Ramavtalsinformation från inköpsenheten

Ramavtal för Fruktkorgar SLU Uppsala

Fakta

Omfattning
Avtalet omfattar leverans av fruktkorgar till SLU Uppsala.

Produktområde
Fruktkorgar

Beställning

Avropsberättigade
SLU Uppsala

En stående beställning meddelas leverantör via kundservice. Enstaka
beställningar, från 2 kg, till möten och events avropas via Proceedo.
Kundservice
E-post: info@monicasfrukt.se
Telefon: 08-24 84 20

Fruktkorgarnas storlek och innehåll
Fruktkorg kan beställas i valfri vikt.
Fruktkorgarna kan beställas i olika utföranden och ska innehålla minst fem
olika sorters frukt.

Avtalstid
2019-08-05 – 2021-08-04
Option om förlängning 1 + 1 år.

Leverantör
Monica Askebäcks frukt AB
Avtalsansvarig SLU
Hanna Spångberg
018-67 22 12
hanna.spangberg@slu.se

Konventionell fruktkorg
Innehållet består av en blandning av konventionellt odlade bananer, päron, äpplen och citrus. Fruktkorgen
kompletteras även med ytterligare en till två fruktsorter, t ex. nektariner, persikor, kiwi, plommon etc. Fruktkorgen
innehåller, oavsett vikt, ca 30 % bananer och fördelningen av päron, äpplen, citrus samt komplementfrukt-/er anpassas
efter tillgång och säsong.
Ekologisk fruktkorg
Innehållet är detsamma som vid konventionell fruktkorg men godkänd som EU-ekologisk.
Beställare har rätt att justera innehållet i fruktkorgarna med anledning av allergi eller att korgen ska innehålla en
blandning av konventionell och ekologisk frukt.

Kvalitet







All frukt ska vara av minst klass II enligt Jordbruksverkets och EU:s kvalitetsnormer för frukt och grönsaker.
Leverantören ska leverera frukt av sådan kvalitet att den är ätbar vid leveranstillfället och hållbar i rumstemperatur
skälig tid framåt. Med skälig tid avses en hållbarhet motsvarande minst fyra (4) dagar framåt.
Frukten ska vara ren vid leverans och inte behöva rengöras.
Bananer som levereras inom uppdraget ska alltid uppfylla kriterierna för KRAV-märkning, Fairtrade eller
motsvarande. Bananer ska vara uppmärkta med giltig logotyp för att säkerställa kravuppfyllnad.
Livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel ska följas.
Kemiska växtskyddsmedel som fungicider ska inte användas för att behandla äpplen efter skörd. Inte heller
kemiska växtskyddsmedel mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte ska användas på färska äpplen och
päron.
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Produkter av frukt ska ej innehålla GMO i märkningspliktig mängd. Med märkningspliktig mängd avses att
produkten ej innehåller genmodifierade råvaror där andelen överstiger 0,9 % eller lägre tröskelvärden fastställda
enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.2.

Option
Möjlighet finns att köpa färsk mjölk i förpackning om liter.

Pris
Alla priser är fasta under ett (1) år och angivna i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt och inkluderar samtliga
kostnader såsom för emballage, försäkring, tull och transport såväl som kostnader som följer av lag eller
myndighetskrav. Inga separata tilläggsavgifter godtas.
Vid enstaka beställning av fruktkorg får frakt utgå med 200 SEK förutsatt att fruktkorgen inte kan levereras under
ordinarie leveransdag.
Den offererade kostnaden per kg konventionell frukt är 15,95 SEK
Den offererade kostnaden per kg ekologisk frukt är 18,49 SEK
Den offererade kostnaden per liter ekologisk mjölk är 12,50 SEK
Den offererade kostnaden per liter ekologisk laktosfri mjölk är 18,50 SEK

Leverans
Leveransdag för stående beställningar är måndagar mellan kl. 08:00 – 12:00 med möjlighet till ytterligare leverans på
onsdagar vid samma tidpunkt. Skulle leveransdag vara helgdag ska leverans ske närmast följande vardag. Leverans
ska ske under hela året. Undantagen är om inget annat överenskommes:
• Inga leveranser från juli till och med första veckan i augusti. Leverans återupptas från andra veckan i augusti.
• Inga leveranser från vecka 51 till och med vecka 2 året därpå.
Elektronisk följesedel med information om fruktens ursprung följer respektive leverans.
Beställare har rätt att justera en stående beställning med sju (7) dagars varsel och avbeställa en stående beställning med
två (2) veckors varsel.
En enstaka beställning måste vara leverantören tillhanda senast sju (7) dagar före tänkt leveransdag. En enstaka
beställning kan således inte avbeställas vid mindre än sju (7) dagar till leverans.
Vid leveransförsening som inte avhjälpts genom överenskommelse kontakta avtalsansvarig.

