
 

 

 

Intresseanmälan - Leverans av livsmedel 

 
Är du producent och/eller leverantör av livsmedel som du vill erbjuda oss att servera i 
förskola, skola eller äldreboende? 
 
För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med kommunen. Avtal kan bli till på 
två olika sätt.  
 
Upphandling 
För avtalsvärden över direktupphandlingsgränsen (ca 587 000 kr) sker upphandling 
enligt Lagen om offentlig upphandling (2016:1146) och annonseras via upphandlings-
systemet Visma TendSign.  
 
Alla leverantörer är välkomna att inkomma med anbud under annonseringstiden. 
Upphandling sker ca 6-12 månader innan det nya avtalet ska börja gälla och annonseras i 
ca 30 dagar. Upphandlingen resulterar i avtal som normalt varar i 4 år. Visma TendSign 
erbjuder bevakningstjänster som hjälper er med aviseringar för de områden ni önskar. 
 
Direktupphandling 
För lägre avtalsvärden kan avtal tecknas genom direktupphandling. Vid en direktupp-
handling ska en jämförelse göras mellan flera aktörer på marknaden så att konkurrensen 
tillvaratas och kommunens pengar används resurseffektivt.  
 
Direktupphandling kan ske löpande under året. Bedömning görs om leveransen mot-
svarar verksamheternas behov avseende volym, kvalitet, leveranstid och pris. Avtal kan 
tecknas för en kortare period t.ex. ett år, en säsong eller enstaka leverans. 
 
Genom att lämna uppgift i nedan intresseanmälan anmäler du intresse för att delta i 
direktupphandling av livsmedelsprodukter. Du förbinder dig inte till någonting. 
Anmälan är ett första steg i dialogen med oss.  
 
Intresseanmälan kan skickas löpande under året till representant för kommunens 
kostenhet: mayvor.johansson@orust.se 
 
 
Dina personuppgifter lagras och behandlas i syfte att kommunerna ska kunna hantera 
din intresseanmälan eller kunna nå dig för frågor eller mer information. 
Mer om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på hemsidan www.orust.se. 

mailto:mayvor.johansson@orust.se


 

 

Intresseanmälan – direktupphandling av livsmedel 
 
Företagsnamn:   
Organisationsnummer:   
Namn på kontaktperson:  
Telefonnummer:  
E-postadress:  
Möjlig leveransperiod:   
Möjlig leveransort: 
(ort dit ni kan leverera) 

 

Kort info om er och era 
produkter: 

 
 
 
 

 
Produkt Beskrivning av produktkvalitet Möjlig volym 

enhet/period 
Pris kr/enhet 
(styck/kg/liter) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Grundläggande villkor 
Följande grundläggande villkor ställs på alla som levererar till Orust kommun: 
 

• beställningar läggs alltid skriftligt av betalande kostenhet 
• levererade varor ska uppfylla avtalad specifikation 
• alla leveranser ska vara spårbara till den som producerat varan 
• leverantör ansvarar för att samtliga för avtalet gällande direktiv, förordningar, 

lagar och andra bestämmelser följs 
• leverans till avtalad adress ska ingå i avtalade priser 
• leverantör ska vara registrerade för F-skatt alternativt FA-skatt 
• fakturor ska uppfylla grundläggande lagkrav på utseende och innehåll samt 

innehålla information om vad som levererats, avtalat pris per enhet 
(styck/kg/förpackning etc) samt namn på beställaren och dennes 
referensnummer (t.ex. z123). 

 
Frågor? Du är välkommen att höra av dig till: upphandling@orust.se 
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