåll, vikt/volym
 Tillverkare/producent/leverantör/ursprungsland
 Innehållsdeklaration skall vara på svenska
 Energi och näringsvärde
- Uppgift som salthalt
- Total fetthalt i gram per 100 gram
 Genomsnittliga halten mättade fettsyror i procent av den totala mängden fettsyror
 Genomsnittliga halten linolsyra (fleromättat fettsyra) i procent av den totala mängden fettsyror
- Tillverkningsdatum
 Bästföredatum
 Förvaringsanvisning
 Om sojaolja/sojalecitin ingår
 Om animaliskt gelatin ingår.
HANTERING
Ytterkartongerna skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande lukt.
Askar, hinkar och burkar skall vara lätt återanslutningsbara.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav uppfylles

6.2.2 Äkta majonäs och lätt majonäs
KVALITETSKRAV
Majonnäsen skall vara framställd av salmonellafria ägg och vegetabilisk olja. De tillsatser som ingår i majonnäsen skall vara godkända av
Livsmedelsverket. Enligt senaste LIVSFS
Tillverkningen skall ske i helt slutna system fram till och med packningen.
Rättviks kommun
212000-2171
MÄRKNING
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
 Namn på artikel/varan
 Innehåll, vikt/volym

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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 Om animaliskt gelatin ingår.
HANTERING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Ytterkartongerna skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande
lukt.
Askar, hinkar och burkar skall vara lätt återanslutningsbara. 2016-06-30
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Upphandlande
organisation
Senaste
LIVSFS ska gälla.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Upphandling
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Samtliga krav uppfylles

6.2.2 Äkta majonäs och lätt majonäs
KVALITETSKRAV
Majonnäsen skall vara framställd av salmonellafria ägg och vegetabilisk olja. De tillsatser som ingår i majonnäsen skall vara godkända av
Livsmedelsverket. Enligt senaste LIVSFS
Tillverkningen skall ske i helt slutna system fram till och med packningen.
MÄRKNING
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
 Namn på artikel/varan
 Innehåll, vikt/volym
 Tillverkare/producent/leverantör/ursprungsland
 Innehållsdeklarationen skall vara på svenska
 Energi och näringsvärden
- Uppgift om salthalt
- Tillverkningsdatum
 Bästföredatum
 Förvaringsanvisning
HANTERING
Förvaringskärlet skall vara lätt återanslutningsbart och skall vara stapelbart.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.2.3 Ost, färskost, smältost
KVALITETSKRAV STANDARD
OST är en färsk eller mognad produkt som erhållits genom att vassle avskilts efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller
av mjölkprodukter, såsom grädde, skummjölk eller kärnmjölk eller en blandning därav.
FÄRSKOST som är avsedd att förtäras utan föregående mognadslagring.
SMÄLTOST. Ost som erhållits genom smältning och emulgering av ost, oavsett om i produkten ingår även annat livsmedel, dock ej annat fett än
mjölkfett.
SNITTYTANS UTSEENDE
 pipornas fördelning skall vara jämn
- pipornas form skall vara runda
KONSISTENS
- osten skall vara skivbar
 något elastisk
MÄRKNING
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
 Namn på artikeln/varan
 Innehåll, vikt/volym
 Tillverkare/producent/leverantör/ursprungsland
 Innehållsdeklaration skall vara på svenska
 Energi och näringsvärden
- Uppgift om salthalt
- Tillverkningsdatum
 Bästföredatum
 Förvaringsanvisning
Har vid framställning av ost, margarinost eller messvara använts mjölk eller mjölkprodukt från annat djurslag än nötkretaur skall dessa produkter
märkas med namnet på det använda djurslaget och med uppgift om mängden mjölk eller mjölkprodukt i gram per 100 gram av den totala mängden
använd vara.
HANTERING
Ytterkartongerna skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande lukt.
Askar, hinkar och burkar skall vara lätt återanslutningsbara.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Rättviks
kommun
Samtliga
krav accepteras
212000-2171

6.3 Köttråvaror

Värde

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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 Bästföredatum
 Förvaringsanvisning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
HANTERING
Förvaringskärlet skall vara lätt återanslutningsbart och skall vara
stapelbart.
2016-06-30
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Upphandlande
organisation
Senaste
LIVSFS ska gälla.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Upphandling
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Samtliga krav accepteras

6.2.3 Ost, färskost, smältost
KVALITETSKRAV STANDARD
OST är en färsk eller mognad produkt som erhållits genom att vassle avskilts efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller
av mjölkprodukter, såsom grädde, skummjölk eller kärnmjölk eller en blandning därav.
FÄRSKOST som är avsedd att förtäras utan föregående mognadslagring.
SMÄLTOST. Ost som erhållits genom smältning och emulgering av ost, oavsett om i produkten ingår även annat livsmedel, dock ej annat fett än
mjölkfett.
SNITTYTANS UTSEENDE
 pipornas fördelning skall vara jämn
- pipornas form skall vara runda
KONSISTENS
- osten skall vara skivbar
 något elastisk
MÄRKNING
PÅ EMBALLAGET SKALL ANGES:
 Namn på artikeln/varan
 Innehåll, vikt/volym
 Tillverkare/producent/leverantör/ursprungsland
 Innehållsdeklaration skall vara på svenska
 Energi och näringsvärden
- Uppgift om salthalt
- Tillverkningsdatum
 Bästföredatum
 Förvaringsanvisning
Har vid framställning av ost, margarinost eller messvara använts mjölk eller mjölkprodukt från annat djurslag än nötkretaur skall dessa produkter
märkas med namnet på det använda djurslaget och med uppgift om mängden mjölk eller mjölkprodukt i gram per 100 gram av den totala mängden
använd vara.
HANTERING
Ytterkartongerna skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande lukt.
Askar, hinkar och burkar skall vara lätt återanslutningsbara.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.3 Köttråvaror
NEDANSTÅENDE FÖRESKRIFTER GÄLLER FÖR:
 Kött av nöt
 Kött av kalv
 Kött av gris
 Kött av lamm
 Kött av ren
 Kött av vilt
- Organ
KVALITETSKRAV
Kött och organ får vara kylda eller djupfrysta av de kvaliteter som framgår nedan. Kött och organ, vilka levereras som kylvara, får inte tas från
tidigare djupfryst vara. Djupfryst får ej vara omfryst.
Allt kött skall vara garanterat fritt från antibiotika, hormoner och salmonella.
• KÖTT AV NÖT
Kött av nöt skall vara detaljstyckat benfritt. Nötkött utom köttfärskött skall vara från fettgrupp 02 eller 04 (andel putsfett (%) grupp 02 mindre än 3%
grupp 04 lika med eller mer än 3% men mindre än 5%).
• KÖTT AV KALV
Kött av kalv skall vara från mellankalv lägst grupp 1.
• KÖTT AV GRIS
Kött av gris skall med undantag av magert fläskkött 2 (fläskfärskött) vara från helt, kastrerat hansvin eller från hongris som inte grisat.
Vikten får inte understiga 40 kg.
Kött från gris inom intervallet 56 – 61 %.
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 30 Rättvik
•212000-2171
ORGAN
SWEDEN
Organ skall vara veterinärbesiktigade samt försedda med stämpel. Lever (nöt ungnöt
samt mellankalvlever skall vara befriat från gallblåsa, fett,
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körtlar och senor, dock ej senfäste mot mellangärde.

använd vara.
HANTERING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Ytterkartongerna skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande
lukt.
Askar, hinkar och burkar skall vara lätt återanslutningsbara. 2016-06-30
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Upphandlande
organisation
Senaste
LIVSFS ska gälla.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Upphandling
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Samtliga krav accepteras

6.3 Köttråvaror
NEDANSTÅENDE FÖRESKRIFTER GÄLLER FÖR:
 Kött av nöt
 Kött av kalv
 Kött av gris
 Kött av lamm
 Kött av ren
 Kött av vilt
- Organ
KVALITETSKRAV
Kött och organ får vara kylda eller djupfrysta av de kvaliteter som framgår nedan. Kött och organ, vilka levereras som kylvara, får inte tas från
tidigare djupfryst vara. Djupfryst får ej vara omfryst.
Allt kött skall vara garanterat fritt från antibiotika, hormoner och salmonella.
• KÖTT AV NÖT
Kött av nöt skall vara detaljstyckat benfritt. Nötkött utom köttfärskött skall vara från fettgrupp 02 eller 04 (andel putsfett (%) grupp 02 mindre än 3%
grupp 04 lika med eller mer än 3% men mindre än 5%).
• KÖTT AV KALV
Kött av kalv skall vara från mellankalv lägst grupp 1.
• KÖTT AV GRIS
Kött av gris skall med undantag av magert fläskkött 2 (fläskfärskött) vara från helt, kastrerat hansvin eller från hongris som inte grisat.
Vikten får inte understiga 40 kg.
Kött från gris inom intervallet 56 – 61 %.
• ORGAN
Organ skall vara veterinärbesiktigade samt försedda med stämpel. Lever (nöt ungnöt samt mellankalvlever skall vara befriat från gallblåsa, fett,
körtlar och senor, dock ej senfäste mot mellangärde.
HANTERING, mm
• KYLDA PRODUKTER
Leverans skall ske i tråg eller backar av plast, försedda med lock eller annan godtagbar täckning. Alternativt får papplåda invändigt klädd med plast
(engångsemballage) användas.
Transportfordon skall uppfylla för transport av köttvaror fastställda krav enligt gällande livsmedelslagstiftning.
• DJUPFRYSTA PRODUKTER
Leveransen skall ske i papplådor, invändigt klädda med plast. Varje låda får innehålla högst 10 kg. Innehållet skall vara packat så att det utan
föregående upptining kan delas i högst 3 delar enligt mottagarens bestämmande.
MÄRKNING
Märkning skall ske enligt LIVSMEDELSLAGEN med följdbestämmelser. För djupfrysta varor skall dessutom alltid märkning med infrysningsdatum
ske.
På emballaget ska framgå namn på;
 Råvaran
 Producent/leverantör/ursprungsland
KONTROLL
Leveranskontroll av kylda och djupfrysta produkter avseende varornas kvalitet, temperatur och ålder samt av förpackningar och märkning, utförs av
mottagaren.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.3.1 Styckningsföreskrifter
KÖTT SKA VARA STYCKAT ENLIGT DE FÖRESKRIFTER SOM FRAMGÅR NEDAN
• NÖTKÖTT
BOG (märgpipa). Bogen frånskäres bringan i bindvävshinnan. Läggen avstyckas omedelbart ovanför armbågsleden skärs benfri och putsas fri från
talg och senor. Levereras hel eller i bitar ej understigande 3 kg. Kan köpas mörad.
HÖGREV. Högreven avskiljs från märgpipan och bringan med ett snitt som går genom bogbladskammens spets intill bogledskulan parallellt med
rygglinjen. Högreven skärs benfri och senor och talg putsas bort. Levereras hel eller i bitar inte understigande 3 kg. Kan köpas mörad.
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
Rättvik
BRINGA.
Avstyckas från högreven i samma linje som märgpipan. Bringspetsen 795
med30
första
revbenet från halsen räknat avstyckas, slaksidan med
SWEDEN
sista revbenet mot bakdelen frånstyckas.
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Bringan benas ut i ett stycke tätt intill revbenen, spareribs skärning, och putsas fri från talganhopningar, blodrester och brosk. Levereras hel20
eller
delas i bitar inte understigande 3 kg.

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
6.3.1 Styckningsföreskrifter

2016-06-30

KÖTT SKA VARA STYCKAT ENLIGT DE FÖRESKRIFTER SOM FRAMGÅR NEDAN

Upphandlande organisation

Upphandling

•Rättviks
NÖTKÖTT
kommun
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
BOG (märgpipa). Bogen frånskäres bringan i bindvävshinnan.
Läggen
avstyckas omedelbart ovanför armbågsleden skärs benfri och putsas fri från
KLK
2015/465
talg och senor. Levereras hel eller i bitar ej understigande 3 kg. Kan köpas mörad.
HÖGREV. Högreven avskiljs från märgpipan och bringan med ett snitt som går genom bogbladskammens spets intill bogledskulan parallellt med
rygglinjen. Högreven skärs benfri och senor och talg putsas bort. Levereras hel eller i bitar inte understigande 3 kg. Kan köpas mörad.
BRINGA. Avstyckas från högreven i samma linje som märgpipan. Bringspetsen med första revbenet från halsen räknat avstyckas, slaksidan med
sista revbenet mot bakdelen frånstyckas.
Bringan benas ut i ett stycke tätt intill revbenen, spareribs skärning, och putsas fri från talganhopningar, blodrester och brosk. Levereras hel eller
delas i bitar inte understigande 3 kg.
ENTRECOTE. Ryggbringan avskiljs högst 5 cm ovanför längsgående ryggmuskel. Kammen putsas bort. Levereras benfri utan kappa och mörad.
INNANLÅR. Kappan tas bort och innanlåret putsas väl. Minimivikt 3 kg. Levereras mörad.
FRANSYSKA. Putsas fri från senor och talg. Minimivikt 2 kg. Levereras mörad.
ROSTBIFF. Putsas väl. Levereras i hel bit utan kappa. Minimivikt 2 kg. Levereras mörad.
RYGGBIFF, UTSKUREN. Biffkappa och underliggande senor tas bort och putsas väl. Levereras mörad.
YTTERLÅR. Levereras heldraget och mörat.
FILÉ. Skärs ut med filéhuvud och putsas fri från talg. Strängen tas bort. Levereras mörad.
NÖTKÖTT II (KÖTTFÄRSKÖTT A). Nötkött fritt från talg men som inte kan sorteras fritt från bindväv och mindre senor. Kött från huvud, tunga,
inälvor, rent fett och senor får inte användas, liksom synliga blodansamlingar .Nötfärs som vid laboratoriekontroll innehåller mer än 10% får inte
levereras
Högst 1%koksalt får tillsättas malet kött.
KÖTTFÄRS. Krav enligt ovan.
BLANDFÄRS. 50% nöt 50% gris. Fetthalt 17% och 70% nöt och 30% gris. Blandfärs får ha en fetthalt på högst 15%. Andelen fläskfärs få uppgå till
högst 50%
TÄRNAT NÖTKÖTT. Tärningar av ytterlår eller högrev och märgpipa samt bästa bitar av bringa och kållapp. FETTHALT ca 10%. Styckningsdelar
får ej blandas.
STRIMALT NÖTKÖTT (STROGANOFF OCH LIKNANDE).
Strimlor ca 12x12x30 mm i första hand från ytterlår, fransyska samt den tjocka delen från benfri märgpipa. Styckningsdelar får ej blandas.
FETTHALT ca 10%.
• GRISKÖTT
A. Benfria detaljer
SIDFLÄSK, FÄRSKT, RIMMAT, PUTSAT. Skiljs från bogstycket rakt över 5 revbenet. Mellangärdsfästen, ister och brosk skärs bort. Skyddshinnan
på revbenen tas bort före spritningen. Kanterna skärs till vinkelrätt. Bukremsa och ändbit skärs bort. Levereras utan svål, hel eller skivad.
KVALITETS EPM. (Procentkött: PRIMA 4555%, EP 5659%, EPM 6065%).
KARRÉ. Skärs benfri i ett stycke. Späcket skärs bort längs den naturliga hinnan. Putsas fri från körtlar och blodrester.
SKINKA RUNDSKUREN. Skinkan skärs helt benfri. Läggkött fett och magert ljumskfläsk samt flikar av svål tas bort.
KASSLER, LÄTTRIMMAD, LÄTTRÖKT. Kotlettrad utan ryggben nästan benfri.
Vikten ska vara ca 1,5kg3kg/st. Den ska ha en gyllenbrun färg och svag rökdoft. Fetthaletn får ej överstiga 5%. Det synliga fettet får inte på något
ställe vara tjockare än 0,2cm Ev injecering ska anges i procent.
BOG. Bogen skärs benfri i ett stycke och putsas. Lösa delar efter uppskärning av bogblad putsas bort.
HEL FLÄSKFILÉ MED FILÉHUVUD. Skärs ut från kotlettraden ända upp i skinkan. Strängen och yttre hinnan tas bort.
GRISKÖTT, MAGERT II (FLÄSKFÄRSKÖTT B). Svålfritt griskött, som inte kan sorteras helt fritt från senor och fett.
Kött från huvud, tunga, inälvor, rent fettsvål och senor får inte användas, liksom synliga blodansamlingar FETTHALT ca 17%.
GRISFÄRS. Krav enligt ovan.
GRYTBITAR. Tärnat griskött från den köttiga delen under och runt bogbladet och skinkan.
Grytbitar strimlat från den köttiga delen under och runt bogbladet och skinkan.
B. Detaljer med ben
SKINKA, RUNDSKUREN MED BEN. Bäckenbenet sågas genom med snedställd såg ca 7 cm framför bäckenbensfogens främre kant. Skinkfiléen
skärs bort. Bäckenbenet sågas av och skinkan rundskärs därefter så långt ut som det är möjligt i den naturliga hinnan mellan magert och fett.
Läggen sågas av ca 2 cm nedanför knädelen parallellt med bäckenbenet.
KOTLETTRAD, KORTHUGGEN. Styckas i ett stycke från 1112:e kotan till första ländkostleden. Ryggspäcket skärs bort. Kotletterna huggs jämna
och bör hålla en vikt av 200225 gram/styck. Exakt vikt anges vid varje enskild beställning.
Det synliga fettet får inte på något ställe vara tjockare än 0,5cm
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
Rättvikoch ister. Revbenen skall frånskäras över 5:e
REVBENSSPJÄLL,
KNÄCKTA. Frånskärs sidan i undre hinnan putsas fritt från 795
svål,30
blodkött
SWEDEN
revbenet.
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SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR DJUPFRYSTA PRODUKTER.

GRISFÄRS. Krav enligt ovan.
GRYTBITAR. Tärnat griskött från den köttiga delen under och runt bogbladet och skinkan.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Grytbitar strimlat från den köttiga delen under och runt bogbladet
och skinkan.
2016-06-30
B. Detaljer med ben
Upphandlande
organisation
Upphandling
SKINKA,
RUNDSKUREN
MED BEN. Bäckenbenet sågas genom
med snedställd såg ca 7 cm framför bäckenbensfogens främre kant. Skinkfiléen
skärs
bort.kommun
Bäckenbenet sågas av och skinkan rundskärs därefter
så långt
ut som kött,
det ärägg
möjligt
naturliga hinnan
mellan magert och fett.
Rättviks
Livsmedel
 Färskt
ochi den
mjölkprodukter
mm
Läggen sågas av ca 2 cm nedanför knädelen parallellt med bäckenbenet.
KLK 2015/465
KOTLETTRAD, KORTHUGGEN. Styckas i ett stycke från 1112:e kotan till första ländkostleden. Ryggspäcket skärs bort. Kotletterna huggs jämna
och bör hålla en vikt av 200225 gram/styck. Exakt vikt anges vid varje enskild beställning.
Det synliga fettet får inte på något ställe vara tjockare än 0,5cm
REVBENSSPJÄLL, KNÄCKTA. Frånskärs sidan i undre hinnan putsas fritt från svål, blodkött och ister. Revbenen skall frånskäras över 5:e
revbenet.
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR DJUPFRYSTA PRODUKTER.
Djupfrysta produkter skall vara tillverkade endast av sådan råvara, som i omedelbar anslutning till tillverkning av den djupfrysta produkten skurits
från tidigare inte frysta, hela, halva eller fjärdedels djurkroppar. Färdigställandet av dylik djupfryst produkt skall ske kontinuerligt.
Infrysning, fryslagring och frysdistribution sker under iakttagande av Livsmedelsverkets anvisningar och föreskrifter.
Djupfrysta produkter får vid leverans inte vara lagrade längre tid från infrysningsdagen än
 3 månader för kött av gris och organ
 5 månader för övriga köttvaror.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.4 Charkuteriprodukter, färska och djupfrysta
KVALITETSFÖRESKRIFTER
Charkuterivaror skall uppfylla de kvalitetsfodringar och fastställda livsmedelsstandards som förskrivs i gällande livsmedelslagstiftning, samt
därutöver särskilda föreskrifter enligt nedan.
Allt kött som ingår i produkterna skall vara garanterat fritt från antibiotika, salmonella och hormoner.
KORVSORTIMENT
FALU FLÄSK FRUKOST KÖTT OCH MEDISTERKORV
skall innehålla minst 40 gram kött/100 gram färdig korv.
PRINS OCH WIENERKORV skall innehålla 45 gram kött/100 gram färdig korv.
De råvaror som ingår i ovan nämnda korvsortiment skall vara oberett eller saltat nöt gris och oberett eller salt fläsk, avsvålat kött.
Vattenhalten får inte överstiga 65%/100 gram vilket innebär att vid denna vattenhalt får inte fetthalten överstiga 23 gram färdig vara. Som
utdrygning och bindemedel får endast potatismjöl användas i begränsad mängd. Inga köttbiprodukter får användas.
Korvarna ska vara gluten och mjölkfria
RÖKT MEDVURST. Kött som ingår i denna produkt skall enbart vara oberett eller saltat kött nöt, gris och avsvålat kött av gris. Värmebehandlad
upp till 70 ° C
LEVERPASTEJ. I 100 gram färdig vara skall det ingå lägst 30 gram lever. Fetthalten får inte överstiga 30%.
KALVSYLTA. I 100 gram färdig vara skall det ingå minst 50 gram kalvkött. Annat kött får inte användas.
BLODPUDDING OCH BLODKORV Fetthalt får inte överstiga 20g fett/100 gram färdig vara
SKINKA, KOKT ELLER RÖKT. Produkten skall uteslutande bestå av lårmuskel av svin.
KASSLER. Skall vara en oblandad köttprodukt av kotlettrad från svin. Saltad och varmrökt.
Vikten ska vara ca 1,5kg3kg/st. Den ska ha en gyllenbrun färg och svag rökdoft. Fetthalten får ej överstiga 5%. Det synliga fettet får inte på något
ställe vara tjockare än 0,2cm Ev injecering ska anges i procent.
MÄRKNING
Märkning skall ske enligt livsmedelslagen med följdbestämmelser. På ytterförpackningen skall framgå ursprungsland.
HANTERING, mm
Leverans skall ske i tråg eller backar plast, försedda med lock eller annan godtagbar täckning. Alternativt får användas papplåda, invändigt klädd
med plast (engångsemballage).
Transportfordon skall uppfylla för transport av charkuterivaror fastställda krav enligt gällande livsmedelslagstiftning.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.4.1 Djupfrysta färsprodukter
ALLMÄNT
 Köttmängden får ej understiga 60 gram/100 gram råvara
 Köttsammansättningen skall vara 60% nötkött/kalvkött och 40% fläskkött
 Samtliga färsprodukter skall vara singelfrysta
kommun
Vasagatanoch
1 hormoner.
Rättviks
Köttvaran
som ingår i resp produkt skall vara garanterat fritt ifrån antibiotika, salmonella
212000-2171
795 30 Rättvik
SWEDEN
MÄRKNING
Av ytterförpackningen skall det framgå följande:
- Produktnamn/tillverkare/producent
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HANTERING, mm
Leverans skall ske i tråg eller backar plast, försedda med lock eller annan godtagbar täckning. Alternativt får användas papplåda, invändigt klädd
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
med plast (engångsemballage).
Transportfordon skall uppfylla för transport av charkuterivaror2016-06-30
fastställda krav enligt gällande livsmedelslagstiftning.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Upphandlande
organisation
Senaste
LIVSFS ska gälla.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

Upphandling
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Samtliga krav accepteras

6.4.1 Djupfrysta färsprodukter
ALLMÄNT
 Köttmängden får ej understiga 60 gram/100 gram råvara
 Köttsammansättningen skall vara 60% nötkött/kalvkött och 40% fläskkött
 Samtliga färsprodukter skall vara singelfrysta
 Köttvaran som ingår i resp produkt skall vara garanterat fritt ifrån antibiotika, salmonella och hormoner.
MÄRKNING
Av ytterförpackningen skall det framgå följande:
- Produktnamn/tillverkare/producent
- Ursprungsland
- Vikt/enhet och totalvikt
- Infrysningsdag
 Bästföredatum
 Bör inte frysas efter upptining, denna text skall ange på förpackningen
 Förvaringsanvisningar
- Tillagningsanvisningar
 Innehållsförteckning/produktfakta
 Texten skall vara på svenska.
HANTERING, mm
Leverans av djupfrysta livsmedel skall ske enligt fastställda krav enligt gällande livsmedelslagstiftning.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.4.2 Djupfrysta puréer
KVALITETSKRAV
Samtliga puréer skall vara förpassade råvaror av hög kvalitet.
Respektive puré skall vara lösfryst typ ”PELLETS”.
Samtliga puréer skall vara fria ifrån tillsatser, antibiotika, salmonella och hormoner.
MÄRKNING
På ytteremballaget ska framgå:
 Producent/leverantör/ursprungsland
 Förvaringsanvisning
 Sista förbrukningsdag
 Tydlig innehållsförteckning på svenska.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.5 Färska ägg
KVALITETSKRAV
Endast ägg av kvalitetsklass ”KLASS A” upphandlas. Förpackningsvecka får vara tidigast veckan före leveransveckan. Äggen skall vara fria från
salmonella.
MÄRKNING
På ytteremballaget ska anges följande;
- Kvalitetsklass
- Land
 Producent/leverantör/ursprungsland
 Förpackningsvecka
 Bästföredatum
- Nettovikt
LAGRING
Ägg som lagrats mer än 28 dagar skall vara märkt med ”kyllagrat”.
HANTERING, mm
Lådor, kartonger och inredning skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande lukt.

Rättviks kommun
ÖVRIGA
BESTÄMMELSER
212000-2171
Senaste LIVSFS ska gälla.

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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Svarsalternativ

Värde

På ytteremballaget ska framgå:
 Producent/leverantör/ursprungsland
 Förvaringsanvisning
 Sista förbrukningsdag
 Tydlig innehållsförteckning på svenska.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Upphandlande
organisation
Senaste
LIVSFS ska gälla.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Värde

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2016-06-30

Upphandling
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Samtliga krav accepteras

6.5 Färska ägg
KVALITETSKRAV
Endast ägg av kvalitetsklass ”KLASS A” upphandlas. Förpackningsvecka får vara tidigast veckan före leveransveckan. Äggen skall vara fria från
salmonella.
MÄRKNING
På ytteremballaget ska anges följande;
- Kvalitetsklass
- Land
 Producent/leverantör/ursprungsland
 Förpackningsvecka
 Bästföredatum
- Nettovikt
LAGRING
Ägg som lagrats mer än 28 dagar skall vara märkt med ”kyllagrat”.
HANTERING, mm
Lådor, kartonger och inredning skall vara rena, hela och torra samt utan framträdande lukt.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

6.6 Färsk fisk
KVALITETSKRAV
Fiskfiléer skall vara helt benfria.
Blandningar av olika fisksorter i samma förpackning får ej förekomma, där så ej särskilt efterfrågats.
MÄRKNING
På ytteremballaget ska anges följande;
- Kvalitetsklass
- Land
 Producent/leverantör/ursprungsland
 Förpackningsvecka
 Bästföredatum
- Nettovikt
HANTERING, mm
Lådor, kartonger och inredning skall vara rena, hela och torra.
KYLDA PRODUKTER
Leverans skall ske i tråg eller backar av plast, försedda med lock eller annan godtagbar täckning. Alternativt får papplåda invändigt klädd med plast
(engångsemballage) användas.
Transportfordon skall uppfylla för transport av köttvaror fastställda krav enligt gällande livsmedelslagstiftning.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Senaste LIVSFS ska gälla.
Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

7 ANBUDSUTVÄRDERING
De anbud som klarat anbudsprövningen utvärderas enligt de ställda utvärderingskriterierna för respektive Delområde/ Produktgrupp.
Vid utvärderingen kommer den artikel som offererats i första hand, att utvärderas.
Bedöms den artikeln inte motsvara kraven kommer eventuellt alternativ artikel att bedömas.
Minst 80 % av artiklarna inom grupperna 1, 2 och 3 måste klara kraven.

7.1 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 1 Mjölkprodukter
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive
position multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
795 30för
Rättvik
Observera
att minst 80 % av artiklarna måste ha offererats och klarat kvalitetskraven
att anbudet skall utvärderas och att belastningspriser
SWEDEN
tillämpas för tomma positioner.
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Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.

Svarsalternativ

Värde

Samtliga krav accepteras

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
7 ANBUDSUTVÄRDERING

2016-06-30

De anbud som klarat anbudsprövningen utvärderas enligt de ställda utvärderingskriterierna för respektive Delområde/ Produktgrupp.

Upphandlande organisation

Upphandling

Vid
utvärderingen
kommer den artikel som offererats i första Livsmedel
hand, att utvärderas.
Rättviks
kommun
 Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
Bedöms den artikeln inte motsvara kraven kommer eventuelltKLK
alternativ
artikel att bedömas.
2015/465
Minst 80 % av artiklarna inom grupperna 1, 2 och 3 måste klara kraven.

7.1 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 1 Mjölkprodukter
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive
position multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Observera att minst 80 % av artiklarna måste ha offererats och klarat kvalitetskraven för att anbudet skall utvärderas och att belastningspriser
tillämpas för tomma positioner.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (1650000/1850000*100).
Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.
Poäng för angiven rabatt kommer att sättas enligt nedan.
≥ 9 % 100 poäng
78 % 80 poäng
56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng
0 % rabatt 0 poäng
Gruppen kommer att utvärderas enligt följande kriterier,
Pris: 80 %.
Rabatt på prislistan: 20 %.

7.1.1 Exempel av utvärderingsmodellen för Mjölkprodukter

Anbudsgivare 4 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.2 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 2 Övriga mjölkprodukter
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Observera att minst 80 % av artiklarna måste ha offererats och klarat kvalitetskraven för att anbudet skall utvärderas och att belastningspriser
tillämpas för tomma positioner.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (1650000/1850000*100).
Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.
Poäng för angiven rabatt kommer att sättas enligt nedan.
≥ 9 % 100 poäng
Rättviks kommun
78
% 80 poäng
212000-2171
56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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Upphandlande organisation

Upphandling

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Anbudsgivare 4 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.2 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 2 Övriga mjölkprodukter
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Observera att minst 80 % av artiklarna måste ha offererats och klarat kvalitetskraven för att anbudet skall utvärderas och att belastningspriser
tillämpas för tomma positioner.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (1650000/1850000*100).
Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.
Poäng för angiven rabatt kommer att sättas enligt nedan.
≥ 9 % 100 poäng
78 % 80 poäng
56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng
0 % rabatt 0 poäng
Gruppen kommer att utvärderas enligt följande kriterier,
◦ Pris: 80 %.
◦ Rabatt på prislistan: 20 %.

7.2.1 Exempel av utvärderingsmodellen för Övriga mejeriprodukter

Anbud 4 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.3 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 3 Färskt och fryst kött, chark mm
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Observera att minst 80 % av artiklarna måste ha offererats och klarat kvalitetskraven för att anbudet skall utvärderas och att belastningspriser
tillämpas för tomma positioner.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (165000/185000*100).
Kvalitet
Vid bedömning av kvalitet kommer en utvärderingsgrupp (5 pers) bedöma ett antal utvalda livsmedel utifrån följande delkriterier,
1. smak
2. konsistens
Rättviks
3. lukt kommun
och utseende
212000-2171
4. viktminskning

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
Produkterna kommer att tillagas på samma sätt och vara helt anonyma för testgruppen.
Detta förutsätter att anbudsgivaren, efter begäran, tillhandahåller varuprov för anbudsprodukten utan kostnad
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Upphandlande organisation

Upphandling

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Anbud 4 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.3 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 3 Färskt och fryst kött, chark mm
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Observera att minst 80 % av artiklarna måste ha offererats och klarat kvalitetskraven för att anbudet skall utvärderas och att belastningspriser
tillämpas för tomma positioner.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (165000/185000*100).
Kvalitet
Vid bedömning av kvalitet kommer en utvärderingsgrupp (5 pers) bedöma ett antal utvalda livsmedel utifrån följande delkriterier,
1.
2.
3.
4.

smak
konsistens
lukt och utseende
viktminskning

Produkterna kommer att tillagas på samma sätt och vara helt anonyma för testgruppen.
Detta förutsätter att anbudsgivaren, efter begäran, tillhandahåller varuprov för anbudsprodukten utan kostnad
Maximal poäng för respektive delkriterie är 100, vilket innebär att produktens egenskap helt uppfyller kravet. Bedömningen sker därefter i en
fallande skala, där 0 poäng innebär att produkten inte alls uppfyller angivet kvalitetskrav.
Enskild produkt måste minst erhålla 50 poäng för respektive delkriterie för att bli godkänd.
Efter sammanställning av respektive anbudsgivares genomsnittliga värde från testerna, tilldelas anbudsgivarna kriteriepoäng enligt nedanstående
tabell;
Genomsnittsvärde
91-100
81-90
71-80
61-70
50-60

Kriteriepoäng
100
75
50
25
0

Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.
Poäng för angiven rabatt kommer att sättas enligt nedan.
≥ 9 % 100 poäng
78 % 80 poäng
56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng
0 % rabatt 0 poäng
Gruppen kommer att utvärderas enligt följande kriterier,
◦ Pris: 60 %.
◦ Kvalitet: 30%
◦ Rabatt på prislistan: 10 %.

7.3.1 Exempel av utvärderingsmodell för Färskt och fryst kött. Chark mm

Anbud 2 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.
Rättviks kommun
212000-2171

7.4 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 4 Färska ägg

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng
0 % rabatt 0 poäng
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Gruppen kommer att utvärderas enligt följande kriterier,
◦Upphandlande
Pris: 60 %.
organisation
Upphandling
◦ Kvalitet: 30%
Rättviks
kommun
Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
◦ Rabatt på prislistan: 10 %.

KLK 2015/465

7.3.1 Exempel av utvärderingsmodell för Färskt och fryst kött. Chark mm

Anbud 2 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.4 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 4 Färska ägg
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (1650000/1850000*100).

Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.
Poäng för angiven rabatt kommer att sättas enligt nedan.
≥ 9 % 100 poäng
78 % 80 poäng
56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng
0 % rabatt 0 poäng
Gruppen kommer att utvärderas enligt följande kriterier,
◦ Pris: 80 %.
◦ Rabatt på prislistan: 20 %.

7.4.1 Exempel av utvärderingsmodell för Färska ägg

Anbud 4 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.5 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 5 Färsk fisk
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud
får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (1650000/1850000*100). Vasagatan 1
Rättviks2kommun
212000-2171
795 30 Rättvik
SWEDEN
Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.28 / 35
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Upphandlande organisation

Upphandling

Rättviks kommun

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
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Anbud 4 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

7.5 Utvärderingskriterier Produktgrupp/ Delområde 5 Färsk fisk
Pris
Totala anbudssumman för produktgruppen, dvs summan av samtliga positionsvärden som räknas fram genom "volym för respektive position
multiplicerat med offererat ápris alternativt belastningspris", utgör grunden för kriteriet pris.
Lägsta pris ger 100 kriteriepoäng och de övriga anbuden ges ett kriteriepoäng i relation till det lägsta anbudet.
Ex.
Anbud 1 Kr 1 850 000
Anbud 2 Kr 1 650 000
Anbud 2 får 100 kriteriepoäng och Anbud 1 får 89 (1650000/1850000*100).
Rabatt
Anbudsgivaren ska, i sortimentsprislistan, ange den generella rabatt som kommunen erbjuds inom delområdet/ produktområdet.
Poäng för angiven rabatt kommer att sättas enligt nedan.
≥ 9 % 100 poäng
78 % 80 poäng
56 % 60 poäng
34 % 40 poäng
12 % 20 poäng
0 % rabatt eller påslag 0 poäng
Gruppen kommer att utvärderas enligt följande kriterier,
◦ Pris: 80 %.
◦ Rabatt på prislistan: 20 %.

7.5.1 Exempel av utvärderingsmodell för Färsk fisk

Anbud 1 vinner då det anbudet har högsta sammanlagda värde.

8 SANNINGSFÖRSÄKRAN
8.1 Sanningsförsäkran beträffande antidiskriminering
De lagar som avses är hets mot folkgrupp och olaga diskriminering enligt 16 kap 89 § brottsbalken (1962:700). Denna försäkran avser även
diskrimineringslagen (2008:567).
En ny lag som träder i kraft under avtalstiden omfattas likaså av denna försäkran om lagen angetts i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS
2008:1) för tillämpningen av förordningen 2006:260 om antidiskriminering i upphandlingskontrakt.
Härmed försäkras att leverantören, anställd som leverantören ansvarar för, inte enligt en lagakraftvunnen dom har brutit mot en straffbestämmelse
eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar som denna försäkran avser. Försäkran avser den senaste tolvmånadersperioden räknat från den
dag då denna försäkran avsänds till kommunen, dock tidigast från det att kontraktet trädde i kraft.
Svarsalternativ

Värde

Kravet uppfylls:

8.2 Uppföljning sociala och etiska krav
Rättviks kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen. Med
sociala och etiska krav menar vi ex. krav på mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska leverantören kunna uppvisa verifikat eller annan
dokumentation som styrker att kraven efterlevs. Finns behov av komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej
är tillräcklig eller är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att samarbetet ska kunna fortgå.
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
795 30 Rättvik
Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder.
SWEDEN
Svarsalternativ

Värde

29 / 35

diskrimineringslagen (2008:567).
En ny lag som träder i kraft under avtalstiden omfattas likaså av denna försäkran om lagen angetts i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS
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Härmed försäkras att leverantören, anställd som leverantören ansvarar för, inte enligt en lagakraftvunnen dom har brutit mot en straffbestämmelse
eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar som denna försäkran avser. Försäkran avser den senaste tolvmånadersperioden räknat från den
Upphandlande
organisation
dag
då denna försäkran
avsänds till kommunen, dock tidigastUpphandling
från det att kontraktet trädde i kraft.

Rättviks kommun
Svarsalternativ

Livsmedel  Färskt kött, ägg och mjölkprodukter mm
KLK 2015/465

Värde

Kravet uppfylls:

8.2 Uppföljning sociala och etiska krav
Rättviks kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen. Med
sociala och etiska krav menar vi ex. krav på mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska leverantören kunna uppvisa verifikat eller annan
dokumentation som styrker att kraven efterlevs. Finns behov av komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej
är tillräcklig eller är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att samarbetet ska kunna fortgå.
Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder.
Svarsalternativ

Värde

Kravet accepteras

9 AVTALSVILLKOR
9.1 Parter
Avtal tecknas mellan följande parter:
Beställare:
Rättviks kommun
Organisationsnummer: 212000-2171
Adress: 795 80 Rättvik.
Kontaktperson: Anders Frodig
E-postadress: anders.frodig@rattvik.se
Telefon: 0248-70 314
Leverantör:
Namn
Organisationsnummer:
Adress:
Kontaktperson:
E-postadress:
Telefon:
Anbudsgivaren ska meddela kontaktuppgifter för avtalet
Svarsalternativ

Värde

Kontaktinformation meddelat

9.2 Avtalet
Detta avtal består av följande handlingar;
Avtalsvillkor.
Förfrågningsunderlaget med bilagor och ändringar/ kompletteringar.
Anbudsgivarens anbud med bilagor.

9.3 Handlingarnas rangordning
Handlingarna gäller i följande rangordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Skriftliga ändringar och tillägg till kontraktet som eventuellt tillkommer under avtalsperioden.
Detta kontrakt inklusive bilagor.
Organisationens förfrågningsunderlag inklusive daterade bilagor.
Eventuella förtydliganden av och kompletteringar till leverantörens anbud.
Leverantörens daterade anbud.

9.4 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras efter skriftlig överenskommelse mellan parternas behöriga kontaktpersoner.

9.5 Avtalstid
20161001  20180930 med rätt för köparen att begära förlängning ytterligare ett + ett år (1+1 år).

9.6 Produkter, priser
Rättviks kommun
Produkter och nettopriser enligt bilaga.
212000-2171

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
Priserna är angivna i svenska kronor (SEK), exkl mervärdeskatt och inkluderar samtliga, med produkten förenliga kostnader, för leverans till
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2.
3.
4.
5.

Detta kontrakt inklusive bilagor.
Organisationens förfrågningsunderlag inklusive daterade bilagor.
Eventuella förtydliganden av och kompletteringar till leverantörens anbud.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Leverantörens daterade anbud.
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20161001  20180930 med rätt för köparen att begära förlängning ytterligare ett + ett år (1+1 år).

9.6 Produkter, priser
Produkter och nettopriser enligt bilaga.
Priserna är angivna i svenska kronor (SEK), exkl mervärdeskatt och inkluderar samtliga, med produkten förenliga kostnader, för leverans till
angiven leveransadress.
Exempel för sådana kostnader kan vara myndigheters avgifter, förpackningar, tull, transport, mm.

9.7 Prisjustering, Delområde/ Produktgrupp 1, 2, 3 och 4
Särskilda villkor gäller för Delområde/ Produktgrupp 5 , Färsk fisk (punkt 8.8)
Prisuppdatering får ske vid avtalsstart under förutsättning att den är väl dokumenterad och godkänns av kommunens kontaktperson.
För perioden därefter får prisändringar ske högst 4 ggr/år, 1:a februari, 1:a maj, 1:a september och 1:a november, för varje år avtalet varar.
Begäran om prisjustering ska ske skriftligen med angivande av önskad ändring och ska vara Rättviks kommun tillhanda senast fyra (4) veckor före
ändringen.
Har begäran inte kommit Rättviks kommun tillhanda detta datum gäller föregående periods priser oförändrade.
Förändringen ska redovisas i krontal och underlag som styrker förändringen ska bifogas.
Sjunker priserna ska även detta ingå i förändringen.
Godkänner Rättviks kommun begärd prisförändring så träder dessa i kraft 20 dagar efter det att Rättviks kommun fått begärd prisjustering.
Överenskommelsen ska vara skriftlig och undertecknad av för parterna behöriga personer.
Om parterna inte kan komma överens om storleken på prisjusteringen kan detta vara skäl till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan, om ingen
annan avvecklingstid överenskommes.

9.8 Priser  Delområde/ Produktgrupp 5, Färsk fisk
Priser ska baseras på Göteborgs Fiskehamns (fiskeauktionens) noteringar för dagsmedelpris på landad fisk, med % i rabatt eller tillägg, allt enligt
anbud.
Rabatter/ tillägg ligger fasta under hela avtalsperioden.

9.9 Kampanjer
Om kampanjer tillämpas skall Köparens kontaktperson meddelas i så god tid att erbjudandet hinner nyttjas.

9.10 Kvalitet och utförande
Ingående av avtal medför att Leverantören bestyrker att Leverantörens avtalsprodukter och eventuellt framtida ersättningsprodukter uppfyller
samtliga krav i förfrågningsunderlaget.

9.11 Återtaget
Rättviks kommun driver ett naturbruksgymnasium, vilket medför att kommunens kök kan återta producerade livsmedel för egen förbrukning, allt
enligt LOU 2 kap, 10a §.
Myndigheten har i förfrågningsunderlaget endast angivit den volym som levereras utanför Återtaget, dvs av extern leverantör.

9.12 Produktfakta
Leverantören ska på begäran tillhandahålla broschyrmaterial med produktfakta och produktbeskrivning på svenska i erforderlig mängd.

9.13 Kontroll och uppföljning
Protokollförd uppföljning av avtalet ska ske 1 gång per år.
Köparen är sammankallande.
Kommunen har rätt att utföra kontroller i den produktionsenhet där livsmedel som leverantören åtagit sig att leverera har producerats, för att
kontrollera att ställda krav också efterlevs under avtalstiden.
Leverantören skall medverka till att dessa inspektioner kan genomföras på ett effektivt sätt.
Kommunen äger även rätt att få underlag och resultat av Leverantörens egenkontroll.

9.14 Beställningsrutiner/ avrop
Beställningar kan ske på flera olika sätt och varje beställare väljer själv den metod som passar bäst.
För närvarande tillämpas följande alternativ:
Rättviks kommun
212000-2171
Beställning via epost
Beställning via telefon
Beställning på leverantörsportal

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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Kommunen äger även rätt att få underlag och resultat av Leverantörens egenkontroll.

9.14 Beställningsrutiner/ avrop
Beställningar kan ske på flera olika sätt och varje beställare väljer själv den metod som passar bäst.
För närvarande tillämpas följande alternativ:
Beställning via epost
Beställning via telefon
Beställning på leverantörsportal
Följande avropstid gäller:
Beställning 5 arbetsdagar före önskad leverans.

9.15 Nya produkter
Nya produkter inom den upphandlad produktgrupp/ delområde kan efter köparens val ingå i avtalet.
Efter eventuella förhandlingar om priser och villkor meddelar Rättviks kommun skriftligt leverantören om produkten skall ingå i avtalet.
Köparen följer med stort intresse utvecklingen på livsmedelsmarknaden vad gäller nya produkter, förändringar etc. Information om dessa
presenteras regelmässigt för köparen.
Prov på nya produkter kan komma att begäras in under avtalsperioden och översänds då kostnadsfritt till beställaren.
Allt enligt LOU 4 kap, 7 §.

9.16 Ersättningsvaror/ tilläggsartiklar
Leverans av ersättningsvara kan, vid enstaka tillfällen, tillämpas om beställd anbudsvara inte kan levereras.
Detta ska omedelbart meddelas beställaren, oavsett beställningsrutin.
Ersättningsleverans får inte ske utan särskilt godkännande från beställaren.
Om inte force majeure föreligger är leverantören skyldig att leverera produkt med samma eller högre kvalitet till högst gällande avtalspris.
Beställaren skall erbjudas flera alternativa produkter, varefter beställaren väljer produkt.
Ersättningsleverans skall ske senast inom ett dygn.
Om någon anbudsvara utgår under avtalsperioden kan ersättningsvara skrivas in i avtalssortimentet efter skriftligt godkännande av Rättviks
kommuns kontaktperson.
Ersättningsprodukt får inte kvalitetsmässigt understiga ursprungsprodukten och ska fylla samtliga krav enligt förfrågningsunderlaget.

9.17 Leveransvillkor
Fritt respektive leveransadress vid order om minst Kr 400,00 exkl moms
Vid beställning understigande Kr 400,00 exkl moms, utgår en leveransavgift till leverantören om Kr 100,00 exkl moms.
Leverans skall ske till anvisad plats inomhus för respektive leveransadress.
Transportemballage skall uppfylla Livsmedelslagen (LIVSFS).
Returemballage typ container, häckar och transportbackar återtas i samband med nästkommande leverans utan särskild kostnad.
De kan komma att placeras utanför lokalen på anvisad plats och köparen fråntar sig allt ansvar.
Enskild transportförpackning ska ej överstiga 10 kg. (Gäller ej wellbag mjölk).
Varor som kräver aktsamhet packas ej under tungt gods.
Leverantören ska säkerställa att hela leveranscykeln av kylda/ frysta varor sker på ett sådant sätt att kyl/ fryskedjan inte bryts.

9.18 Leveransadress och leveransfrekvens
Leveranser skall ske successivt efter avrop till angivna leveransadresser (se FFU punkt 4.13), vardagar mellan klockan 07.00 – 13.00 eller enligt
överenskommelse med den avropande enheten.

9.19 Vite vid försenad leverans
Försening av leverans medför att Beställaren har rätt att utkräva vite med:
SEK 500 per påbörjad timme under planerad leveransdag och därefter följande dygn.
Vite beräknas för de timmar som leverans kan mottagas av respektive enhets personal.

Rättviks
kommun
9.20
Följesedlar

Vasagatan 1
212000-2171
795 30 Rättvik
SWEDEN
Leverans åtföljs av följesedel som kvitteras av godsmottagaren.
Följesedel, med beställarens ordernummer/namn, är fäst, väl synlig, utanpå transportförpackning.
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SEK 500 per påbörjad timme under planerad leveransdag
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därefter följande dygn.
KLK
Vite beräknas för de timmar som leverans kan mottagas av respektive enhets personal.

9.20 Följesedlar
Leverans åtföljs av följesedel som kvitteras av godsmottagaren.
Följesedel, med beställarens ordernummer/namn, är fäst, väl synlig, utanpå transportförpackning.

9.21 Fakturering
Fakturerings, expeditions, påminnelse eller andra administrativa avgifter ska inte utgå.
Elektronisk faktura:
Elektronisk fakturering ska ske per leverans/ följesedel med angivande av leveransadress eller genom samlingsfaktura avseende respektive
leveransadress med angivande av leveransadress och specifikation per följesedelsnummer.

9.22 Fakturan ska innehålla följande
Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodatum/betalningsvillkor
Fakturabelopp
Momsbelopp
Organisationsnummer/VAT-nummer
Plusgiro – Bankgironummer eller bankkonto inkl. clearingnummer.
Avtals/Beställningsnummer
Referens på Beställande enhet/förvaltning enligt kommunens anvisningar samt namn på den person som beställt produkterna.
Kostnadsposter skall vara specificerade och på begäran verifierade.

Rättviks kommun: separata fakturor i 1 ex för varje leverans med leveransadress tillställes Rättviks kommun,
795 80 RÄTTVIK.
Fakturering skall ske för respektive leveransadress. Fakturan skall tydligt specificera vilken/vilka beställningar som avses och uppföljning skall
kunna ske per beställning och artikelrad.
Inga fakturerings- eller expeditionsavgifter accepteras.

9.23 Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fullgjord och godkänd leverans samt erhållen fakturas ankomstdatum, därefter accepteras dröjsmålsränta enligt räntelag.

9.24 Vite, Elektroniska fakturor
I de fall leverantören inte fullgör sitt åtagande avseende elektroniska fakturor äger Rättviks kommun rätt att kräva vite enligt följande:
Försening med leverans av elektroniska fakturor med 1 månad eller mer från avtalsperiodens början, medför vite med SEK 5 000,00 per
påbörjad månad.

9.25 Statistik
Antagen leverantör skall automatiskt två gånger per år, utan krav på ersättning, tillsända statistik över utförda leveranser med angivande av
kvantitet per vara.
Statistiken skall visa både avtalsprodukter och produkter utanför avtalet. Perioderna som skall redovisas är för 1 januari – 30 juni samt 1 juli – 31
december resp år. Statistiken skall vara den upphandlande enhetens kontaktperson tillhanda senast 6 veckor efter periodens slut.
Statistiken skall omfatta nedanstående:
Per enhet, kundnummerordning, varugruppsordning enligt positionsnummer, kvantitet och totalkostnad.
Krav- och ekologiska produkter skall redovisas separat.
Totalvolymen
Statistiken önskas som epost i MS Excelformat till Kommunens kontaktperson.

9.26 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska under hela avtalsperioden inneha ansvarsförsäkring som täcker skada till minst 10 MSEK. Försäkringen ska täcka skada som
uppstått genom vållande av Leverantörens personal i uppdraget, eller i samband därmed, och gälla både Beställaren och tredje man.

9.27 Reklamationer/fel på varan
Om fel, kvalitetsavvikelser eller avvikelser från gällande miljökrav föreligger, reklamerar köparen omgående felet från det att det uppdagats.
Köparen äger rätt av häva köpet eller kräva fullgod leverans eller mot felet eller kvalitetsavvikelsen motsvarande avdrag på köpeskillingen.
Betalning av fakturan innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i leveransen
Utbyte av felaktig produkt eller avhjälpande äger rum så snart det är möjligt efter reklamation eller vid tidpunkt som parterna kommer överens om.
Rättviks kommun
Vasagatan 1
212000-2171
795 30 Rättvik
Eventuella
merkostnader i samband med retur eller ersättning bekostas av leverantören.
SWEDEN

9.28 Force majeure
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Leverantören ska under hela avtalsperioden inneha ansvarsförsäkring som täcker skada till minst 10 MSEK. Försäkringen ska täcka skada som
uppstått genom vållande av Leverantörens personal i uppdraget, eller i samband därmed, och gälla både Beställaren och tredje man.

9.27 Reklamationer/fel på varan
Om fel, kvalitetsavvikelser eller avvikelser från gällande miljökrav föreligger, reklamerar köparen omgående felet från det att det uppdagats.
Köparen äger rätt av häva köpet eller kräva fullgod leverans eller mot felet eller kvalitetsavvikelsen motsvarande avdrag på köpeskillingen.
Betalning av fakturan innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i leveransen
Utbyte av felaktig produkt eller avhjälpande äger rum så snart det är möjligt efter reklamation eller vid tidpunkt som parterna kommer överens om.
Eventuella merkostnader i samband med retur eller ersättning bekostas av leverantören.

9.28 Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som
part ej råder över och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställd händelse.
För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom.

9.29 Tvist, tillämplig lag
Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och leverantör ska, om parter ej kommer överens, avgöras av svensk domstol närmast belägen
Beställarens hemort med tillämpning av svensk rätt.

9.30 Hävning
Parterna äger rätt att skriftligen häva avtalet med omedelbar verkan om:
Någon av parterna väsentligen åsidosätter sina åtaganden och rättelse inte sker inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning till motparten, eller
Parterna inte iakttar vad som i lag och ordning stadgas*, eller
Parterna inställer betalningar, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs eller på annat sätt finnes vara på sådant obestånd att Parterna
inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.*
* Avser även anlitade underleverantörer.

Rättviks kommun
212000-2171

Vasagatan 1
795 30 Rättvik
SWEDEN
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