Nya livsmedelsavtal i höst ‐ planera dina inköp redan idag!
Från 1 oktober finns det nya livsmedelsavtal.


Nyhet kött & chark: Baskrav för djurskydd har ställts på kött & chark utifrån
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.



Nyhet bryggerivaror: Nästan alla produkter levereras i Bisfenol A‐fria PET‐flaskor.



Nyhet mejeriprodukter: En ny leverantör samt att 10 liters mjölkförpackning ska användas istället
för 20 liter.

Läs mer om avtalen nedan:

Livsmedel Varugrupp ‐ Kött och charkprodukter, ekologiska och konventionella
Från 1 oktober 2016 finns ett nytt ramavtal för Livsmedel Varugrupp ‐ Kött och charkprodukter, ekologiska
och konventionella.
Ramavtalets omfattning
Ramavtalet omfattar ekologiska och konventionella kött‐ och charkprodukter.
Nytt från tidigare ramavtal
Alla baskrav för djurskydd från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier har ställts i upphandlingen.
Kraven kommer att följas upp vid avtalsuppföljningen med leverantörerna.
Antagna leverantörer per produktområde
Produktområde A ‐ kött och charkprodukter, ekologiska och konventionella
Svensk råvara och importerad råvara. Omfattar ej ekologiskt nötkött från svensk råvara.
Leverantör:
Helmu Walch charkuteri AB
Produktområde B ‐ nötkött, ekologiskt, svensk råvara
Leverantörer:
Gröna gårdar försäljning AB
Helmu Walch charkuteri AB
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Livsmedel Varugrupp ‐ Bryggerivaror
Från 1 oktober 2016 finns ett nytt ramavtal för Livsmedel Varugrupp ‐ Bryggerivaror.
Ramavtalets omfattning
Avtalets sortiment omfattar bryggerivaror med alkoholhalt under 2,5 %. Målgruppen för
avtalet är de verksamheter som har behov av bryggerivaror i större volymer, minst 20 backar
per beställningstillfälle.
Nytt från tidigare ramavtal
Alla produkter levereras i PET‐flaskor som är fria från Bisfenol A. Detta i enlighet med ett krav i
Göteborgs Stads budget om att kommunen enbart ska använda förpackningar fria från
Bisfenol A.
Ett undantag har gjorts för lättöl, vichyvatten och svagdricka som inte finns i PET‐flaska men
som ändå behövs för att täcka äldreomsorgens behov. De levereras fortfarande i glasflaskor
(33 cl returglas).

Livsmedel varugrupp ‐ Mejeriprodukter och matfett
Från 1 oktober finns det ett nytt ramavtal för Livsmedel varugrupp ‐ Mejeriprodukter och
matfett.
Ramavtal har tecknats med Skånemejerier storhushåll AB.
Ramavtalets syfte är att tillgodose storköksverksamheternas behov av mejerivaror och
matfett.
Viktiga förändringar och information


Nytt i detta avtal är att 20 liters mjölkförpackning inte längre finns med på avtalet av
arbetsmiljöskäl. Istället ska 10 liters förpackningar användas.



Kontakta Skånemejerier för att få information om kundnummer och leveransdag.



Kontakta Skånemejerier vid behov av mjölkkyl.



Leveransdag och leveranstid överenskommes med leverantören inför första
leveransen. Leveransavgift för ordervärden under 500 kronor (exklusive moms) är 50
kronor.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Livsmedel varugrupp ‐ Matbröd inklusive ekologiskt och kaffebröd
Från 1 oktober finns det nya ramavtal för Livsmedel varugrupp ‐ Matbröd inklusive ekologiskt och
kaffebröd. Ramavtal har tecknats med Tjörnbagarn AB och Gråbobagaren AB. Ramavtalens syfte är att
tillgodose verksamheternas behov av bröd och kaffebröd. Sortimentet omfattar matbröd inklusive
ekologiskt och kaffebröd samt tårtor, smörgåstårtor och bredda frallor.
Leveransinformation
Önskad leveransdag och leveranstid anges i beställningen till leverantören. Leveransdag och leveranstid
överenskommes med leverantören inför första leveransen. Leveransavgift för ordervärden under 500
kronor (exklusive moms) är 50 kronor.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Livsmedel Varugrupper ‐ Kaffe och te, ekologiskt och etiskt märkt
Från 1 oktober finns ett nytt ramavtal för Kaffe och te, ekologiskt och etiskt märkt. Ramavtal har tecknats
med leverantören Kahls Kaffe AB. Allt kaffe i avtalssortimentet är både ekologiskt (KRAV) och etiskt
(Fairtrade) producerat. Allt te i avtalssortimentet är ekologiskt eller etiskt producerat. I avtalssortimentet
finns även mjölk, socker och chokladpulver.
Kort information om beställning och leverans
Leveransavgift för totala ordervärden under 1000:‐ exkl moms = 60:‐
Kahls lämnar 10% rabatt på övrigt sortiment. Kontakta Kahls Kaffe AB för att få kundnummer.
Det går även att få kaffe och te levererat med ordinarie leverans från Martin&Servera. Order läggs till Kahls,
ange vid beställning kundnummer och leveransdag hos Martin&Servera.
Kaffe och te finns även på avtal med Leverantören av kaffeautomater.

