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1. Anbudsinbjudan

1.1 Inbjudan
Solna stad, 212000-0183, bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud inom Måltidsentreprenad för
Solna stads skolor och förskolor.

1.2 Presentation av Solna stad
Solna stad (staden) är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens
lugn och storstadens puls. Staden har drygt 80 000 invånare. Här finns attraktiva bostäder,
framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och
idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare.

Stadens verksamhet bedrivs inom åtta olika förvaltningar med ansvar för skola, fritidsverksamhet, kultur,
miljö, trafik, mark och fastigheter, vård och social omsorg.

Omkring 2 300 personer arbetar inom stadens olika verksamhetsområden.

Solna stad ska säkerställa att solnaborna får bästa möjliga service för sina skattepengar. Alla
verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det gäller
oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller tillhandahålls av en extern utförare.

Staden har en hög andel verksamhet på entreprenad. Årligen köps entreprenader, varor, tjänster för
stora belopp.

Mer information om Solna stad finns på stadens hemsida solna.se.
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1.3 Beskrivning av upphandlingen

1.3.1 Bakgrund och syfte
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.
Matvanorna har stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Hem och familj har det
grundläggande ansvaret. Eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar
andra vuxna också barnens matvanor. Förskolan och skolan har stora möjligheter att på ett positivt och
naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Utgångspunkten för
kosthållningen i Solna stad är råd upprättade av livsmedelsverket.

Syftet med upphandlingen är att staden ska teckna avtal med en samarbetspartner och leverantör av
måltidstjänster.

1.3.2 Övergripande omfattning
Leverantören ska ansvara för en obruten kvalitetskedja från inköp av råvaror till färdiga matportioner,
leverans samt servering av måltider i Solna stads kommunala förskolor, grundskolor och
gymnasieskola.

Uppdraget omfattar:

inköp av nödvändiga livsmedel/råvaror för tillagning av måltider utifrån godkänd matsedel.
tillagning av måltider till antalet angivna barn/elever i respektive verksamhet de dagar undervisning
bedrivs samt under lovdagar.
leverans och/eller servering av måltider de dagar undervisning bedrivs samt under lovdagar.

Förskola

Uppdraget omfattar tillagning och leverans av lunch. Tillhandahållande och servering av frukost och
mellanmål ingår inte i uppdraget.

Grund- och gymnasieskola

På skolor med tillagningskök innefattar uppdraget tillagning och servering av skollunch.

På skolor med mottagningskök innefattar uppdraget tillagning, leverans och servering av skollunch.

Hålla rent och fräscht i matsal under servering av lunch och mellanmål. Detta innefattar bordsstorkning,
torkning av serveringslinjer, sopning av golv och övriga sysslor för att matsalen ska upplevas ren och
trevlig.

Ordinarie regelmässig lokalvård, golvvård och fönsterputs av matsalen sköts av staden separat
upphandlad leverantör.

Till grundskolan inklusive fritidsverksamhet ingår att mellanmål ska erbjudas.

Ställa upp samtliga stolar i respektive skolas matsal dagligen efter verksamheten avslutats för att
underlätta städningen av lokalerna.

I uppdraget ingår även drift av caféverksamheten vid Solna gymnasium.
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1.3.3 Berörda verksamheter
Solna stad har idag ett 40-tal kommunala förskolor varav 17 stycken ingår i denna upphandling. Utöver
förskolor ingår 9 st grundskolor och 1 gymnasieskola.

Bland de kommunala grundskolorna så är 4 st utrustade med tillagningskök.

Tillagningsköken som i dagsläget finns på plats ligger i

Råsundaskolan,
Ulriksdalsskolan,
Bergshamraskolan,
Råsunda Centralskola (HT-18) *,

Råsundaskolan, Ulriksdalsskolan och Bergshamraskolan har ca 1200 portioners kapacitet vardera.

* Råsunda Centralskola kommer att färdigställas till skolstart HT-18 och och kommer att rymma
kapacitet för ca 1100 portioner. De lokalerna kommer även att ha en förskola (inräknad i ovan).

Total kapacitet för samtliga tillagningskök i Solna Stad är ca 4700 portioner vilket innebär att
leverantören måste ha egen kapacitet för ca 1500 portioner.

Solna stad ska bygga en ny skola i Huvudsta som kommer att ersätta Tallbackaskolan. Nya skolan
kommer att vara avsedd för ca 900 elever och kommer att utrustas med ett tillagningskök. Skolan
beräknas att vara klar till HT-21 och kan komma att ingå i tjänsten efter beslut från Beställaren.

1.3.3.1 Visning av lokaler
Intresserade leverantörer inbjuds till visningar av skolköken som är planerade att ske under
vecka 16 och 17, 2018. För att boka tid till visning av köken, kontakta Emanuel Rytter.

emanuel.rytter@solna.se

1.4 Avtalsform
Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

1.5 Avtalstid
Avtalet tecknas för en period om två och ett halvt år (2,5) år. Staden kan därefter förlänga avtalet med
upp till och med fyra (4) år.
Avtalet är slutet när bägge parter undertecknat avtalet, dock tidigast 2019-01-01.

1.6 Volym
Uppskattat totalt värde (SEK) av upphandlingen, beräknas (baserat på historik) till: 33000000 per år.
 
Ovanstående angiven volym utgör endast en vägledning. Staden garanterar sålunda ingen specifik
volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår. Volymer kan under
avtalsperioden komma att både utökas eller minskas p.g.a. verksamhetsförändringar (exempelvis
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tillkommande verksamheter under avtalets löptid), omstrukturering av verksamheter, eventuella tillfälliga
behov etc.
 
Antal barn i åldersgrupperna 1-18 år stiger med åren, se Solna stads Befolkningsprognos från
2017. Observera att antal barn i prognosen ej visar antal elever på respektive skola eller förskola.
 
Beräknat antal portioner per dag och andel ätande förskolebarn och elever på grundskola och
gymnasium framgår av bilaga 3. Enheter och portionsredovisning och baseras på i dagsläget aktuell
portionsbeställning.
 
Omfattningen i övrigt framgår av Upphandlingsdokumentet med dess bilagor.

1.7 Upphandlingsdokument
Detta upphandlingsdokument består av nedan handlingar:

1. Anbudsinbjudan (detta dokument)
2. Administrativa föreskrifter
3. Leverantörskvalificering
4. Krav på tjänsten
5. Utvärdering
6. Avtalsförlaga

Bilagor:

1. Sanningsförsäkran
2. Personuppgiftsbiträdesavtal
3. Enheter och portionsredovisning
4. Fasta inventarier
5. Ritningar kök
6. Nyttjanderättsavtal skolkök
7. Gränsdragningslista skolkök
8. Prisbilaga

1.8 Diarienummer
Stadens diarienummer och upphandlingens referensnummer är: BUN/2018:153.

1.9 Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Staden kan komma att avbryta upphandlingen om inget av anbuden uppfyller de krav som ställts i
upphandlingsdokumentet eller om inget anbud ryms inom de ekonomiska ramarna eller om annan
saklig grund för avbrytande föreligger.

1.10 Kontakt med marknaden inför upphandling
Staden har inför upphandlingens påbörjande genomfört en marknadsundersökning och träffat ett antal
leverantörer för att ställa frågor kopplat till området som ska upphandlas.

Därefter har staden arbetat med framtagande av underlag och genomfört en Extern remiss där ett
utkast till underlaget har publicerats via en annons i upphandlingsverktyget Tendsign. Den Externa
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remissen genomfördes i februari 2018. Syftet med den externa remissen har varit att samla in
ytterligare synpunkter från marknaden.

Ingen information har lämnats  till aktörer på marknaden som kan bedömas som att det riskerar att
snedvrida konkurrensen.
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2. Administrativa villkor

2.1 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som: Förenklat
förfarande.
 
Solna stad får uppta förhandling med en eller flera Anbudsgivare. Anbud kan komma att antas utan
föregående förhandling, varför det är av stor vikt att detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor
lämnas i anbudet.

2.2 Sista anbudsdag
Sista anbudsdag: 2018-05-22.
 
Anbud som inte inkommer i tid kommer ej att beaktas.

2.3 Anbudets giltighetstid  

Anbud ska vara giltiga till och med: 2018-10-31.

a. Accepteras anbudets giltighetstid?
Ja/Nej. Ja krävs

b. För det fall att upphandlingen överprövas ska anbudens giltighetstid automatiskt
förlängas med sex månader. Accepteras krav på automatisk förlängning?
Ja/Nej. Ja krävs

2.4 Helt/delat anbud
Anbud får inte vara delat utan lämnas på samtliga delar av detta upphandlingsdokument.

2.5 Ofullständiga anbud
Ofullständiga anbud där leverantören inte accepterar angivna förutsättningar och krav, lämnar förbehåll
eller reserverar sig mot villkor i upphandlingsdokumentet kommer att förkastas.

Anbud lämnas på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till egna
avtalsvillkor eller ett villkorat pris är exempel på sådana tillägg och reservationer som kan få till följd att
anbudet förkastas.

2.6 Rättelse av fel och förtydligande
Möjligheten att ändra eller lägga till uppgifter efter anbudstiden är mycket begränsad. Läs igenom
samtliga dokument, upphandlingsdokument inklusive bilagor, mycket noga och ställ frågor om något är
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oklart, gärna så tidigt som möjligt under anbudstiden.
 
Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. Staden får
också medge att anbudet förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller
konkurrensbegränsning.

2.7 Kompletterande dokument
Vid kvalificering och inom ramen för stadens utredning ska anbudsgivaren på stadens begäran
komplettera sitt anbud med ett eller flera av de intyg som omfattas av den. Kontrollen kommer att göras
innan tilldelningsbeslut fattas. Anbudsgivaren kommer i sådant fall uppmanas att inom fem arbetsdagar
lämna in efterfrågade dokument.

2.8 Begränsad kontroll
Staden kommer, med hänvisning till 19 kap. 20 § LOU, att göra en begränsad kontroll av vissa
efterfrågade krav. Detta innebär att kontroll av uppfyllnad av kraven enbart görs för anbudsgivare som
staden har för avsikt att förhandla med eller teckna avtal med, d v s att utvärdering av anbud görs först
och att det endast för anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som
kontrolleras att de uppfyller kvalificeringskraven.

2.9 Åberopade företag och underleverantörer
Anbudsgivaren kan använda sig av andra resurser än sina egna för att uppfylla krav om ekonomisk och
finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet i avsnitt 3. Leverantörskvalificering. Detta
innebär att anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet.

Anbudsgivaren kan även använda sig av andra resurser än sina egna för att uppfylla krav i avsnitt 4.
Kravspecifikation. Detta innebär att anbudsgivaren använder sig av underleverantörer.

En skillnad mellan det som i upphandlingen kallas åberopade företag respektive underleverantörer är att
anbudsgivaren för varje åberopat företag ska ange dessa i anbudet. Se närmare i avsnitt 3.
Leverantörskvalificering med underliggande punkter. För underleverantörer som används för att uppfylla
krav i avsnitt 4. Kravspecifikation, krävs inte att anbudsgivaren till anbudet bifogar ett intyg avseende
underleverantörens åtagande gentemot anbudsgivaren.

2.10 Anbudets form och språk
Anbud ska vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Undantag får göras för enstaka fackuttryck,
tekniska beskrivningar, registreringsbevis och motsvarande handlingar. Dessa undantag får vara skrivna
på norska, danska eller engelska. För handlingar på annat språk ska översättning till svenska biläggas.

2.11 Elektronisk anbudsgivning
Staden strävar efter att förenkla anbudsarbetet för både anbudsgivare och upphandlande myndighet.
Anbudet ska därför ges in elektroniskt via Visma Tendsign. Detta kan ske kostnadsfritt för
anbudsgivaren.

För tillgång till Visma Tendsign krävs inloggningsuppgifter. Användarnamn och lösenord erhålls genom
en registrering på www.tendsign.com.
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Efter registrering får anbudsgivaren omedelbar tillgång till systemet. Tekniska frågor om systemet ställs
till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com.

Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. TendSign
support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign:

tillkommande information såsom svar på frågor från anbudsgivare
kontroll av att frågorna i upphandlingsdokumentet är besvarade

Om anbudsgivare hämtar upphandlingsdokumentet på annat sätt än genom www.tendsign.com,
ansvarar anbudsgivaren för att denne får del av all tillkommande information som rör upphandlingen.

2.12 Ersättning för upprättande av anbud
Staden medger inte ersättning för anbudsgivarens kostnader i samband med upprättande av anbud eller
presentation av anbud.

2.13 Frågor om upphandlingen
Frågor med anledning av upphandlingen ställs skriftligen via tendsign.com under menyfliken "Frågor och
svar". Under samma flik besvarar staden frågor samt publicerar eventuella kompletteringar senast sex
dagar före sista anbudsdag.
 
För att ge staden tillräckligt med tid för att besvara frågor ska dessa vara inkomna senast: 2018-05-14.
 
För övriga frågor kontakta ansvarig upphandlare:
 hanna.sandstrom@solna.se
 087461692

2.14 Tilldelning och grund för utvärdering
Staden kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån följande grund för
utvärdering:

Pris.

Anbuden utvärderas och bedöms enligt den utvärderingsmodell som anges i avsnitt 5. Utvärdering.

2.14.1 Obligatoriska krav
Ska-krav är obligatoriska krav för det som ska anskaffas. Med obligatoriska krav menas krav som
måste vara uppfyllt för att ett anbud ska kunna prövas och antas.  

2.15 Öppning av anbud
Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivaren så begär, kommer en representant utsedd av
Handelskammare att på anbudsgivarens bekostnad närvara vid öppningssammanträdet. Begäran ska i
sådant fall inkomma via "Frågor och svar" senast: 2018-05-14.
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2.16 Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
Meddelande om tilldelningsbeslut skickas elektroniskt till samtliga anbudsgivare.
 
Därefter inträder en avtalsspärr som innebär att staden inte får ingå avtal med anbudsgivare som
tilldelats kontrakt förrän tio dagar har förflutit från den dag tilldelningsbeslutet skickades med
elektroniskt medel.
 
Avtal ska ej anses ingånget förrän båda parter skriftligen har undertecknat avtalet.

2.17 Upphandlingssekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag
(2009:400) (OSL) till dess att upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat
sätt avslutats.
 
Därefter blir anbudsansökningar, anbud och andra ingående uppgifter enligt huvudprincipen i 2 kap.
Tryckfrihetsförordningen, offentliga allmänna handlingar. Delar av anbuden kan dock omfattas av
kommersiell sekretess.

2.17.1 Kommersiell sekretess
Den anbudsgivare som anser att uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för 31 kap. 16§ OSL
ska skriftligen lämna in en begäran om kommersiell sekretess. En sådan begäran ska innehålla en
precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamka anbudsgivaren om
uppgifterna röjs. I det fall anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt
anbud, anges detta i en separat bilaga i vilken även de uppgifter för vilka kommersiell sekretess begärs
placeras. Om sekretess begärs på flera bilagor namnges dessa "SEKRETESS - Bilaga 1 -..." osv.
 
Solna stads upphandlings- och inköpsenhet gör en sekretessprövning varje gång en allmän handling
begärs utlämnad. Den omständigheten att en anbudsgivare har begärt sekretess är dock ingen garanti
för att uppgiften i fråga vid en prövning av sekretessen kommer att anses omfattas av sekretess.
          
Inga uppgifter, förutom anbudspriser, för vilka kommersiell sekretess begärs anges i det elektroniska
anbudsformuläret, istället görs där en hänvisning till sekretessbilaga. Sekretess på anbudspriser
medges normalt ej. I den mån det ändå begärs ska "SEKRETESS" tydligt anges i anslutning till de
avgivna priserna.

a. Anbudsgivare har tagit del av och agerat i enlighet med ovanstående instruktioner
angående kommersiell sekretess?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Anbudsgivare begär kommersiell sekretess för någon uppgift?
Ja/Nej
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c. Om kommersiell sekretess begärs, bifoga sekretessbilaga här.
Bifogad fil
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3. Leverantörskvalificering

3.1 Inledning  

En prövning av anbudsgivarens lämplighet görs utifrån nedan begärda uppgifter. Syftet med kraven är att
säkerställa att inga uteslutningsgrunder föreligger samt att verifiera att den anbudsgivare som erhåller
avtal har förmåga att leverera och utföra de tjänster som upphandlingen avser. Endast anbud från
anbudsgivare som klarat leverantörskvalificeringen kan komma i fråga för kontrakt.
 
Kvalificeringskraven ska, om inte annat anges i upphandlingsdokumenten, uppfyllas av anbudsgivaren
från sista anbudsdag. Om anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven kommer anbudet att
förkastas.
 
Solna stad får begära in bevis och verifiera kravuppfyllnad närhelst det är nödvändigt för den fortsatta
handläggningen. Sådana uppgifter och intyg benämns kompletterande dokument, dessa framgår av
respektive krav i detta avsnitt. Anbudsgivaren rekommenderas att ha dokumentationen till handa,
eftersom uppgifterna ska kunna tillhandahållas inom 5 arbetsdagar från stadens begäran i enlighet med
punkt 2.7 Kompletterande dokument i avsnitt 2. Administrativa villkor.

3.2 Uteslutning av anbudsgivare  

3.2.1 Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål  

Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om omständigheter enligt 13 kap.
1 § LOU föreligger. Om, av anbudsgivaren, åberopat företag är föremål för de omständigheter som
räknas upp i ovan nämnt lagrum kan dennes kapacitet inte åberopas.

Bekräftar anbudsgivaren att denne och eventuellt åberopat företag inte är föremål för
någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU?
Ja/Nej. Ja krävs

3.2.2 Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter  

Anbudsgivaren samt åberopade företag ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter
och socialförsäkringsavgifter 13 kap. 2 § LOU. Staden kommer själv att kontrollera hos Skatteverket att
hinder enligt uteslutningsgrunden ej föreligger. Dokumentation som styrker uppfyllande av kraven ska
således inte bifogas med anbudet. För det fall staden inte kan utföra kontrollen kan anbudsgivaren
komma att beredas tillfälle att inkomma med förtydligande bevis för att inga hinder enligt
uteslutningsgrunden föreligger.
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Bekräftar anbudsgivaren att denne och eventuellt åberopat företag uppfyllt alla sina
skyldigheter i fråga om betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i 13 kap. 2 §
LOU?
Ja/Nej. Ja krävs

3.2.3 Frivilliga uteslutningsgrunder som rör insolvens,
intressekonflikter, allvarligt fel i yrkesutövning m.m.  

Anbudsgivaren kan komma att uteslutas om omständigheter enligt 13 kap. 3 § LOU föreligger. Om
en anbudsgivare åberopar annat företags kapacitet eller anlitar underleverantörer ansvarar
anbudsgivaren för att åberopat företag/underleverantör är fri från hinder enligt 13 kap. 3 §
LOU. Åberopade företag som inte uppfyller kraven kan komma att uteslutas från anbudsgivarens anbud,
vilket kan få konsekvenser för anbudet i sin helhet.

Bekräftar anbudsgivaren att denne och eventuellt åberopat företag inte är föremål för
någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § LOU?
Ja/Nej. Ja krävs

3.2.4 Undantag från uteslutning i vissa fall
Undantag från uteslutning enligt 13 kap. 1-3 § kan ske om leverantören kan visa att denne är tillförlitlig i
enlighet med 13 kap. 5 § LOU.

3.3 Kvalificering  

3.3.1 Behörighet att utöva yrkesverksamhet  

Anbudsgivaren ska ska uppfylla i Sverige, eller i hemlandet, lagenligt ställda krav avseende
registreringsskyldigheter. Staden kommer själv att kontrollera att kraven är uppfyllda. Dokumentation
som styrker uppfyllande av kraven ska således inte bifogas med anbudet. För det fall staden inte kan
utföra kontrollen kan anbudsgivaren komma att beredas tillfälle att inkomma med förtydligande bevis för
att kravet är uppfyllt.

3.3.2 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivare ska antingen själv eller med hjälp av åberopat företag ha god ekonomisk och finansiell
ställning, som är tillräcklig för att denne ska kunna fullgöra uppdraget och upprätthålla kvalitet under
den tid avtalet är i kraft.
 
Anbudsgivaren alternativt av anbudsgivaren åberopad kapacitet ska för att kvalificeras ha en rating om
minst 40 hos Creditsafe. Detta motsvarar lägst riskklass 3 hos UC och lägst rating A hos Soliditet. För
det fall lägre kreditklassificering redovisas, eller om en anbudsgivare inte omfattas av ratingsystemet,
kan denne ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren, på stadens begäran och inom 5
arbetsdagar, lämnar en sådan förklaring som klargör att denne innehar motsvarande ekonomisk
stabilitet. En sådan förklaring kan intygas av årsredovisning, bankgaranti, revisorsintyg eller annan
lämplig bevisning.
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Staden kommer själv att kontrollera att kraven är uppfyllda. Dokumentation som styrker uppfyllande av
kraven ska således inte bifogas med anbudet.

3.3.3 Teknisk och yrkesmässig kapacitet  

Anbudsgivare ska antingen själv eller med hjälp av åberopat företag ha sådan teknisk och yrkesmässig
kapacitet samt erfarenhet som är tillräcklig för att denne ska kunna fullgöra uppdraget i enlighet med
ställda krav.

För att styrka sin förmåga avseende erfarenhet ska anbudsgivare ange två referensuppdrag som avser
liknande tjänst som nu efterfrågas.

Referensuppdragen ska vara genomförda åt två separata kunder och ha utförts de senaste tre åren,
räknat från sista anbudsdag. Referensuppdrag ska, oavsett om de är pågående eller avslutade, ha
pågått i minst ett (1) år för att kunna godkännas. För att betraktas som liknande tjänst ska varje
uppdrag som ett minimum ha avsett:

tillagning, leverans och servering av i huvudsak varma måltider, som
omfattat minst 500 måltider dagligen (fem dagar i veckan), och har
avsett måltider som till komposition följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) eller de
svenska näringsrekommendationerna (SNR).

 
Staden kan komma att kontrollera referenser. Referenten ska kunna bekräfta lämnade uppgifter samt
intyga att anbudsgivaren:

har utfört eller utför referensuppdraget till avtalad kvalitet och god samarbetsförmåga,
inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller ihållande brister i leveransen som har stridit mot avtalet.

 
Staden kontrollerar och utför en självständig bedömning av uppgifter i referensuppdrag. Om stadens
kontroll av referenser inte visar att anbudsgivaren uppfyller tillämpliga krav på erfarenhet kommer staden
att förkasta anbudet i fråga.
 
Anbudsgivaren ansvarar för att lämnad e-postadress och telefonnummer till referenter är korrekt samt
att dessa både vill och kan delta. Referenserna ska avse externa uppdrag. Interna uppdrag hos
anbudsgivande företag eller underleverantör till anbudsgivande företag får ej lämnas som referens.

a. Referensuppdrag 1

Ange kundens namn:
Fritext

b. Referensuppdrag 1

Ange referent hos kunden med kontaktuppgifter, e-postadress och telefon.
Fritext
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c. Referensuppdrag 1

Har leveransen utförts under de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag och
pågått under minst 1 år?
Ja/Nej. Ja krävs

d. Referensuppdrag 1

Har leveransen innehållit samtliga nedan delar?

- tillagning, leverans och servering av i huvudsak varma måltider, som

- omfattat minst 500 måltider dagligen (fem dagar i veckan), och har

- avsett måltider som till komposition följer de nordiska näringsrekommendationerna
(NNR) eller de svenska näringsrekommendationerna (SNR).
Ja/Nej. Ja krävs

e. Referensuppdrag 2

Ange kundens namn:
Fritext

f. Referensuppdrag 2

Ange referent hos kunden med kontaktuppgifter, e-postadress och telefon:
Fritext

g. Referensuppdrag 2

Har leveransen utförts under de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag och
pågått under minst 1 år?
Ja/Nej. Ja krävs
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h. Referensuppdrag 2

Har leveransen innehållit samtliga nedan delar?

- tillagning, leverans och servering av i huvudsak varma måltider, som

- omfattat minst 500 måltider dagligen (fem dagar i veckan), och har

- avsett måltider som till komposition följer de nordiska näringsrekommendationerna
(NNR) eller de svenska näringsrekommendationerna (SNR).
Ja/Nej. Ja krävs

3.3.4 Åberopande av annans kapacitet  

Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav om ekonomisk
och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet (avser exempelvis systerbolag,
dotterbolag eller återförsäljare, om dessa har ett eget organisationsnummer). Dessa benämns i
upphandlingen "åberopat företag".

Om anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet ska anbudsgivaren ange detta i anbudet. Kraven i
detta avsnitt 3. Leverantörskvalificering med underliggande punkter avser även åberopade företag, där
så anges.

Om åberopade företag inte uppfyller krav för vilket det åberopas, kan detta påverka anbudsgivarens hela
anbud negativt. Anbudsgivaren ska i fritextsvar nedan, alternativt genom att hänvisa till en bilaga, ange
följande för respektive åberopat företag: 

1. Namn
2. Organisationsnummer
3. Vilken eller vilka delar kapaciteten åberopas för

a. Åberopas annat företags kapacitet?
Ja/Nej

b. Om anbudsgivare åberopar annat företags kapacitet och således har besvarat ovan
fråga med "Ja" ska anbudsgivaren ange de företag vars kapacitet åberopas med
följande information;

1. Namn

2. Organisationsnummer

3. Vilken eller vilka delar kapaciteten åberopas för

Lämna svar i nedan fritextsvar, alternativt hänvisa till bilaga:
Fritext
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3.3.5 Kvalitetssäkringsrutiner   

Anbudsgivare ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att uppdrag sker på
ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls.

Anbudsgivare ska i anbudet redogöra för sina rutiner utifrån nedan angivna punkter:

a. Livsmedelshygien och personalhygien
b. Rengöring av utrustning, lokaler och transportmedel
c. Temperatur i livsmedel (obruten kylkedja samt varmhållning av mat)
d. Att undvika och begränsa att livsmedel framställs med dålig kvalitet eller som gör människor
sjuka
e. Säker hantering av specialkost.

Kraven avseende kvalitetssäkringsrutiner kan även uppfyllas genom att anbudsgivaren visar att
anbudsgivaren innehar giltig certifiering enligt ISO 9001, eller annan likvärdig tredjepartscertifiering,
genom att till anbudet bifoga kopia på certifieringen. Då behöver anbudsgivaren inte lämna efterfrågad
redovisning för frågorna a-e ovan.

a. Redogör för era rutiner avseende livsmedelshygien och personalhygien:
Fritext

 Årsvis 

b. Redogör för era rutiner avseende rengöring av utrustning, lokaler och
transportmedel:
Fritext

 Årsvis 

c. Redogör för era rutiner avseende temperatur i livsmedel (obruten
kylkedja samt varmhållning av mat):
Fritext

 Årsvis 

d. Redogör för hur ni systematiskt arbetar förebyggande för att undvika och
begränsa att livsmedel framställs med dålig kvalitet eller som gör
människor sjuka:
Fritext

 Årsvis 

e. Redogör för era rutiner avseende säker hantering av specialkost:
Fritext

 Årsvis 
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f. Alternativ till de fem ovanstående frågorna a-e:

Anbudsgivaren har möjlighet att, istället för att besvara fråga a-e, till anbudet bifoga
giltig certifiering enligt ISO 9001 eller annan likvärdig tredjepartscertifiering:
Bifogad fil

3.3.6 Miljöarbete   

Anbudsgivare ska vid utförande av uppdraget i största möjliga mån miljöanpassa sitt arbete.

Anbudsgivare ska i anbudet redogöra för sitt miljöarbete utifrån nedan angivna punkter:

a. källsortering och återvinning
b. hantering av biologiskt avfall samt minimering av matsvinn
c. minskad miljöpåverkan vid transporter (exempelvis samordning, ruttplanering, packning av
transportförpackningar för att gynna en energieffektiv transportlösning etc.)

Kraven avseende miljösäkringsrutiner kan även uppfyllas genom att anbudsgivaren intygar att
anbudsgivaren innehar giltig certifiering enligt ISO 14001, eller annan likvärdig tredjepartscertifiering,
genom att till anbudet bifoga kopia på certifieringen. Då behöver anbudsgivaren inte lämna efterfrågad
redovisning för frågorna a-c ovan.

a. Redogör för ert arbete avseende källsortering och återvinning:
Fritext

 Årsvis 

b. Redogör för ert arbete avseende hantering av biologiskt avfall samt
minimering av matsvinn:
Fritext

 Årsvis 

c. Redogör för ert arbete avseende minskad miljöpåverkan vid transporter
(exempelvis samordning, ruttplanering, packning av transportförpackningar
för att gynna en energieffektiv transportlösning etc.):
Fritext

 Årsvis 

d. Alternativ till de tre ovanstående frågorna a-c:

Anbudsgivaren har möjlighet att, istället för att besvara fråga a-c, till anbudet bifoga
giltig certifiering enligt ISO 14001 eller annan likvärdig tredjepartscertifiering:
Bifogad fil

3.4 Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran  

Anbudsgivaren ska inom 5 arbetsdagar från stadens begäran (före tilldelning) lämna ifylld och
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undertecknad Bilaga 1. Sanningsförsäkran för sin för sin del och för samtliga företag vars kapacitet
åberopas enligt punkt 3.3.4 Åberopande av annans kapacitet. Dokumentet ska vara undertecknat av en
behörig företrädare hos anbudsgivaren respektive hos eventuellt åberopat företag.

Anbudsgivaren accepterar att anbudsgivaren inom 5 arbetsdagar från stadens
begäran ska inkomma med ifylld och undertecknad Bilaga 1. Sanningsförsäkran för
sin för sin del och för samtliga företag vars kapacitet åberopas enligt punkt 3.3.4
Åberopande av annans kapacitet:
Ja/Nej. Ja krävs
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4. Krav på tjänsten

4.1 Målsättning  

Beställaren och leverantören ska tillsammans verka för att skolmåltidspersonalen och beställarens
förskolebarn, elever och personal ser lunchen som ett pedagogiskt hjälpmedel till övrig undervisning och
aktivitet. Grunden för en god matkultur läggs genom hur maten presenteras av leverantörens och
stadens personal i samverkan.

Beställaren förväntar sig en högkvalitativ tjänst som väl uppfyller de krav som redovisas i detta
upphandlingsdokument. Leverantören ska ha ingående kännedom om barn och ungdomars behov och
matvanor och vara väl insatt i lagar och tillämpningsföreskrifter för verksamheten.

Mat som tillagas och serveras ska vara näringsriktig och av bra kvalitet, välsmakande, nylagad, varm
och vara vald med hänsyn till målgruppen. Leverantören ska skapa goda matvanor. Bra matvanor är en
av förutsättningarna för att förskolebarnen och eleverna ska må bra och orka prestera ett gott
studieresultat och de aktiviteter som vardagen innebär.

Leverantören ska aktivt verka för att målsättningen uppfylls och att förskolebarnens och elevernas
upplevelse av mat och miljö är en positiv del av deras vardag. Kvalitet, lyhördhet och flexibilitet ska
utmärka måltidsverksamheten. Leverantören förväntas arbeta aktivt för att minska matsvinnet och
maten ska serveras i en lugn och trivsam miljö i närvaro av vuxna.

Leverantören ska vid menyplanering (energi, näringsinnehåll och portionsstorlekar), matframställning,
transport och servering följa vid var tid gällande råd och regler framtagna av svenska Livsmedelsverket:

NNR:s rekommendationer
Bra mat i skolan
Bra mat i förskolan
Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

4.1.1 Helhetsupplevelse
Det är viktigt för staden att tjänsten avser en helhetssyn på måltiderna och en lyhördhet för
förskolebarnens och elevernas behov och önskemål. För att skapa bästa möjliga helhetsupplevelse och
få dem att känna matglädje behöver leverantören och staden samarbeta.

En bra skolmåltid är inte bara det som ligger på tallriken. Som stöd för att skapa en attraktiv
måltidstjänst och leverera bästa möjliga helhetsupplevelse ska leverantören använda en måltidsmodell
framtagen av Livsmedelsverket eller arbeta med en likvärdig måltidsmodell. Livsmedelsverkets
modell består av sex olika kvalitetsområden enligt nedan:

god
trivsam
näringsriktig
hållbar
integrerad
säker
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Två områden, "Näringsriktig" och "Säker", omfattas av krav i lagstiftningen. Men det räcker inte att
måltiden är näringsriktig och säker (riskfri och hygienisk) utan för att uppnå en helhet och
förhoppningsvis en ökad andel ätande barn/elever krävs också att måltiden är god, trivsam, hållbar och
integreras i skolans pedagogiska verksamhet.

Kunskap och engagemang är också en förutsättning för att få till en helhet. Personal både inom skolan
och hos leverantören måste engagera sig i uppgiften. Solna stad vill lyfta vikten av ett samarbete och en
kontinuerlig dialog för att uppnå en helhetssyn på måltiderna som ska bidra till en ökad andel ätande
barn/elever.

4.1.2 Utveckling och förbättring
Leverantören bör föreslå sådana ändringar i uppdraget som denne bedömer förbättrar uppdragets
resultat tekniskt, kostnadsmässigt eller i annat avseende.

4.2 Tillagningskök och mottagningskök
Leverantören ska nyttja stadens tillagningskök.

Tillagningsköken som i dagsläget finns på plats ligger i:

Råsundaskolan,
Ulriksdalsskolan,
Bergshamraskolan,
Råsunda Centralskola (HT-18) *

Råsunda, Ulriksdal och Bergshamra har ca 1200 portioners kapacitet vardera,

* Råsunda Centralskola kommer att färdigställas till skolstart HT-18 och och kommer att rymma
kapacitet för den egna verksamheten i huset för grundskola och förskola samt gymnasiet, ca 1100
portioner.

Total kapacitet för samtliga tillagningskök i Solna Stad är ca 4700 portioner vilket innebär att
leverantören måste ha egen kapacitet för ca 1500 portioner.

Mottagningskök som i dagsläget finns på plats ligger i:

Granbackaskolan,
Tallbackaskolan,
Skytteholmsskolan,
Parkskolan,
Solna gymnasium **

** Solna gymnasium ska få sin mat från Råsunda Centralskola.

4.3 Terminsmeny och matsedlar  

Matsedlar och menyval ska planeras för och fastställas terminsvis.

Leverantören ska före avtalstecknande presentera en terminsmeny som uppfyller de krav som ställs i
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detta upphandlingsdokument och som därefter ska godkännas av stadens kontaktperson för avtalet.

Leverantören ska kalla till menyplaneringsmöte inför varje termin där representanter från
förskolan, skolan och elever ska ha en chans att påverka menyn. Detta ska göras i god tid före
terminsstart och ligga till grund för menyförslag.

Förslag till terminsmenyer som uppfyller stadens krav avseende förskola, skola och gymnasium
presenteras senast tre månader före terminsstart för stadens kontaktperson för avtalet för
godkännande. Leverantören ska redovisa näringsberäkning för terminsmenyn i samband med
godkännande av menyn.

Terminsmenyn ska varje dag omfatta:

En rätt på förskola *. 
Tre rätter på grundskola varav en rätt är vegetarisk och en är veckans soppa **.
Tre rätter på gymnasiet, en vegetarisk, en kött, en fisk.

Leverantören ska erbjuda specialkoster i enlighet med p. 4.6.1.2 i detta dokument, leverantören bör
arbeta för att minska antalet specialkoster genom att i sin menyplanering ta fram måltider med hänsyn
till kända allergier etc.

* Vegetarisk kost ska erbjudas till de som äter vegetariskt.

** Veckans soppa ska serveras och varieras med minst åtta olika soppor per termin. Soppor ska
varieras så att både släta och icke släta soppor serveras. Frekvensen ska varieras så att varje sort inte
serveras mer än en vecka per månad.

Veckans matsedel:

Veckans matsedel ska anslås i matsalen eller vara enheten tillhanda senast fredag veckan innan.
Matsedeln ska skickas digitalt i Word-format minst två veckor innan den börjar gälla till:

1. stadens hemsida och
2. via inloggning till en skolmatsapplikation

4.4 Näringsinnehåll  

Som underlag för utformning av måltider ska leverantören ha aktuell version av NNR:s
rekommendationer samt Livsmedelsverkets "Bra måltider i förskolan" och "Bra mat i skolan".
Livsmedelsval för menyplanering ska följa ”Tabell 2. Förslag på bra livsmedelsval för planering av
näringsriktiga måltider” i ”Bra mat i skolan”, om inte annat anges i kravspecifikationen.

En medelportion beräknas enligt referensvärde för elever 10-12 år. Barn/elever ska dock alltid ha rätt att
äta sig mätta, även om det överskrider angivna portionsstorlekar. Lunchmåltiderna (gäller även laktoovo-
vegetarisk kost) ska i genomsnitt under en sammanhängande fyraveckorsperiod innehålla 30 % av
referensvärde för dagligt energibehov i enlighet med NNR:s rekommendationer för aktuella
åldersgrupper.

Mellanmål ska i genomsnitt under en sammanhängande fyraveckorsperiod innehålla 15-20 % av
referensvärde för dagligt energi- och näringsbehov i enlighet med NNR:s rekommendationer för aktuella
åldersgrupper.
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Leverantören ska på begäran från respektive förskola/skola/stadens kontaktperson kunna visa
dokumentation på näringsberäkning enligt punkt 4.4.1 från de fyra senaste veckorna för lunch
respektive mellanmål.

4.4.1 Näringsberäkning  

Leverantören ska näringsberäkna de måltider som serveras. Nedan angivna variabler ska uppfylla
referensvärden avseende energi- och näringsinnehåll enligt aktuell version av NNR:s
rekommendationer för lunch (gäller även lakto-ovo-vegetarisk kost och specialkost) och mellanmål:

Total mängd av energi
Energiprocent av protein, kolhydrater och fett
Mättat fett i gram och energiprocent
Fleromättat fett i gram och energiprocent
Fibrer
Salt
Mineraler och vitaminer, minst D-vitamin, C-vitamin, järn, folat

Näringsberäkning av specialkost enligt ovan behöver inte genomföras ifall de livsmedel som utesluts
ersätts med näringsmässigt likvärdiga. Då proteinkomponenten (t.ex. fisk, ägg, kött) utesluts eller då
de livsmedel som utesluts inte ersätts med näringsmässigt likvärdiga produkter ska en separat
näringsberäkning göras.

Näringsberäkning ska ske med ett dataprogram och omfatta samtliga ingående komponenter i
måltiden.

Energifördelning enligt NNR 2012:

Protein: 10-20 E %
Fett: 25-40 E %
Mättat fett: <10 E %
Fleromättat fett: 5-10 E %
Kolhydrat: 45-60 E %

Näringsberäkningarna ska baseras på produktspecifika värden. Värden från liknande livsmedel får
användas för råvara. Alla sammansatta ingredienser (hel- och halvfabrikat) bör ha produktspecifika
angivelser av näringsinnehåll. I de undantagsfall där produktspecifika värden inte finns i DABAS eller
Livsmedelsverkets näringsdatabas ska stadens kontaktperson informeras om vilket livsmedel som
använts i beräkningen respektive tillagningen. När två eller flera alternativ av mjölk eller matfett erbjuds
ska beräkningarna baseras på det alternativ som innehåller mest mättat fett.

4.5 Mat lagad från grunden  

Måltiderna bör i största möjliga utsträckning vara lagade från grunden. Samverkan ska ske med
beställaren för att öka andelen som är lagat från grunden.

Livsmedelverkets trappa "Mat lagad från grunden" steg 1 är minimikrav på rätter som ska lagas från
grunden.

Råvarorna ska innehålla så få tillsatser som möjligt och följande grupper av livsmedelstillsatser ska inte
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förekomma

Syntetiska färgämnen
Smakförstärkare, t ex glutamat
Sötningsmedel, kan i undantagsfall användas som sötningsmedel till diabetiker
Jästextrakt som har en smakförstärkande funktion, betraktas inte som en tillsats utan som en
ingrediens. Jästextrakt ska inte heller förekomma i den serverade maten.      

Samtliga måltider ska så långt det är möjligt vara osötade.

Staden ser gärna att tjänsten utvecklas vidare tillsammans med leverantören så att mer kan göras från
grunden. Detta kan innebära att det krävs investeringar från stadens sida i köksutrustning.

4.6 Hållbarhet och information  

Leverantören ska utföra tjänsten på ett hållbart och miljömedvetet sätt. I tjänsten ska eftersträvas att
minska belastningen på miljön genom bland annat hållbara produktval, effektiva leveranser, källsortering
och arbete för minskat matsvinn.

Leverantören ska samverka med förskola och skola för att barn och elever ska få en ökad förståelse om
till exempel matens påverkan på miljön genom vad vi äter, effekter av produktval så som
säsongsanpassade eller miljömärkta produkter och hur samverkan kan ske mellan leverantören och de
ätande för att minska matsvinnet.

Förskolor och skolor ska minst en dag per vecka informeras om tjänstens positiva bidrag till miljön och
på vilket sätt detta uppnås. I matsalar där leverantören står för serveringen ska detta även anslås i
matsalen.

Syftet är att lyfta fram hållbarhetsperspektivet ur en pedagogisk synvinkel.

4.7 Krav på måltider  

4.7.1 Generella krav på måltiderna  

Leverantören ska erbjuda näringsriktiga måltider som anpassas efter den åldersgrupp som ska äta
maten. Åldersgruppsanpassad mat gäller såväl huvudrätt som salladsbord, frukost och mellanmål.
Sådan anpassning avser bland annat smakupplevelse. 

För det fall en maträtt tillagas och serveras till förskolebarn och elever i olika åldrar ska kryddningen av
maten anpassas till respektive åldersgrupp. Det vill säga mat till gymnasieelever behöver vara betydligt
mer kryddad än mat till barn i förskolan.

Som i ett led att ytterligare höja matens kvalitet vill staden att:

Maten ska tillagas av råvaror av god kvalitet.
All mat ska vara välkomponerad, god, aptitretande och vällagad samt näringsmässigt rätt
sammansatt
Måltiderna ska räcka till samtliga förskolebarn, elever och personal med resultatet att samtliga
ska kunna äta sig mätta. Leverantören ska räkna med att åtgången av huvudkomponenter vid
populära maträtter kan vara större än portionsbeställningen, begränsningar som inskränker på
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rätten att äta sig mätt får ej förekomma. Detta kan exempelvis röra sig om köttbullar, lasagne,
hamburgare eller pannkaka.
Det ska vara tillräckliga portioner anpassade efter åtgång och energibehov. Leverantören ska
därmed ta höjd för svinn, t ex kantinsvinn och tallrikssvinn.
Menyerna ska anpassas efter säsong.
Jordnötter, sesamfrön, mandel och nötter får inte förekomma i förskolans eller skolans lokaler eller
i maten. 
För att få en större variation på fisk som serveras bör leverantören sträva efter att servera olika
sorters fisk. T.ex bör sej, alaska pollock, torsk serveras max en gång per månad.

4.7.1.1 Huvudkomponenter  

Huvudkomponenterna i måltiderna bör i största möjliga utsträckning vara lagade från grunden.
Samverkan ska ske med beställaren för att öka andelen som är lagat från grunden.

Om hel- eller halvfabrikat används ska en hög kvalitet eftersträvas. Där så är möjligt ska produkter som
uppfyller kriterier för nycklehålsmärkning användas.

4.7.1.2 Specialkost  

Specialkost ska erbjudas vid medicinska skäl. Dessa specialkoster ska kunna beställas i den
omfattning de efterfrågas till ordinarie portionspris för respektive skoltyp.

Exempel på medicinska koster är glutenfri, komjölksproteinfri, laktosfri, äggfri, fiskfri samt övriga
individuella allergikoster. Leverantören ska ta hänsyn till specialkost av etiska skäl när det gäller:
laktovegetarisk kost (inget kött/fisk men mjölk), lakto-ovo-vegatrisk kost (inget kött/fisk men mjölk och
ägg), demivegetarisk kost (inget kött men mjölk, ägg, fisk).

Specialkosten ska ha likvärdigt utseende och komposition som den ordinarie kosten om det kan ske av
säkerhetsskäl.

För att erhålla specialkost av medicinska skäl på skola/förskola ska detta styrkas av läkarintyg.
Dietkoster ska var föreskrivna av dietist. Skolhälsovården ansvarar för kartläggning och information till
leverantör.

Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiskt odlade produkter av etiska skäl, faller
därmed utanför stadens ramar för specialkost av etiska skäl. Detsamma gäller för önskemål om
halalkött, fläskfri kost, vegan och koscher. Vid dessa tillfällen får barn och elever välja ett vegetariskt
alternativ.

4.7.1.3 Anpassad kost  

Anpassad kost ska erbjudas de förskolebarn och elever som har exempelvis en diagnos inom
exempelvis ADHD och autismspektrat. Den anpassade kosten får avvika från kravet på näringsriktighet
och lagat från grunden. Det åligger hemmet (förälder/vårdnadshavare) att ansöka om anpassad kost till
skolhälsovården. Anpassad kost ska styrkas av läkarintyg som bifogas ansökan. Skolhälsovården
ansvarar för kartläggning och information till leverantör.

Ett samarbete mellan förskolan/skolan, hemmet och personalen i köket ska upprättas för att tillgodose
förskolebarnets/elevens behov.
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Leverantören ska upprätta en tvåveckorsmeny för anpassad kost. Anpassad kost beställs till ordinarie
portionspris för respektive skoltyp. Innehållet i menyn ska kunna anpassas baserat på exempelvis om
något barn behöver vegetariskt alternativ.

4.7.2 Variation i lunchmeny övergripande  

Dessa krav gäller för gymnasium, förskola och skola. Samtliga krav avseende variation i lunchmeny
gäller för servering under ordinarie skoldagar, det vill säga dagar som det inte är lov, studiedag eller
klämdag och ska framgå av terminsmenyn.

Hel laxsida (salmo salar) ska serveras minst 1gång per termin.
Helt kött, typ stek, ska serveras minst 2 gånger per termin. 
Ris får serveras högst 1 gång per vecka.
Kycklinginnerfile/filé eller kycklingklubba ska serveras i hel form minst 2 gånger per termin, det vill
säga inte vara i "gryt-/wokform".
Oblandade charkvaror som t ex skinka/färs ska serveras varje vecka. Var fjärde vecka ska det
serveras en rätt med färs av fågel.
Det ska serveras minst 5 maträtter med icke europeisk bakgrund varje månad. Dessa rätter ska
märkas ut i menyn, t ex med flagga för att visa ursprung.
Långkok på fläskkarré eller picnic bog, typ pulled pork, ska serveras minst 1 gång per termin.
Liknande alternativ till fläskfri och vegetarisk kost ska också serveras dessa dagar, till exempel
pulled chicken/jackfruit
Pannkaka, ska serveras minst 1 gång per månad.
Lasagne ska serveras minst 1 gång per månad.
Spagetti och köttfärssås ska serveras minst 1 gång per månad.
Fläskytterfilé med klyftpotatis och bearnaisesås minst 1 gång per termin. Till de som inte äter
fläskkött ska det serveras kalkonfilé, till vegetariskt ska det serveras quornfilé.
Hamburgebuffé minst 1 gång per månad, ska minst innehålla; hamburgare, hamburgebröd,
klyftpotatis, hamburgedressing, senap, ketchup, tomat, isberg, skivad inlagd/salt gurka.
Risgrynsgröt får enbart severas på Lucia och ska då kompletteras med smörgås, pålägg samt
frukt.
Det ska dagligen serveras både mellanmjölk och vatten.
Lättmjölk eller standard mjölk ska kunna erbjudas inom ordinarie pris vid behov.
Hembakat (nygräddat) bröd, alternativt "bake-off" ska serveras minst 1 gång per månad.

4.7.2.1 Variation i lunchmeny förskola  

Utöver övergripande krav på variation i lunchmeny gäller även följande krav för förskola.

Kött ska serveras varje "jämn" vecka. Med kött avses fläsk, nöt och lamm som ej är i färs- eller
charkform. Fläskkött får maximalt serveras varannan gång.
Fågel ska serveras varje vecka. Med fågel avses primärt kyckling och kalkon som ej är i färs- eller
charkform.
Blandade charkprodukter som tex korv, köttbullar ska serveras  varje "udda" vecka. Falukorv ska
serveras högst en gång i månaden. Korv gjord på fågel ska serveras var tredje gång. Blandade
charkprodukter innehållande fläskkött får maximalt serveras varannan gång.
Fisk ska serveras varje vecka och fet fisk som t ex lax eller makrill minst 2 gånger på 4 veckor.
Soppa med smörgås eller med pannkaka serveras maximalt varannan vecka.
Till soppa på förskolan ska alltid mjukt bröd med pålägg samt varierande tillbehör serveras. Färskt
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mjukt fullkornsbröd ska vara bakat senast dagen innan serveringstillfället. Färskt grovt bröd ska
vara bakat för högst 3 dagar sedan, bröd som inte förbrukats en dag får självfallet serveras så
länge bäst före dagen inte passerats.
Varmkorv med potatismos och gurkmajonäs ska serveras 1 gång per månad.
Tacobuffe ska inte serveras till förskolan då det är svårt för de små barnen att äta.
Önskerätter, förskolan ska få 3 dagar per läsår som de får önska mat som ska serveras. Rätterna
ska väljas från befintlig meny eller vara likvärdiga i kostnad. Dessa önskedagar ska märkas ut i
menyn med t ex "Barnens val".

Grönsaker och frukt:

En hel frukt av varierande sort per barn ska alltid serveras efter lunchen. Banan, äpple, päron får
serveras högst en gång vardera per vecka.
Det ska finnas ett varierat utbud av minst fyra sorters grönsaker eller rotfrukter varje dag.
Vissa grönsaker kan vara i bit, då små barn tycker om att ta med handen.
Grönsakerna ska anpassas till huvudrätten.

4.7.2.2 Variation i lunchmeny normalkost för grundskolan  

Utöver övergripande krav på variation i lunchmeny gäller även följande krav för grundskola.

Kött ska serveras varje "jämn" vecka. Med kött avses fläsk, nöt och lamm som ej är i färs- eller
charkform. Fläskkött får maximalt serveras varannan gång.
Fågel ska serveras varje vecka. Med fågel avses primärt kyckling och kalkon som ej är i färs- eller
charkform.
Blandade charkprodukter som tex korv ska serveras  varje "udda" vecka. Falukorv ska serveras
högst en gång i månaden. Korv gjord på fågel ska serveras var tredje gång. Blandade
charkprodukter innehållande fläskkött får maximalt serveras varannan gång.
Fisk ska serveras varje vecka och fet fisk som t ex lax eller makrill minst 2 gånger på 4 veckor.
Soppa ska endast serveras i form av "veckans soppa".
Tacobuffé ska serveras minst 1 gång per månad. Ska innehålla minst nachochips och/eller tortilla
bröd, majs, gräddfil, tomatsalsa, sallad, tomat, gurka, rödlök, riven ost, köttfärs, vegetarisk färs till
vegetarianer.
Önskerätter, eleverna i grundskolan (F-9) ska få rösta vilken mat som ska serveras 3 dagar per år.
Maträtterna ska tas från befintlig terminsmeny eller vara likvärdiga i kostnad som rätt på befintlig
meny. Dessa dagar ska märkas ut i menyn med t ex "Elevens val".

Salladsbuffé:

Salladsbuffén ska serveras varje dag.
På salladsbuffén ska det finnas minst 8 olika sorter att välja samt 2 sorters
salladsdressing/vinägrett.
Salladsbuffén ska innehålla råkost/rotfrukter.
Salladsbuffén ska innehålla 5 komponenter som inte är blandade.
Salladsbuffén ska, om lokalen så tillåter, vara placerad så att eleverna tar av den före maten.
En av de blandade salladerna ska vara matigare (typ pasta/couscoussallad) och ska finnas varje
dag i salladsbuffén.

Bröd och matfett:
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Minst 4 sorters hårt bröd till dagens lunch. En sort ska ha minst 50 % fullkorn.
Det ska dagligen serveras matfett. Matfett som erbjuds ska vara bordsmargarin/smörblandat
matfett.

4.7.2.2.1 Mellanmål och frukostvaror  

Leverantören ska tillhandahålla mellanmål med servering (buffé) till grundskolor och tillhörande
fritidsverksamhet för elever i åk f-6.

Mellanmål ska varieras och kombineras på olika sätt och ska i huvudsak bestå av nedan angivna
produkter:

lätt- och mellanmjölk, dagligen
filmjölk/yoghurt, nyckelhålsmärkt 3-4 ggr per vecka
nyckelhålsmärkt müsli/flingor till filmjölk/yoghurt
gröt med bär 1-2 gånger i veckan
mjukt bröd, mer än hälften nyckelhålsmärkt, dagligen
hårt bröd, nyckelhålsmärkt, dagligen
matfett, minst 2 sorter
pålägg, dagligen, minst 2 sorter
hårdost, nyckelhålsmärkt
mjukost
köttpålägg 3 gånger per vecka
leverpastej nyckelhålsmärkt, 2 gånger per vecka
grönsak och frukt, varierade sorter, dagligen

Mellanmål ska kunna ändras och justeras inom avtalad prisnivå för att få större variation. Justeringar
ska göras i samråd mellan skola och leverantör på parts begäran.

Mellanmål ska serveras i bufféform men det åligger leverantören att redovisa en lagom portion för de
ätande att ta del av.

Leverantören ska även efter beställning erbjuda leverans av varor till inköpspris + 25 % (av inköpspris),
ska styrkas med fakturakopia på leverantörens inköp vid faktureringen. Detta kan bli aktuellt om t.ex.
en grundskola vill ha frukostvaror i mindre mängder för egen servering.

4.7.2.3 Variation i lunchmeny normalkost för gymnasieskolan  

Utöver övergripande krav på variation i lunchmeny gäller även följande krav för gymnasium.

Kött ska serveras varje vecka. Med kött avses fläsk, nöt och lamm som ej är i färs- eller
charkform. Fläskkött får maximalt serveras varannan gång.
Fågel ska serveras varje vecka. Med fågel avses primärt kyckling och kalkon som ej är i färs- eller
charkform.
Blandade charkprodukter som tex korv ska serveras varje "udda" vecka. Falukorv ska serveras
högst en gång i månaden. Korv gjord på fågel ska serveras var tredje gång. Blandade
charkprodukter innehållande fläskkött får maximalt serveras varannan gång.
Soppa ska inte serveras på gymnasiet, det går bra att servera soppa utöver ordinarie 3 rätter, så
kallad "extrarätt".
Tacobuffé ska serveras minst 1 gång per månad. Ska innehålla minst nachochips och/eller tortilla
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bröd, majs, gräddfil, tomatsalsa, sallad, tomat, gurka, rödlök, riven ost, köttfärs, vegetarisk färs till
vegetarianer.
Önskerätter, gymnasiet ska få 3 dagar per läsår som de får önska mat som serveras. Rätterna
ska väljas från befintlig meny eller vara likvärdiga i kostnad. Dessa dagar ska märkas ut i menyn,
med t ex "Elevens val".

Salladsbuffé:

Salladsbuffén ska serveras varje dag.
På salladsbuffén ska det finnas minst 8 olika sorter att välja samt 2 sorters
salladsdressing/vinägrett.
Salladsbuffén ska innehålla råkost/rotfrukter.
Salladsbuffén ska innehålla 5 komponenter som inte är blandade.
Salladsbuffén ska, om lokalen så tillåter, vara placerad så att eleverna tar av den före maten.
En av de blandade salladerna ska vara matigare (typ pasta/couscoussallad) och ska finnas varje
dag i salladsbuffén. 

Övrig dryck, bröd och matfett:

Kolsyrat vatten ska dagligen erbjudas.
Mjukt bröd ska serveras dagligen.
Minst 4 sorters hårt bröd till dagens lunch. En sort ska ha minst 50 % fullkorn.
Det ska dagligen serveras matfett. Matfett som erbjuds ska vara bordsmargarin/smörblandat
matfett.

4.7.2.3.1 Portionsstorlekar för elever med idrottsprofil  

På Solna gymnasium har 30 % av eleverna idrottsprofil. Leverantören ska för dessa elever räkna upp
portionsstorleken till 1,62 av livsmedelsverkets rekommenderade portionsstorlek och ta höjd för det i sin
prissättning, debitering sker till ordinarie portionspris för gymnasium/pedagog.

4.7.2.4 Ändringar i menyn  

Leverantören kan begära att få göra ändringar i menyn under pågående period om det framkommit
synpunkter (t.ex vid matråd eller liknande eller om det är saker som ligger utanför leverantörens
kontroll. Ändringar som leverantören önskar göra ska planeras in i menyn så att leverantören ändå kan
uppfylla krav i variation på lunchmeny.

Begäran om ändring ska göras skriftligen till stadens avtalsansvarige och i ett så tidigt skede som
möjligt efter det att leverantören har upptäckt ett sådant behov. Därefter kan begäran skriftligen
godkännas av stadens avtalsansvarige så till vida att krav uppfylls.

4.7.3 Bufféer vid högtider  

Leverantören ska anordna julbuffé och påskbuffé under ordinarie skoldag som ska ingå i anbudet för
förskola, skola och gymnasium/pedagog till ordinarie portionspris per skoltyp.

Julbuffén ska minst innehålla:

Köttbullar
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prinskorv
senapssill
rödbetssallad
Janssons Frestelse
ost
vörtbröd
potatis
julskinka
senap
liknande vegetariska alternativ

Påskbuffén ska minst innehålla:

Köttbullar
prinskorv
kalkonstek
ägghalvor
potatisgratäng
mjukt bröd
ost
liknande vegetariska alternativ

En midsommarlunch ska serveras under midsommarveckan för förskola, dag bestäms tillsammans
med verksamheten. Midsommarlunchen ska ingå i ordinarie portionspris.

Midsommarlunchen (enbart förskola) ska minst innehålla:

Kallskuren kalkon
Kallskuren Rostbiff
Potatissallad
Köttbullar
En grönsallad (4 sorters sallad till förskola behöver inte skickas denna dag utan det räcker med en
blandsallad), samt
Liknande vegetariska alternativ
Baguette med smör

4.7.4 Avslutningsmåltider  

Respektive skola med avgångselever i årskurs 9 eller årskurs 3 på gymnasiet ska kunna beställa en
avslutningsmåltid genom leverantören. Vid avslutningsmåltid serveras en trerätters måltid som ska
debiteras respektive skola till priset av 200 kr per kuvert. Skolan meddelar leverantören senast två
veckor innan planerat datum för avslutningsmåltiden vilken meny och antal portioner
(elever/pedagoger/serveringspersonal) som ska serveras. Utbyte av rätter och tillbehör från nedan
exempelmeny ska kunna göras om det ligger inom samma prisnivå, leverantören ska tillmötesgå sådan
ändring. Leverantören ska tillaga maten, sköta uppläggningen av maten på tallrik samt efterarbetet i
köket, dvs diskning, städning osv. Elever kommer att fungera som serveringspersonal till dessa
avslutningar.

Meny Avslutningsmåltid (kuvert):
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Förrätter: Toast Skagen, Västerbottenpaj med klassiska tillbehör (rom, creme fracihe, rödlök),
Rödbetscarpaccio med getost, sallad och honung
Varmrätter: Ryggbiff med rödvinssås och potatis gratäng, Oxfilé med potatiskaka och
Bearnasiessås, Parmensan gratinerad laxfilé med sparris och fransk potatissallad
Desserter: Äppelpaj med vaniljsås, Kladdkaka med vaniljglass och chokladsås, Tårta
Dryck: Alkoholfri cider ska ingå.

4.8 Leverans och servering  

Leverantören ansvarar för leverans. Leverans ska ske med för ändamålet godkända
kantiner/förpackningar, värmeskåp/kylar samt övrig erforderlig utrustning som krävs för att transportera
maten enligt gällande lagar och regler. Leverantören har ansvaret för att hålla avtalade och
överenskomna leverans-/serveringstider.

4.8.1 Leveranstider förskolor  

Lunch för förskola ska levereras måndag-fredag hela läsåret inklusive lovveckor, det vill säga ca
242 dagar per år.

Varje förskola ansvarar för schemaläggning av luncher. Leverantören ska leverera måltider på tider i
enlighet med instruktion från respektive förskola:

Leveranstider är vanligtvis mellan 9:00 - 10:30.
Retur av matvagnar ska ske vid nästa leveransdag. *

* Förskolor ska ta hand om matrester samt skölja ur diskgodset innan matvagnar går i retur så att
överbliven mat inte skickas i matvagnar.

Jul- och sommaröppna förskolor:

Under sommarperioden (oftast 4 veckor i juli) stänger de flesta av stadens förskolor, dock hålls öppet på
ca 10 av dessa. Under julperioden varierar antalet öppna förskolor. De förskolor som håller öppet
kommer att meddela sitt behov i preliminär beställning senast 1 december för leveranser under
julperioden och senast 1 maj för leveranser under sommarperioden.

4.8.2 Serveringstider grundskola och gymnasium  

Lunch för gymnasium och grundskola ska serveras måndag-fredag hela läsåret förutom lovveckor. Ett
läsår motsvarar ca 180 skoldagar när lovdagar, studiedagar, upprop samt avslutning är borttagna då
skolverksamheten är stängd sådana dagar.

Varje skola ansvarar för schemaläggning av luncher och mellanmål. Leverantören ska servera måltider
på tider i enlighet med instruktion från respektive skola:

Lunchservering är vanligtvis schemalagt mellan 10:30 - 13:00.
Servering av mellanmål är vanligtvis schemalagt mellan 13:30 - 15:30.

Leverantören ska i planering av verksamheten och personal följa läsårets förläggning samt stadens
instruktioner kring lovdagar och avslutningsaktiviteter etc. För mer information om läsårets förläggning,
se Läsårsdata för Solnas grundskolor och Gymnasium.
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Stadens instruktioner kring lovdagar och avslutningsaktiviteter

Till elever i åk f-6 och fritidsverksamhet ska mat serveras ca 242 dagar per år. Maten, så kallad
"Lovmat" nedan ska följa kraven i p. 4.5.2.2 Variation i lunchmeny normalkost för grundskolan. 

"Lovmat" på lovdagar under terminstid:

Elever i åk f-6, fritidsverksamheten och pedagogisk personal äter lunch och mellanmål i begränsad
omfattning även när skolverksamheten är stängd för lovdagar under terminstid. Leverantören ska
leverera och servera "lovmat" på lovdagar under terminstid till ordinarie portionspris för ett begränsat
antal i enlighet med respektive skolas beställning. Skolan meddelar behov av "lovmat" för lovdagar
under terminstid (lunch och mellanmål) i beställning senast två veckor i förväg.

"Lovmat" mellan terminer:

Med "lovmat" mellan terminer avses leverans och servering av mat på jul- och sommarlov för behov hos
elever i åk f-6, fritidsverksamhet och pedagogisk personal.

Under sommar- och jullov har vanligtvis upp till 8 skolor inom Solna öppet, vilka skolor som håller öppet
varierar mellan åren.

Leverantören ska leverera och servera "lovmat" under sommar- och jullov till ordinarie portionspris för de
skolor som håller öppet för ett begränsat antal i enlighet med respektive skolas beställning. Skolan
meddelar behov av "lovmat" (lunch och mellanmål) i preliminär beställning senast 1 december för jullov
och senast den 1 maj för sommarlov.

Avslutningsmåltider

Avslutningsmåltider kan komma att förläggas till lunch eller eftermiddag/kvällstid efter önskemål från
respektive skola. Ingen extra personalkostnad får faktureras.

4.8.3 Egenkontroll vid leverans av måltider  

En journal ska upprättas vid matleveransen.

Före det att maten skickas iväg med transport ska levererande kök skriva in tidpunkt när maten är
tillagad (färdig) samt temperatur vid avhämtning.
Leverantören ska tillse att transportör skriver in tid för avhämtning och överlämning.
Överlämning av leverans ska ske till personalen i varumottagningen.
Mottagningsköket ska skriva in temperatur när maten ankommer.
Mottagningsköket behåller kvittot för sin egenkontroll.

4.8.4 Leverans av mat som tillagas i mottagningskök  

För att minska varmhållningstider, öka kvalitén och minska svinn så är det viktigt att mottagningsköken
nyttjas fullt ut. Leverantören ska så långt det är möjligt värma/tillaga maten på plats i
mottagningsköken. Om halvfabrikat används, som t ex pannkaka, pannbiffar, ska så stor del som
möjligt av detta värmas på plats i respektive mottagningskök.

Pasta kan skickas förkokt och kall för att värmas på plats och därmed korta varmhållningstider.
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Potatis, ris och grönsaker ska tillagas på plats i mottagningsköken och ska kunna serveras inom
60 minuter efter tillagning. Pasta ska kunna serveras inom 60 minuter från det att den tillagats
eller återuppvärmts.
Mat som kan tillagas/värmas i mottagningskök ska i största möjliga mån göras så för att hålla
nere varmhållningstider.
Leverantören ska organisera sitt arbete så att varmhållningstider minimeras.

4.8.5 Övriga krav på transporter

4.8.5.1 Transporter  

Leverantören ansvarar för transport. Transport ska ske med för ändamålet godkända
kantiner/förpackningar, värmeskåp/kylar samt övrig erforderlig utrustning som krävs för att transportera
maten enligt gällande lagar och regler.

Transportfordon som används för att utföra uppdraget ska vara anpassade för transport av varmhållen
mat.

Leverantören ansvarar för rengöring av all utrustning som krävs för transport.

Under transport ska leverantören garantera att kylkedjan inte bryts och att kylvarors temperatur är: +4
grader Celsius, högst +8 grader Celsius, frysvaror får inte överstiga -18 grader Celsius vid mottagande
och att temperaturen i varmhållen mat inte understiger +60 grader Celsius vid mottagande.

Leverantören ska kunna säkerställa att chaufförerna har erforderlig kunskap avseende livsmedelshygien,
transportrutiner och att de har uppdaterad information avseende kontaktperson, leveransadress och
leveranstidpunkt. Detta gäller även för eventuella underleverantörer.

Fordon som används vid distributionen ska vara utrustade med alkolås.

4.8.5.2 Trafiksäkerhetsarbete  

Transporter på skolornas områden ska undvikas i möjligaste mån. Om transport måste genomföras på t
ex skolgård ska det ske med mycket låg hastighet, stor försiktighet, ansvarstagande och omdöme.

Fordon ska manövreras så att backning undvikes. Vid backning och framkörning till skolor och på
skolgårdar ska detta ske med stor aktsamhet och försiktighet.

4.9 Övriga krav på tjänsten  

4.9.1 Utflyktsmat  

Leverantören ska vid behov och efter beställning tillhandahålla och leverera utflyktsmat.

Mat och dryck ska vara portionsförpackat med bestick. Utflyktsmat ersätter skollunch och debiteras till
ordinarie portionspris inom aktuell kategori.

Leverantören ska ta fram en meny med minst 3 olika alternativ till utflyktsmat som är säsongsanpassad
och som beställaren fritt ska kunna välja rätter från. Som huvudregel är att samma rätt beställs till hela
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gruppen, specialkost och anpassad kost ska tas i beaktande.

4.9.2 Externa matgäster, måltid som ej är pedagogisk  

Förutom elever och medföljande pedagogisk personal ska matsalen erbjuda lunch till Externa
matgäster; personal, besökare, lärarstuderande etc.

Externa matgäster ska erbjudas att mot betalning äta ordinarie meny. Priset för detta ska beräknas
efter skatteverkets schablon enligt följande formel:

Pris för extern matgäst = ((Schablonvärde skatteverket - Portionspris pedagogisk måltid) * skattesats
30 % (förmånsbeskattning)) + Portionspris pedagogisk måltid

Exempel:

Schablonvärde skatteverket = 86 kr (2018)

Portionspris pedagogisk måltid = 35 kr (exempelpris)

Pris för extern matgäst = ((86 kr - 35 kr) * 0,30) + 35 kr = 50,30 kr

Kupongsystem ska tillämpas av leverantören och kupongerna ska finnas att köpa på skolexpeditionen.
Respektive skola ska beställa kuponger via leverantör efter behov. Leverantör fakturerar kostnaden för
kuponger via ordinarie månadsfaktura.

För att staden ska ha en transparens mot vårdnadshavare så ska de ha rätt att komma och äta gratis
tillsammans med sina barn under ordinarie lunchtid 1 gång per termin. Dessa eventuella portioner får
inte debiteras staden och dessa vårdnadshavare klassas ej som Externa matgäster där leverantören
har rätt att ta betalt via kupongsystem.

4.9.3 Cafeterian på gymnasieskolan  

Leverantören ska ansvara för driften av cafeterian på gymnasiet.

Cafeterians sortiment ska minst bestå av smörgåsar, yoghurt, kaffe, te, juice, frukt. Sortimentet ska i
rimlig omfattning vara hälsoinriktat. Leverantören ska på begäran kunna redovisa fabrikat och
innehållsdeklaration för erbjudna produkter. Produkter som innehåller genetiskt modifierade råvaror ska
inte förekomma. Råvaror ska uppfylla svenska myndighetskrav på livsmedel och verksamheten ska följa
gällande lagar och förordningar avseende livsmedelshantering.

Prisnivån ska anpassas för ungdomar.

Leverantören ska samverka med Solna gymnasium för att besökare, personal och elever ska känna
allmän trivsel i cafeterian.

Cafeterian har öppet cirka 176 dagar per år. Öppettider ska vara 07.45 – 15.30 med lunchstängt 12.40 –
13.10. Leverantören får hålla en dialog med gymnasiet om andra öppettider men eventuella ändringar
ska godkännas av Solna gymnasium.

Cafeterians omsättning är ca 5000 kr inkl. moms/dag, ingen hyreskostnad debiteras för
caféverksamhetens lokal.
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4.9.4 Utbildning  

Leverantören ska varje termin kunna erbjuda utbildningar på plats hos staden till beställarens egen
personal som arbetar i kök inom följande utbildningsområden;

Specialkost och intoleranser (minst en halvdag)
Livsmedelshygien (minst en halvdag)
HACCP (minst en halvdag)

Leverantören ska i samråd med staden avsätta tider för att hålla i utbildningar. Staden kommer ansvara
för att tillhandahålla och boka lokal samt anmälan/avanmälan av deltagare.

Leverantören har rätt att fakturera staden eventuell kostnad för utbildningar. Pris ska överenskommas.

4.10 Miljö- och hållbarhetskrav  

De miljö- och hållbarhetskrav som anges nedan utgår från stadens miljöstrategi 2016-2019, stadens
råd för giftfri förskola samt åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskola och skola samt stadens
avfallsplan för 2009-2020.

4.10.1 Ekologiskt producerade produkter  

Krav-ID 11009: Andelen ekologiskt producerade produkter (livsmedel som uppfyller kriterierna enligt
EU-förordningen 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter) ska uppgå
till minst 30 % av inköpta livsmedel/råvaror, räknat i kronor i snitt per år. Miljömärkt fisk t.ex. MSC och
ASC räknas också med i den ekologiska andelen.

Livsmedel som har störst effekt ur miljö- och hälsosynpunkt ska prioriteras, t.ex. mejeriprodukter, kött,
kaffe, potatis, bananer och fisk. Av den frukt som köps in till skolor och förskolor ska minst 80 % av
inköpta råvaror vara ekologiska, räknat i kronor i snitt per år. Dessa inköp är inkluderade i kravet på de
miljömärkta 30%.

Mätperioden för kontroll av uppfyllnad av krav på andel ekologiskt löper från den 1 januari till och med
den 31 december varje år.

4.10.2 Fisklistan  

KravID 10401: Endast fisk- och skaldjursråvara som är markerad med "Bra" enligt
Upphandlingsmyndighetens fisklista ska serveras under avtalsperioden.

Leverantören ska förbinda sig och är skyldig till att följa fisklistans rekommendationer.

4.10.3 Djurskyddskrav: nöt, gris och lamm  

Samtliga krav gäller enkla och sammansatta produkter med minst 10% köttinnehåll.

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av nöt, gris och lamm

KravID 10416:1 - Antibiotikaföreskrivning
Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination
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av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för
antibiotikaanvändning ska finnas på produktnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på grundnivå eller likvärdigt.
Information om ursprung i produktdatabas, följesedel eller likvärdigt.
Dokumenterad leverantörsrevision på produktnivå.

KravID 11010 - Information om ursprung  - enkla produkter

På begäran från respektive förskola/skola eller stadens kontaktperson ska leverantören kunna
bifoga/redogöra för:

Icke sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med
smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat
I vilket land ägget är producerat
I vilket land mjölkråvaran är tillverkad
I vilket land vegetabiliska råvaror är odlade

Leverantören ska kunna verifiera att erbjudna produkter uppfyller ovanstående krav exempelvis med
certifikat (certifieringssystem som uppfyller kravet) eller information om ursprung i produktdatabas,
märkning på produkten, följesedel eller liknande.

KravID 10762 - Transport av djur till slakt

Kött ska komma från uppfödning där djur maximalt har transporterats 8 timmar till slakt.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Information om ursprung  i de fall som nationell lagstiftning säkerställer uppfyllande kravet t.ex.
Danmark, Finland, Sverige
Märkning på produkten t.ex. Svenskt sigill eller likvärdigt
Annat bevismedel som säkerställer uppfyllande av kravet 

KravID 107623- Slaktmetod - kött

Kött ska komma från djur som varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess
att döden inträder oavsett bedövningsmetod.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Information om ursprung  i de fall som nationell lagstiftning säkerställer uppfyllande av kravet t.ex.
Litauen, Norge, Sverige
Märkning på produkten t.ex. Svenskt Sigill eller likvärdigt
Annat bevismedel som säkerställer uppfyllande av kravet  

KravID 10414:1 - Information om ursprung sammansatta produkter - kött

För sammansatta produkter med ett köttinnehåll över 10 % ska skriftlig information kunna lämnas vid
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förfrågan om i vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på Sigillnivå eller likvärdigt
Information om ursprung i produktdatabas, märkning på produkten, följesedel eller likvärdig

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av nöt

KravID 10916:3 - Operativa ingrepp, nöt

Nötkött ska komma från produktion där djur varit helt lokalt bedövade vid kirurgisk kastrering, avhorning
eller bränning av hornanlag. Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring är inte tillåten.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Mjölk grundcertifiering, IP Sigill Nöt,
Arla Ko eller likvärdigt.

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av lamm

KravID 10442 - Operativa ingrepp, lamm

Lammkött ska komma från djur där kirurgisk kastrering och andra operativa ingrepp har skett under
bedövning. Kastrering med gummiring får inte förekomma.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP certifiering på sigillnivå eller likvärdigt
Leverantörsförsäkran

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av gris

KravID 10437 - Lösgående grisar

Griskött ska komma från uppfödning där slaktsvin ska vara lösgående under hela uppfödningen. Suggor
och gyltor ska vara lösgående fram till grisning.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP gris grundcertifiering, Antonius certifiering,
Dansk välfärdsgris
Leverantörsförsäkran

KravID 10439 - Tuggbart material

Griskött ska komma från djur som dagligen har haft tillgång till tuggbart material som ger
sysselsättning och ändrar karaktär, t.ex. strö eller halm

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP grundcertifiering gris, Antonius certifiering eller
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likvärdigt
Leverantörsförsäkran

KravID 10440:1 - Förbud mot svanskupering, griskött

Griskött ska komma från djur vars svans under inga omständigheter har avlägsnats i förebyggande
syfte, exempelvis för att förhindra svansskador. En grissvans får endast behandlas av
veterinärmedicinska skäl och ingreppet får endast utföras av veterinär.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex. IP gris grundcertifiering, Antonius certifiering, Dansk
välfärdsgris

4.10.4 Djurskyddskrav: kyckling och kalkon  

Samtliga krav gäller enkla och sammansatta produkter med minst 10% köttinnehåll.

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av kyckling och kalkon

KravID 10416:1 - Antibiotikaföreskrivning
Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination
av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för
antibiotikaanvändning ska finnas på produktnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på grundnivå eller likvärdigt.
Information om ursprung i produktdatabas, följesedel eller likvärdigt.
Dokumenterad leverantörsrevision på produktnivå.

KravID 11010 - Information om ursprung

På begäran från respektive förskola/skola eller stadens kontaktperson ska leverantören kunna
bifoga/redogöra för:

Icke sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen,
tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat
I vilket land ägget är producerat
I vilket land mjölkråvaran är tillverkad
I vilket land vegetabiliska råvaror är odlade

Leverantören ska kunna verifiera att erbjudna produkter uppfyller ovanstående krav exempelvis med
certifikat (certifieringssystem som uppfyller kravet) eller information om ursprung i produktdatabas,
märkning på produkten, följesedel eller liknande.

KravID 10414:1 - Information om ursprung sammansatta produkter - kött

För sammansatta produkter med ett köttinnehåll över 10 % ska skriftlig information kunna lämnas vid
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förfrågan:

I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.

Leverantören ska kunna verifiera att erbjudna produkter uppfyller ovanstående krav exempelvis med
certifikat (certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på Sigillnivå eller likvärdigt) eller
information om ursprung i produktdatabas, märkning på produkten, följesedel eller liknande.

KravID 10417 - Transport av djur till slakt
Djuret ska max ha transporterats 8 timmar till slakt och max 12 timmar nattetid för fjäderfä.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran i produktdatabas.
Annan likvärdig typ av dokumentation som verifierar kravet.

KravID 10763 - Slaktmetod kött
Kött ska komma från djur som varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess
att döden inträder oavsett bedövningsmetod.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Information om ursprung i de fall som nationell lagstiftning säkerställer uppfyllande av kravet.
Märkning på produkten tex. Svenskt Sigill eller likvärdigt.
Annat bevismedel som säkerställer uppfyllande av kravet.

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av kyckling

KravID 10419 - Beläggningsgrad (djurtäthet) Kyckling

 Kyckling ska komma från djur som fötts upp på en anläggning där beläggningsgraden varit max
36kg/m2. Rengöring ska ha skett mellan djuromgångarna.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet.
Leverantörsförsäkran, t.ex. Agrias rikslikares protokoll eller certifikat/intyg från Svensk Fågel.

KravID 10420 - Ej näbbtrimning

Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom trimning. Detta
gäller även föräldragenerationen.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. certifikat/intyg från Svensk Fågel.
Leverantörsförsäkran (t.ex. verifikation av officiell veterinär på slakteri, Agrias rikslikares protokoll).

Följande krav är obligatoriska för konventionellt kött av kalkon

KravID 10913 - Beläggningsgrad (djurtäthet) Kalkon
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Kalkonkött ska komma från djur där beläggningsgraden varit max 40 kg/m för djur som väger max 7
kilo och 45 kg/m   för djur som väger över 7 kilo. Rengöring ska tillämpas mellan djuromgångar.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. certifikat/intyg från Svensk Fågel.
Leverantörsförsäkran, t.ex. Agrias rikslikares protokoll eller certifikat/intyg från Svensk Fågel.
Verifikation av officiell veterinär på slakteri.

4.10.5 Djurskyddskrav: Ägg
Samtliga krav gäller för hela ägg och sammansatta produkter med ett ägginnehåll som överstiger 20
%..

KravID 11010 - Information om ursprung

På begäran från respektive förskola/skola eller stadens kontaktperson ska leverantören kunna
bifoga/redogöra för:

Icke sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen,
tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat
I vilket land ägget är producerat
I vilket land mjölkråvaran är tillverkad
I vilket land vegetabiliska råvaror är odlade

Leverantören ska kunna verifiera att erbjudna produkter uppfyller ovanstående krav exempelvis med
certifikat (certifieringssystem som uppfyller kravet) eller information om ursprung i produktdatabas,
märkning på produkten, följesedel eller liknande.

KravID 10416:1 - Antibiotikaföreskrivning
Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination
av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för
antibiotikaanvändning ska finnas på produktnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på grundnivå eller likvärdigt.
Information om ursprung i produktdatabas, följesedel eller likvärdigt.
Dokumenterad leverantörsrevision på produktnivå.

KravID 10893 - Produktionsform - frigående system inomhus

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.

Märkning på skalägg (märkningskod 2)

KravID 10897 - Ej syntetiska färgämnen i foder

2 
2
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Produkter av ägg ska komma från värphöns som inte fått foder som innehåller syntetiska färgämnen.

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV
Kvalitetssystem som uppfyller kravet, t.ex. utdrag ur Svenska Äggs djuromsorgsprogram 

 KravID 10896 - Ej näbbtrimning av värphöns

Produkter av ägg ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom trimning.
Kravet gäller även föräldragenerationen.

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV
Kvalitetssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svenska Äggs djuromsorgsprogram

4.10.6 Mjölk
Samtliga krav gäller för konsumtionsmjölk och mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett
mjölkinnehåll på minst 20 %.

KravID 11010 - Information om ursprung - enkla produkter

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med
smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat
I vilket land ägget är producerat
I vilket land mjölkråvaran är tillverkad
I vilket land en vegetabilisk råvara är odlad

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet
Information om ursprung i produktdatabas, märkning på produkten, följesedel eller liknande

KravID 10416:1 - Antibiotikaföreskrivning

Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination
av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för
antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på grundnivå eller likvärdigt,

KravID 10430:1 - Operativa ingrepp

Mjölkråvara ska komma från produktion där djur varit helt lokalt bedövade vid avhorning eller bränning av
hornanlag. Avhorning med kemisk pasta är inte tillåten.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP Mjölk grundcertifiering, IP Sigill Nöt, Arla Ko eller
likvärdigt.
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4.10.7 Miljökrav: kaffe och the
Samtliga krav gäller för kaffe och the.

KravID 10403 - Socialt ansvarsfull odling

KravID 11126 - Miljömässigt ansvarsfull odling

Produkter ska vara odlade under arbetsförhållanden som uppfyller följande:

ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt
organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 
FN:s barnkonvention artikel 32 
Den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet.
Rättvisa arbetsvillkor
Den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
Integrerad växtskötsel
Skydd av vattenresurser, ekosystem och jordkvalitet
Avfallshantering

Odlaren ska dessutom garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på
världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt
förfinansiering.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Fairtrade eller likvärdigt.
Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. Rainforest Alliance, eller likvärdigt

4.10.8 GMO-fri vara  

KravID 10887: Produkter som levereras ska inte innehålla rester av 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.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av antingen;

certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, (t.ex IP certifiering på Sigillnivå, KRAV,
Fairtrade eller likvärdigt ) eller
annat bevismedel som verifierar att erbjudna produkter uppfyller ovanstående krav.

4.10.9 Certifierad palmolja  

KravID 10886: Fetter från palmolja som används i produkter ska vara producerad på ett sätt som
uppfyller följande:

Rättvisa arbetsvillkor
Skydd för lokalbefolkningens land, rättigheter och inflytande
Bevarande av primärskog och naturvärden (High Conservation Values - HVC)

1
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Skydd för djurlivet på plantagerna.

Leverantören ska på begäran inkomma med verifikat som visar att kravet är uppfyllt i form av;

Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex. Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)
Segregated, Indentity Preserved, KRAV - ekologiskt eller likvärdigt.

4.10.10 Minskat matsvinn, sortering och mätning av matavfall  

Matavfall ska minskas till exempel genom att leverantören planerar inköpen, tillagningen och
serveringen av mat på ett sätt som minskar matsvinnet. Leverantören ska därför bedriva ett
systematiskt och kontinuerligt arbete för att minska matsvinnet i genomförandet av uppdraget under
matlagning och servering. I samarbete med skolan ska leverantören även arbeta för att minska
tallrikssvinnet.

Där leverantören sköter måltidsserveringen ansvarar denne för att sortera ut matavfallet i separata kärl
för tillagningssvinn och tallrikssvinn. Matavfallet ska vägas separat. Resultatet från vägningen, samt
förslag på åtgärder, ska i skriftlig form skickas till stadens kontaktperson för avtalet samt till
enhetsansvarig för den aktuella verksamheten.

Leverantören ska i matsal och på matråd informera eleverna om varför detta görs samt resultatet av
senaste mätning.

4.10.11 Sortering av övrigt avfall  

Leverantören ska på skolorna ansvara för att källsortering av plast, kartong/well, färgat glas, ofärgat
glas, metall och tidningar sker. Det innebär att se till att lämpliga kärl för avfallet ställs ut samt att
upphämtning av avfallet sker och att stå för kostnader för detta.

4.10.12 Säsongsanpassning  

Leverantören ska i möjligaste mån köpa råvaror efter säsong som används i lunchmåltiderna,
salladsbuffén och i mellanmålen, i den mån inte variationen försämras.

4.10.13 Plaster  

I syfte att minimera gifterna i barnens vardag ska leverantören i möjligaste mån värma, laga, förvara och
servera livsmedlen med produkter av porslin, glas eller rostfritt. I de fall sådana materialval är
synnerligen opraktiskt ur arbetsmiljöskäl, eller av andra skäl, kan plastutrustning användas.
Leverantören ska i sådana fall se till att plastprodukterna är godkända för livsmedel och uppfyller
kriterierna för glas- och gaffelmärkningen.

Polyvinylklorid (PVC), t.ex. i handskar och plastfolie, får inte användas i kontakt med livsmedlen.

Bisfenol A (BPA) ska undvikas i kantiner (t.ex. av polykarbonat), konservburkar (t.ex. med epoxy) och
andra material som kommer i kontakt med livsmedlen.

I samband med det årliga uppföljningsmötet ska leverantören kunna uppvisa dokumentation på att
materialen uppfyller kraven. Tredjepartsrevision kan komma att användas för uppföljningen.
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Staden kommer successivt att byta ut de tallrikar och glas som idag finns i restaurangerna på
respektive skola för att säkerställa att denna utrustning ska uppfylla kraven i stadens råd för giftfri
förskola samt åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskola och skola. Tallrikar kommer att bli av
lättporslin och dricksglas kommer att vara av glas. Staden kommer att stå för den initiala kostnaden för
detta byte. Leverantören kommer därefter stå för nyanskaffning och eventuellt kompletteringsbehov.

4.10.14 Krav på städ- och rengöringsprodukter  

Städ- och rengöringsprodukter ska vara märkta med Svanen, EU-Blomman eller likvärdig märkning.
Undantag får endast göras i de fall skolans köksutrustning inte tillåter det.

Produkterna ska inte innehålla parfymer, dvs. ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att
förbättra produktens doftegenskaper.

Leverantören ska i samband med avtalsstart inkomma med en förteckning över de städ- och
rengöringsprodukter som ska användas för uppdraget.

Leverantören ska en gång per år, i samband med uppföljningsmötet, inkomma med en förteckning över
de städ- och rengöringsprodukter som använts för uppdraget och i vilka volymer.

4.10.15 Miljökrav på transportfordon  

Utsläppsklass - Lätta och tunga fordon

Lätta fordon (≤ 3,5 ton) samt tunga fordon (> 3,5 ton) som används för utförandet av uppdraget ska som
lägst uppfylla utsläppskraven för Euro 5.

Vid anskaffning av nya fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst
uppfylla kraven för Euro 6.

Leverantören ska på begäran av staden kunna uppvisa uppgifter ur vägtrafikregistret eller motsvarande
utländska register, uppgifter från fordonstillverkare eller liknande som verifierar att ovan ställt krav är
uppfyllt.

Bränsle och bränsleförbrukning

Leverantören ska så långt det är möjligt använda alternativa förnybara drivmedel (biodrivmedel,
fordonsgas eller el) till transportfordonen som omfattas av uppdraget.

Lätta fordon (≤ 3,5 ton) ska uppfylla krav enligt den statliga miljöbilsdefinitionen, Vägtrafikskattelagen
(2006:227) gällande från den 1 januari 2013. För tunga fordon (>3,5 ton) ska Leverantören så långt det
är möjligt använda alternativa förnybara drivmedel (biodrivmedel, fordonsgas eller el) till
transportfordonen som omfattas av uppdraget.

4.11 Acceptans av krav  

Anbudsgivaren ska bekräfta att denne accepterar och uppfyller samtliga krav i avsnitt 4.
Kravspecifikation.
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Accepteras och uppfylls samtliga krav i avsnitt 4. Kravspecifikation?
Ja/Nej. Ja krävs

  Årsvis
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5. Utvärdering

5.1 Inledning
Detta avsnitt beskriver hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till för att fastställa vilket anbud
som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för staden. 

5.2 Utvärdering
Efter det att anbudsgivare godkänts i leverantörsprövningen kontrolleras huruvida anbudet uppfyller de
ställda ska-kraven. De anbudsgivare som har klarat leverantörsprövningen samt uppfyller alla ska-krav
går vidare till utvärderingen av pris. Anbudsgivaren ska, där så anges, redovisa i vad mån och på vilket
sätt krav uppfylls.

5.3 Modell för utvärdering
Det anbud som har lägst anbudspris kommer att antas. Summan av samtliga delsummor i
utvärderingen utgör anbudsgivarens anbudspris.

För det fall två eller flera anbud får samma anbudspris kommer anbuden rangordnas genom lottning.

5.4 Anbudspris  

Pris ska lämnas i Bilaga 8. Prisbilaga som ska bifogas anbudet komplett ifylld. Solna stad har
fastställt en procentuell fördelning som ska gälla mellan avtalade priser för förskola, grundskola och
gymnasium/pedagog.
 
Anbudsgivaren ska ange ett pris per portion för grundskola. Priserna ska anges i svenska kronor
exklusive mervärdesskatt och inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Pris får lämnas
med ett maximalt antal om 2 decimaler. För det fall fler decimaler lämnas kommer priset att avrundas
uppåt eller nedåt till närmaste tvåsiffriga decimaltal och som sedan blir det pris som ligger till grund för
utvärdering och som anbudsgivaren är skyldig att leverera till.
 
Utifrån anbudsgivarens pris för en grundskoleportion kommer sedan pris för en portion på förskola och
på gymnasium/pedagog att räknas ut automatiskt i enlighet med den procentuella fördelningen. Pris
per portion för förskola, grundskola och gymnasium/pedagog kommer sedan att multipliceras med
angiven volym.
 
Anbudsgivaren förbinder sig att leverera tjänsten i enlighet med fastställda priser utifrån denna
prismodell och procentuella fördelning.
 
Se nedan förklaringstabell:
 
Priskategori Pris (SEK exkl. moms) Volym Delsumma

Portionspris per st förskola: = Pris för 1 st
grundskoleportion * 0,85 

(85% av pris för

831 = Portionspris per st
förskola * Volym
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grundskoleportion)

Portionspris per st
grundskola:

 Anges i anbud 4616 = Portionspris per st
grundskola * Volym

Portionspris per st
gymnasium/pedagog:

 = Pris för 1 st
grundskoleportion * 1,4

(140% av pris för
grundskoleportion)

1210 = Portionspris per st
gymnasium/pedagog *

Volym

Anbudspris = Summa av delsummor
 
 
Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt.
 
I det fall upphandlingen omfattar tjänster ska pris inkludera kostnader för resor, logi och övrigt. I angivna
priser ska samtliga med uppdraget förenade kostnader ingå.
 
För att utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas
utan reservationer, ändringar eller tillägg. Inga tillkommande kostnader utöver de i underlaget angivna
kommer att accepteras.

a. Anbudsgivaren bifogar komplett ifylld Bilaga 8. Prisbilaga:
Bifogad fil

b. Upphandlaren anger här anbudsgivarens anbudspris:
Prisfält

 

5.5 Acceptans av krav  

Anbudsgivaren ska bekräfta att denne accepterar och uppfyller samtliga krav i avsnitt 5. Utvärdering.

Accepteras och uppfylls samtliga krav i avsnitt 5. Utvärdering?
Ja/Nej. Ja krävs

  Årsvis
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6. Avtalsförlaga

6.1 Allmänna villkor
Mellan i avtalshuvudet angivna parter har detta avtal träffats avseende Måltidstjänster till skola och
förskola.

6.1.1 Kontaktpersoner
Kontaktpersoner angående detta avtal ska vara en uppdragsansvarig från staden samt en
verksamhetsansvarig från leverantören:

 
För staden  För leverantören

Namn: Anges vid avtalstecknande  Namn: Anges vid avtalstecknande

Telefon: Anges vid avtalstecknande  Telefon: Anges vid avtalstecknande

E-post: Anges vid avtalstecknande  E-post: Anges vid avtalstecknande

Dessa personer är utsedda att ha totalansvaret för hela entreprenaden och kan fatta beslut alternativt
omgående inhämta de beslut som krävs för avtalets upprätthållande och utveckling.

Vid förändring av kontaktuppgifter ska den andra parten meddelas snarast.

6.1.2 Avtalets omfattning
Leverantören åtar sig att i enlighet med avtalet utföra måltidsförsörjning åt förskolor och skolor i Solna
stad.

Driftentreprenaden omfattar de enheter som angivits i upphandlingsdokumentet. Med enheter avses,
genomgående i detta kontrakt, skolor och förskolor.

6.1.3 Kommunikation
All skriftlig och muntlig kommunikation med staden ska ske på svenska. Leverantören ska i all
kommunikation med staden hänvisa till stadens referensnummer för aktuellt avtal.

Kontakt i avtalsfrågor sker i första hand mellan i avtalet angivna kontaktpersoner. Leverantören kan även
kontakta staden via kontaktcenter@solna.se.
 
Kontaktpersoner i verksamhetsrelaterade frågor delges av parterna i nödvändig omfattning.

6.1.4 Avtalshandlingar
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer det i avtalshandlingarna motstridiga uppgifter
gäller avtalshandlingarna sinsemellan i följande ordning:
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1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet
2. Detta avtal inklusive bilagor
3. Stadens upphandlingsdokument inklusive förtydliganden och kompletteringar
4. Leverantörens anbud inklusive förtydliganden och kompletteringar

6.1.4.1 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och undertecknade av behöriga
företrädare för båda parter.

6.1.5 Avtalstid
Avtalet tecknas för en period om två och ett halvt år (2,5) år. Avtalet är slutet när bägge parter
undertecknat avtalet, dock tidigast 2019-01-01.

Staden kan förlänga avtalet med upp till och med fem (4) år. Förlängning kräver dock leverantörens
samtycke. Väljer någon av parterna att inte förlänga avtalet upphör det att gälla utan föregående
uppsägning vid avtalstidens utgång.

Överenskommelse om förlängning av avtalet ska ske skriftligen senast 6 månader före avtalsperiodens
utgång.

Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

6.1.6 Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan stadens skriftliga medgivande.

6.2 Tjänstens genomförande

6.2.1 Parternas åtaganden
Parterna åtar sig att anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under avtalsperioden och på
bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.

Parterna ska lojalt och i skälig omfattning fortlöpande bistå varandra med de uppgifter, information samt
de handlingar som behövs för att genomföra avtalat uppdrag.

6.2.2 Leverantörens åtaganden
Leverantören åtar sig att utföra uppdraget professionellt, fackmannamässigt och med omsorg i enlighet
med villkoren i detta avtal, kraven som finns i upphandlingsdokumentet samt i enlighet med
leverantörens anbud. Leverantören ska följa all för verksamheten relevant gällande lagstiftning samt i
övrigt agera i enlighet med för verksamheten gällande god sed och etiska normer.

Leverantören ska hos staden, löpande och på eget initiativ, efterfråga den information och de
instruktioner som behövs för uppdragets genomförande.

Leverantören ska vid utförandet använda för ändamålet kompetent personal.
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Om inte parterna avtalat annat ingår i uppdraget att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd
som krävs för att uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande rätt.

Uppdraget ska organiseras och utföras i samverkan mellan staden och leverantören.

Leverantören ska löpande och på anmodan hålla staden underrättad om hur uppdraget fortskrider.

Om uppdraget inte är tillräckligt preciserat för att kunna utföras åligger det leverantören att i samråd
med staden göra ytterligare preciseringar.

Leverantören får inte av annan än staden ta emot eller inhämta direktiv för uppdragets genomförande i
vidare utsträckning än vad staden bestämmer.

Leverantören ska finnas tillgänglig för kontakt på helgfria vardagar under kontorstid mellan 8.00–17.00.

6.2.3 Tillträde och avlämning
Leverantören ska genomföra tillträde i enlighet med mellan parterna överenskommen övertagandeplan.
Leverantören ska tillämpa LAS § 6 b.

Senast fyra veckor före avtalsstart ska leverantören ha tagit kontakt med stadens kontaktperson på
plats på respektive enhet för att säkerställa att tjänsten kan starta på ett säkert och smidigt sätt.

Leverantören och respektive enhets personal ska tillsammans se över rutinerna kring tjänsten så att
båda parter är införstådda med vem som ansvarar för vilka delar, vid behov kan en skriftlig rutin
upprättas.

Vid ändring av rutiner ska leverantören i god tid informera och förankra förändringen med respektive
enhets kontaktperson samt implementera enligt ovan.

Leverantören ska inför en förnyad upphandling eller på stadens begäran till stadens kontaktperson
kostnadsfritt lämna aktuella uppgifter om:

Personallistor/tjänstefördelning i respektive kök (titel, lön, sysslesättningsgrad).
Uppdaterad inventarieförteckning för respektive kök.
Annan ytterligare information som kan vara bra för en tillträdande leverantör att ha kännedom om,
exempelvis information om kökens kapacitet, behov av underhåll på fast utrustning etc.

Efterfrågade uppgifter ska levereras elektroniskt inom 14 kalenderdagar från och med den dag begäran
härom skickats till leverantören, om inte annat anges.

Leverantören förbinder sig att vid förnyad upphandling lämna, utöver ovan angivna uppgifter, övriga
uppgifter som har betydelse för att kommande anbudsgivare ska ges likvärdiga förutsättningar att
beräkna sina anbud eller för att ta över uppdraget.

6.2.4 Tillkommande och avgående verksamheter under avtalsperioden
Tjänsten kan komma att ändras i omfattning t.ex genom utbyggnad, ombyggnad, nybyggnad, rivning,
statusförändring av kök eller om hela/delar av verksamhet planeras övergå i egen regi alternativt om
verksamhet avgår från tjänsten.
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Vid statusförändring av kök, från serveringskök eller mottagningskök till tillagningskök eller
produktionskök, ska måltiderna, då det nya köket står klart, tillagas på plats i det nya köket.

För det fall stadens rådighet över viss verksamhet kommer att upphöra, ska verksamheten inte längre
omfattas av tjänsten. Den avgående verksamheten ska upphöra att omfattas av tjänsten fr.o.m. den dag
stadens ansvar för verksamheten upphör.

För det fall staden startar upp ny eller övertar befintlig skol/förskoleverksamhet ska den tillkommande
verksamheten omfattas av tjänsten om staden så önskar och underrättar leverantören härom. Om
staden önskar att verksamhet ska omfattas av tjänsten innebär det att samtliga av leverantörens
åtaganden enligt avtalet ska gälla för den nya verksamheten med verkan from den dag staden börjar
ansvara för verksamheten. Staden ska informera leverantören i god tid före verksamheten startar.

Innebär förändringarna ändrade villkor av omfattningen avseende leverantörens befintliga personal på
plats i kök/servering hos Solna stad ska det meddelas senast sex månader innan förändringarna träder
i kraft. Leverantören har att acceptera förändringarna även om det innebär att verksamheter utgår.

6.2.5 Personal
Leverantören ansvarar för, och åtar sig att tillse, att dess personal som utför arbetet som omfattas av
avtalet innehar erforderlig kunskap och erfarenhet för arbetets genomförande.
 
Leverantören ska vid utförande av arbete åt staden, såväl i det löpande arbetet som vid framtagande av
resultat, arbeta utifrån ett tillgänglighets- och likabehandlingsperspektiv som innebär att relevant hänsyn
tas till olika minoriteter utifrån etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion etc.
 
Staden äger rätt att begära att leverantören byter ut personal som utför arbete enligt avtalet om staden
bedömer att viss personal inte fungerar tillfredsställande eller inte har rätt kompetens. Utbyte sker enligt
stadens önskemål av leverantören med beaktande av lagar och regler.
 
Leverantören ska se till att all personal som hanterar livsmedel instrueras och utbildas i
livsmedelshygien på ett sätt som är lämplig för det arbete de utför. Den person eller de personer som
ansvarar för att utveckla och upprätthålla företagets livsmedelssäkerhet (förfaranden, som bygger på
principerna för HACCP) ska ha fått adekvat utbildning att kunna göra detta. Leverantören ska kunna
uppvisa dokumentation som styrker detta.
 
Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig
och sin personal. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
 
Leverantören ska enligt lag föra "Personalliggare" för all sin personal som arbetar i
Restaurangverksamhet. Vid anmodan från staden ska detta kunna uppvisas och verifieras mot
utbetalda löner och annan dokumentation som kan styrka att "svart arbetskraft" inte förekommer.

6.2.5.1 Arbetsgivaransvar
Leverantören ska anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande vid var
tid gällande lagar och avtal. Leverantören svarar för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och
lagstadgade kostnader för sig och sin personal.
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För de fall leverantören saknar kollektivavtal om allmänna löne- och anställningsvillkor rekommenderas
att leverantören tillämpar gällande villkor eller praxis inom branschen.

Leverantören ska inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal
eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom leverantörens verksamhetsområde. Om
leverantören anlitar underleverantör ska leverantören avkräva motsvarande utfästelse.

Staden kommer kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter
och skatter.

6.2.5.2 Arbetsmiljöansvar
Leverantören ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Leverantören är skyldig att till staden lämna uppgift på den person som kommer att svara för den
samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället som
föreskrivs i arbetsmiljölagen.

Leverantören ska, på begäran av staden, inkomma med redovisning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

6.2.5.3 Utdrag ur belastningsregistret
Leverantören ska utföra kontroll mot belastningsregistret för all personal som arbetar inom barnomsorg,
förskola, skola innan tjänsten påbörjas samt vid nyanställning.

Leverantören ansvarar för att kontroll ur belastningsregistret görs inför avtalsstart, läsårsstart, samt vid
nyanställningar för den personal som ska arbeta på plats på respektive förskola och skola.
Leverantören ska på begäran från staden kunna intyga att denna kontroll är genomförd.

Anlitar leverantören underleverantör förbinder sig leverantören att av denne kräva motsvarande.

6.2.5.4 Verksamhetsansvarig
Leverantören ska ha minst en verksamhetsansvarig för den verksamhet som leverantören ska bedriva
i Solna stad.

Verksamhetsansvarig ska ha följande kompetens/erfarenhet:

minst två års erfarenhet från arbetsledning och personaladministration under den senaste femårs
perioden
erfarenhet från storkök
ha förståelse för näringsriktig och säker mat
behärska svenska språket i både tal och skrift 

Verksamhetsansvarig ska vara stadens kontaktperson vid frågor om uppdragets utförande och ha
mandat att föra leverantörens talan vid kontakt med staden.

Verksamhetsansvarig ska finnas tillgänglig vardagar, mellan kl. 8.00-17.00 för frågor rörande detta avtal
och leverantörens verksamhet kopplad till detta avtal.
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Verksamhetsansvarig ska vara lyhörd för stadens behov och önskemål.

Verksamhetsansvarig ska även vara den hos leverantören som bl.a. ansvarar för att:

personalen som bidrar i utförandet av uppdraget erhåller löpande information som är av betydelse
för utförandet av uppdraget.
kontakta och beordra omedelbara akuta insatser av sin personal på plats om kommunen anser
det vara nödvändigt
tillse att det för varje förskola/skola finns en aktuell personalförteckning omfattande; namn på
ordinarie personal, namn på ersättare samt namn på ansvarig kock/restaurangansvarig

Leverantören ska på stadens begäran kunna uppvisa meritförteckning eller motsvarande som styrker att
verksamhetsansvarig har ovan angiven kompetens och erfarenhet. I samband med avtalstecknande ska
verksamhetsansvarig presenteras för staden.

6.2.5.5 Restaurangansvarig
Leverantören ska ha minst en restaurangansvarig (kökschef) på plats i respektive tillagningskök som
ansvarar för drift och arbetsledning samt säkerställer att personalen som tillagar/bereder maten och
specialkosten har den kunskap och de rutiner som krävs.

Restaurangansvarig ska ha följande kompetens/erfarenhet:

ha erfarenhet av driftansvar i storkök och arbetsledning av kökets medarbetare
ha datorvana
under de senaste tre åren ha arbetat med HACCP och egenkontroll
vara väl förtrogen med gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området
ha erfarenhet av drift av tillagningskök med tillhörande mottagningskök
behärska svenska språket i både tal och skrift

Leverantören ska på stadens begäran kunna uppvisa meritförteckning eller motsvarande som styrker att
restaurangansvarig har ovan angiven kompetens och erfarenhet. Före driftstart ska restaurangansvariga
presenteras för staden.

6.2.5.6 Kock
I varje produktions-/tillagningskök ska det finnas minst en kock som ansvarar för tillagning av måltiderna
enligt detta avtal. Kock kan vara samma person som Restaurangansvarig.

Kock som ansvarar för tillagning av måltider enligt detta avtal ska uppfylla följande krav:

inneha adekvat utbildning, exempelvis kockutbildning på gymnasial nivå eller motsvarande eller
motsvarade dokumenterad yrkeserfarenhet i minst tre år
ha erfarenhet av att som kock/restaurangansvarig ha utfört storköksuppdrag i den storleksordning
som denna upphandling omfattar
ha kännedom om näringsriktiga måltider
ha kompetens att förstå den näringsberäkning som ligger till grund för den serverade maten
förstå den näringsmässiga konsekvensen (påverkan på den ursprungliga näringsberäkningen) av
att byta ett livsmedel mot ett annat
ha erforderlig kunskap om specialkoster så att tillagning och hantering kan ske på ett säkert sätt
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och att barn/elever med specialkostbehov kan känna sig helt trygga med den mat som serveras
behärska svenska språket i sådan utsträckning att samtliga direktkontakter med personal kan äga
rum på svenska samt att denne kan tillgodogöra sig information som krävs för att kunna fullgöra
uppdraget, såsom t.ex. anvisningar om specialkost m.m.

Leverantören ska på stadens begäran kunna uppvisa meritförteckning eller motsvarande som styrker att
kocken har ovan angiven kompetens och erfarenhet.

6.2.5.7 Dietist/kostekonom
Leverantören ska ha tillgång till minst en person med avslutad akademisk utbildning inom området
kost, kosthållning och dess sammansättning. Denna person ska fullgöra arbetsuppgifter som syftar till
att säkerställa de tillhandahållna måltidernas kvalitet avseende näringsinnehåll och sammansättning,
exempelvis vid framtagande av meny. Dietisten/kostekonomen ska också finnas tillgänglig för specifika
frågor om måltidernas kvalitet med avseende på näringsinnehåll och sammansättning.

Dietisten/kostekonomen ska även finnas tillgänglig för att vid önskemål från respektive förskola och
skola eller stadens kontaktperson för avtalet kunna närvara vid avtalsuppföljning eller liknande.

Dietisten/kostekonomen ska uppfylla följande krav:

inneha adekvat utbildning
ha en väl dokumenterad och verifierad kunskap och erfarenhet av att planera måltider utifrån krav
på måltidens näringsinnehåll och den energi som den ska ge
ha erforderlig kunskap om specialkoster
ha kunskap inom näringslära, näringsbehov, livsmedel, livsmedelsval och matlagning
ha erfarenhet att som dietist/kosekonom ha svarat för utförande av uppdrag av det slag som denna
upphandling omfattar
behärska svenska språket i både tal och skrift

Leverantören ska på stadens begäran kunna uppvisa meritförteckning eller motsvarande som styrker att
dietist/kostekonom har ovan angiven kompetens och erfarenhet.

6.2.5.8 Byte av nyckelpersoner
Vid byte av nyckelpersoner (verksamhetsansvarig, restaurangansvarig, kock, dietist/kostekonom) ska
leverantören tillhandahålla personer med motsvarande kompetens.

Förlust av en enskild nyckelperson får inte medföra att leverantörens möjligheter att tillhandahålla
avtalad tjänst försämras, försenas eller uteblir.

Leverantören ska i samband med byte av nyckelperson till stadens kontaktperson skicka underlag som
styrker att avtalade krav uppfylls av ersättaren.

Solna stad kan kräva att nyckelperson byts ut om avtalade krav inte uppfylls.

6.2.5.9 Övrig måltidspersonal
Leverantören ska eftersträva största möjliga personalkontinuitet samt se till att personal som arbetar
inom verksamheten är väl lämpad för uppdraget.
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Leverantören svarar för att måltidspersonalen har adekvat utbildning samt erforderlig kompetens och
erfarenhet för verksamheten. Utöver detta ska måltidspersonalen:

ha kunskap om livsmedelshygien och hantering av livsmedel
ha sådan kunskap om specialkost att hanteringen kan ske på ett säkert sätt och att barn/elever
med specialkostbehov kan känna sig helt trygga med den mat som serveras
vara serviceinriktad och vara van vid kontakter med barn/elever. Barnen/elever ska betraktas som
gäster i skolrestaurangen.

Då arbetet innebär kommunikation med barn och elever, både muntligt och skriftligt ska leverantören
och leverantörens personal förstå och kunna göra sig förstådd på svenska.

Den personal som ska utföra arbetsuppgifter som rör rapportering och liknande ska behärska datorer
och därtill hörande programvaror.

6.2.5.10 Sommarjobbare
Solna stad arbetar aktivt med att få ut personer i arbetslivet, ett steg i detta är att erbjuda sommarjobb
till ungdomar i Solna. Syftet med sommarjobben är att ge ungdomar inblick i arbetslivet samt ge dem
arbetslivserfarenhet för att underlätta för att söka och få arbete i framtiden. För arbetsgivare är det en
chans att lära känna potentiella framtida arbetstagare.

Med bakgrund mot detta bör leverantören i samverkan med stadens Kompetensförvaltning åta sig att ta
emot ett visst antal sommarjobbare per år.

Beställarens förhoppning är att detta ska leda till framtida jobb för ungdomar och en möjlighet för
arbetsgivare att på ett positivt sätt påverka tillväxten av arbetsresurser inom sin bransch.

Sommarjobbare antas i samverkan med Kompetensförvaltningen i Solna.

Ingen särskild ersättning utgår för arbete utfört av sommarjobbare.

Villkor och ersättningar för sommarjobbare finns på Solna stads hemsida:

www.solna.se/sv/naringsliv-och-arbete/arbete-och-utbildning/sommarjobb2/arbetsgivare1

och

https://www.solna.se/sv/naringsliv-och-arbete/arbete-och-utbildning/sommarjobb2/hur-soker-
jag/

6.2.6 Underleverantörer och åberopade företag  

Med underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som leverantör anlitar för att fullgöra hela eller
delar av det åtagande som följer av avtalet.

Med åberopat företag avses företag vars kapacitet leverantör har åberopat för att uppfylla krav på
ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Leverantören kan, efter skriftligt godkännande från staden, anlita underleverantör till fullgörande av delar
i leverantörens åtaganden enligt avtalet. Leverantören svarar för underleverantörs åtagande så som för
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sitt eget.

Underleverantör/åberopade företag får ej vara föremål för uteslutningsgrunder och ska uppfylla krav
gällande registrering, skatter och avgifter. Staden förbehåller sig rätten och kan komma att kontrollera
att underleverantör/åberopade företag uppfyller kraven. Leverantören ska, på begäran, förse staden med
relevanta bolagshandlingar för bedömning av underleverantör/åberopat företag som leverantören önskar
anlita alternativt åberopa kapacitet från.

Leverantören som anlitar underleverantör för hela eller del av uppdraget ska upprätta skriftligt avtal
mellan sig och underleverantören, vilket ska kunna uppvisas vid avtalets fullgörande samt på begäran för
staden.

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell underleverantör/åberopat företag
ska ställas till leverantören.

Ersättning utbetalas till leverantör även om underleverantör anlitats. Staden åtar sig inget ansvar
gentemot eventuell underleverantör.

Tillägg, byte eller borttagande av underleverantörer/åberopade företag kan endast ske efter skriftligt
godkännande av Solna stad.

Ansökan om att lägga till, byta eller ta bort underleverantör/åberopat företag ska skriftligen tillställas
Solna stad i god tid före det planerade datumet för förändringen.

Till ansökan om att lägga till eller byta en underleverantör eller ett åberopat företag ska bifogas giltigt
skriftligt åtagande från underleverantör/åberopat företag att leverantör kommer att förfoga över de
nödvändiga resurserna. Av ansökan ska framgå vilka resurser det åberopade företaget tillställer
leverantör samt för vilka krav resurserna åberopas.

Leverantör ska vid var tillfälle upprätthålla en aktuell förteckning över vilka underleverantörer/åberopade
företag som anlitats i avtalet eller bidrar till avtalets fullgörande samt på vilket sätt underleverantörer/
åberopade företag bidrar till avtals fullgörande.

Leverantör ska på Solna stads begäran bistå med förteckningen samt om nödvändigt på annat sätt
styrka att underleverantörer/åberopade företag uppfyller de krav och villkor som anges i avtalet.

Om underleverantör/åberopat företag på ett väsentligt sätt bryter mot de krav och villkor som anges i
avtalet har Solna stad rätt att med omedelbar verkan besluta att underleverantör/åberopat företag inte
längre får anlitas för fullgörande av avtalet.

6.3 Samverkan

6.3.1 Ansvariga på stadens enheter
Vardera beställande enhet utser enhetsansvariga som är behöriga att fatta beslut eller omedelbart kan
inhämta beslut i frågor rörande uppdraget på respektive enhet.

6.3.2 Möten
Leverantören ska kostnadsfritt medverka vid planering, delta och bidra till möten på plats hos stadens
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enheter. Vad som förväntas framgår av nedan underliggande punkter.

6.3.2.1 Introduktionsträff
Leverantören ska i samråd med staden vid ett tillfälle introducera sitt företag och presentera i uppdraget
ingående tjänster för enhetsansvariga inom Solna stad. Syftet är att en sådan genomgång till
pedagoger och rektorer ska underlätta för dialog, samverkan och implementering av avtalet.

6.3.2.2 Möte med förskolor
Förskoleverksamheter har huvudansvaret för att ge förskolebarn inflytande över förskolemåltiderna.
Leverantören ska minst två gånger per termin bjuda in förskolor till möte på plats i Solna stadshus för
att diskutera matsedel och maträtter. För vårterminen ska inbjudan göras senast v.45, för höstterminen
ska inbjudan göras senast v.18. Möten ska förläggas i samråd med stadens avtalsansvarige under
ordinarie kontorstid 8.00-17.00. Representant från staden (enhetsansvarig) ska vara enhetens
förskolechef eller den som denne utsett. Leverantören ska vid dessa möten representeras av en person,
som har befogenheter att besluta å leverantörens vägnar. Leverantören ska även vid dessa möten delta
med restaurangansvarig från det/de tillagningskök som levererar måltider till aktuella enheter.

Leverantören ska vara lyhörd för barnens behov som beskrivs av barnen själva, pedagogisk
förskolepersonal eller av enhetsansvarig.

Det åligger leverantören att protokollföra dessa möten och delge stadens avtalsansvarige, senast fem
dagar efter genomfört möte.

6.3.2.3 Matråd
Gymnasieskolan och grundskolan har huvudansvaret för att skapa och sammankalla matråd för att ge
eleverna inflytande över skolmåltiderna.

Leverantören ska tillsammans med skolan planera in två matrådsmöten per termin. För vårterminen ska
planeringen göras senast v.45, för höstterminen ska planeringen göras senast v.18. Datumen ska
redovisas för beställarens avtalsansvarige senast v.46 och v.20. Tider för matråd där leverantörens
deltagande krävs ska överenskommas i samverkan mellan staden och leverantören. Matråd ska i
största möjliga mån hållas på sådan tid att leverantören kan medverka utan påverkan på tjänstens
utförande.

I matråden sitter elever och representanter från skolans personal samt från leverantören.

Leverantören ska utse en person (företrädesvis restaurangansvarig) vid varje skola, som ska vara
leverantörens kontakt gentemot stadens enhetsansvarige för aktuell verksamhet. Leverantören ska vid
matrådsmöten representeras av en person, som har befogenheter att besluta å leverantörens vägnar. I
första hand är det kökspersonalen på skolan samt restaurangansvarig som ska närvara på matråd, men
om skolan så önskar ska verksamhetsansvarig hos leverantören kunna delta.

Hos leverantören ska det finnas en lyhördhet för vad eleverna vill äta. Förändringar av menyerna som
matråden tillsammans med leverantören enas om ska rymmas inom ramen för detta avtal.

Matrådet ska vara ett forum för lärande dialog där leverantörens personal och eleverna kan diskutera
gemensamma frågor kring måltiden. Med lärande dialog menas att leverantören ska kunna motivera för
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eleverna varför olika rätter är bättre eller sämre ur näringsinnehåll, tillagningssynpunkt, ekonomi etc.

Leverantören ska vid matråd kunna berätta om:

sitt arbete
livsmedelshygien
näringsriktiga måltider
tallriksmodellen etc.

Studiebesök i tillagningskök ska vara möjligt om önskemål finns.

Agenda bestäms gemensamt av leverantören och respektive skola.

Det åligger leverantören att protokollföra matrådsmöten och delge stadens avtalsansvarige, senast fem
dagar efter genomfört möte.

6.3.2.4 Information till vårdnadshavare
Vid varje terminsstart ska leverantören gå ut med information riktad till vårdnadshavare via skolan om
sin verksamhet med t ex, hur de jobbar med inköp, skolmat, ursprung på kött, miljön i skolmatsalar,
temadagar och näringsinnehåll i maten.

Leverantören ska hålla i informationsträffar två gånger per läsår i samverkan med stadens enheter, där
samtliga vårdnadshavare bjuds in och får information om bland annat avtal, avsmakning av meny osv.
Staden kontaktperson i avtalsfrågor kommer att vara på plats för att hjälpa till med svar till
vårdnadshavare.

Leverantören ska hjälpa staden med minst två nyheter kring den avtalade verksamheten per termin som
ska presenteras på stadens hemsida.

Leverantören ska även vid behov vara staden behjälplig att ta fram nyheter samt hjälpa till med
kommunikationen kring den avtalade verksamheten.

6.3.2.5 Deltagande vid föräldramöten
Leverantören ska efter överenskommelse om tider med respektive enhet kunna delta vid föräldramöten.

Om enheten önskar ska leverantören servera en typisk förskole/skollunch i samband med föräldramöte
på den aktuella enheten. Kostnad för lunch får debiteras som portionspris för gymnasie/pedagog.

6.4 Kvalitetssäkring
Leverantören ska utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt och med omsorg enligt god sed samt
i övrigt tillämpa ett etiskt förhållningssätt. Leverantören ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
inom företaget med rutiner för intern kvalitetskontroll, uppföljning av detta uppdrag som har avtalats och
 för klagomålshantering inom avtalet.

6.4.1 Leverantörens egenkontroll
Leverantören ska i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning ha ett system för egenkontroll av sin
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verksamhet (för att undvika och begränsa att livsmedel framställs med dålig kvalitet eller som gör
människor sjuka).

Egenkontrollsystemet ska innehålla en HACCP-plan (hur leverantören arbetar med att identifiera,
bedöma och styra faror).

Kopia av egenkontrollprogrammet ska vid begäran lämnas till stadens kontaktperson. Lokala rutiner för
varje enhet ska finnas dokumenterade.

6.4.2 Regler och råd vid tillagning och hantering av livsmedel
I övrigt ska gällande EG-förordningar på livsmedelsområdet och den svenska livsmedelslagstiftningen
gälla.

6.4.3 Kompetensutveckling
I ansvaret för uppdraget ingår att sörja för att personalen har de kunskaper och den kompetens som
krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt till avtalad kvalitet.

Leverantören ansvarar för kompetensutveckling av sin personal. Syftet med utbildningsinsatserna är att
ge personalen inspiration, kreativitet och en höjd kunskapsnivå som bidrar till att uppnå en god kvalitet i
måltidsverksamheten.

Kompetensutvecklingen ska ge personalen erforderlig kunskap minst inom följande områden:

livsmedelshygien och hantering av livsmedel
kunskap om specialkost
möjlighet till fortbildning
introduktion för nyanställda

6.4.4 Mätning av kundtillfredsställelse
Staden kommer att varje år utföra en enkätundersökning för att mäta nöjdheten bland elever och
brukare. Enkäten kommer att göras under höstterminen och redovisas för leverantören innan terminens
slut. Enkäten kommer att genomföras hos hela målgruppen samt hos personalen.

Enkäten kommer bland annat innehålla frågor kring:

Matens smak
Trivsel och miljö i matsal
Utbud på salladsbuffén
Variation på maträtter
Portionsstorleken, man kan äta sig mätt
Bemötandet av personalen

Staden ska ansvara för enkäten samt sammanställa och bearbeta resultaten. Undersökningen kommer
att genomföras under veckorna 40-43. Uppföljning av kundtillfredsställelse sker också genom att följa
upp antal beställda portioner och antal ätande av olika maträtter på menyn. Undersökningen kommer
att presenteras för leverantören under första veckan i december.

Leverantören ansvarar för att vidta åtgärder baserat på de sammanställda resultaten från
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undersökningen. Leverantören ska redovisa vilka åtgärder som denne kommer att vidta för att höja
resultaten. Redovisningen ska göras för respektive enhet samt för stadens kontaktperson för avtalet
under januari månad. Åtgärder ska sedan genomföras med påbörjan aktuell vårtermin och fortsätta
arbetas med fram till och med nästa mätning.

6.4.5 Rutiner för tillvaratagande av synpunkter
Barn, elever, personal samt föräldrar ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt framföra synpunkter och
eventuella klagomål på den tjänst som tillhandahålls enligt detta avtal.

Vid allvarligare klagomål ska stadens kontaktperson snarast via e-post informeras om dessa samt ska
leverantören rapportera av denne vidtagna åtgärder. Vid risk för upprepning ska åtgärdsplan tas fram
som ska godkännas av staden.

Staden och leverantören är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om händelser som är av
betydelse för avtalets genomförande. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål meddela staden sådana
avvikelser som leder till, eller kan komma att leda till, att avtalade villkor inte uppfylls. Informationen ska
lämnas skriftligt.

6.4.6 Driftstörning
Leverantören ska säkerställa att efterfrågade måltider kan levereras under skoldagar samt under
lovdagar och längre lov.

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa likvärdiga leveranser av måltider vid driftstörning i den
egna produktionen, exempelvis vid strömavbrott eller ordinarie arbetsstyrkas frånvaro.

6.4.7 Uppföljning
Under avtalstiden kommer avtalsuppföljning på taktisk nivå att ske minst fyra gånger per år där staden
kallar till möte på plats hos staden. Leverantörens verksamhetsansvarige kontaktperson ska vid dessa
tillfällen kostnadsfritt delta och tillsammans med staden genomföra uppföljning. I detta ingår att
leverantören via e-post före mötet presenterar statistik över verksamheten, över eventuella avvikelser och
klagomål samt i övrigt bistår med de uppgifter som behövs för att avtalet på ett fullgott sätt ska kunna
följas upp.
 
Punkter som bland andra kommer att tas upp i uppföljningssyfte är:

krav på leverantören
krav på tjänst/vara
tilldelningskriterier
avtalsvillkor
synpunkter från användarna
eventuella brister som kan avhjälpas

En uppföljningsplan kommer att tas fram för detta avtal som enligt stadens anvisning för avtals- och
entreprenaduppföljning klassas som ett D-avtal. Uppföljningsplanen konkretiserar vad som har avtalats
och vad som således ska följas upp.
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Leverantören ska tillsammans med staden genomföra uppföljning utefter klassificering av avtal i stadens
uppföljningsplan. Leverantören ska bistå med de uppgifter som behövs för att staden på ett fullgott sätt
ska kunna följa upp avtalet. Detta kan komma att innefatta statistik över försäljning och leveranser, men
också en transparent redovisning av avvikelser och reklamationer enligt stadens förfrågan.

Leverantören ska ha ett systematiserat arbetssätt samt verksamhetssystem eller likvärdigt som
möjliggör utdrag av statistiska uppgifter enligt krav.

Avvikelser från avtalet som framkommer vid uppföljningen delges ansvarig hos leverantören samt
stadens kontaktperson. I förekommande fall ska leverantören efter uppföljningen utarbeta en
åtgärdsplan för verksamheten, som ska godkännas av stadens kontaktperson.

6.4.8 Uppgifter från leverantören inför uppföljning

6.4.8.1 Uppgifter för kontroll av näringsinnehåll
Leverantören ska på stadens begäran och därefter inom 5 arbetsdagar inkomma med energi- och
näringsberäkning av måltiderna på lunch och mellanmål.
 
Energi- och näringsberäkningen för lunch och mellanmål ska tas fram med ett dataprogram och
presenteras separat som ett snitt per kategori under 4 veckor.
 
Stadens kontaktperson ska meddela vilka veckor energi- och näringsberäkningar av menyerna ska
göras för, som stickprovskontroller av att avtalad kvalitet uppnås. Detta ska genomföras på redan
publicerade menyer.

6.4.8.2 Uppgifter för uppföljning av menyer
Staden kommer att följa upp variationer i lunchmeny, tillagning från grunden samt tillsatser i råvaror och
kvalitet på hel- och halvfabrikat avseende huvudkomponenter.

Måltidsentreprenad för Solna stads skolor och förskolor BUN/2018:153

Sida 60/75



Granskningen sker genom analys av inskickade menyer i förhållande till utlovad kvalitet samt av gjorda
inköp och kontroller i köksutrymmen. Menyer ska skickas av leverantören på efterfrågan från stadens
kontaktperson med tydlig märkning/beskrivning av vilka måltidskomponenter som är lagade från
grunden.

6.4.8.3 Uppgifter för kontroll av miljö- och hållbarhetskrav
Leverantören ska på begäran från staden inkomma med de verifikat som finns angivna under respektive
miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingsdokumentets avsnitt 4.10. med underliggande punkter.

6.4.9 Statistik från leverantören

6.4.9.1 Statistik avseende leveransen
Leverantören ska på stadens begäran inkomma med statistik över leveransen under en viss period.
Statistiken ska vara i sorterbart format, t.ex. Excel.

Statistik som kan komma att begäras är redovisning över antal serverade/levererade portioner (lunch,
mellanmål etc) uppdelat per enhet och månad samt motsvarande statistik över uppmätt svinn
(tillagnings/tallrikssvinn).

6.4.9.2 Statistik för skolmjölksstöd
Leverantören ska även minst en gång per år under avtalstiden redovisa statistik för att skolan ska kunna
söka skolmjölkstöd i det format som efterfrågas av Jordbruksverket. Se mer information om
skolmjölkstödet på Jordbruksverkets hemsida. Därutöver ska leverantören även tillhandahålla
dokumentation, exempelvis kvitton eller fakturor för att staden ska kunna styrka ansökan.

Skolmjölksstödet tillfaller leverantören genom utbetalning från staden.

6.4.9.3 Statistik för kontroll av inköpta råvaror och livsmedel
Staden har infört ett uppföljningssystem där inköp följs upp, DKAB Hantera Livs. Leverantören
ska månadsvis under avtalstiden redovisa statistik över inköp av samtliga råvaror/livsmedel. Statistiken
ska, skickas varje månad i enlighet med mall som är framtagen för systemet avseende mottagande av
data/information, till DKAB Hantera Livs. Inköp av råvaror och livsmedel som tillagas i leverantörens
egna kök för stadens leverans ska redovisas separat till stadens kontaktperson i avtalsfrågor med
samma frekvens.

I statistikfilen ska framgå:

ekologisk märkning t.ex. EU-EKO, KRAV, MSC och ASC
etisk märkning, t.ex. Fairtrade
producentens artikelnummer
totalsumma i kr per artikelnummer
kvantitet per artikelnummer
landsmärkning
certifiering
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Uppföljning av andelen inköpta ekologiska livsmedel kommer att följas upp regelbundet och mätas
som inköpskostnadens andel av totala livsmedelskostnaden under ett år. Mätperioden för kontroll av
uppfyllnad av krav på andel ekologiskt löper från den 1 januari till och med den 31 december varje år,
redovisningsmånad januari.

6.4.10 Stadens tillträde för kontroll
Staden har det yttersta ansvaret för måltidsverksamheten. Staden har, när som helst under avtalstiden,
rätt att granska leverantörens fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal och att fakturerad
ersättning är avtalsenlig.

Stadens företrädare eller annan som staden utser ska ha fritt tillträde till de lokaler som leverantören
använder för sin produktion för uppföljning och kontroll av verksamhet och utrustning.

Leverantören förbinder sig att aktivt medverka vid och underlätta stadens arbete. Uppföljning och kontroll
ska ske med beaktande av de hänsyn som krävs för undvikande av att verksamheten störs onödigtvis
eller att hygien och säkerhet m.m. äventyras.

Avvikelser från avtal som framkommer vid kontrollerna delges ansvarig hos leverantören samt vid
respektive skola och förskola. I förekommande fall ska leverantören efter uppföljningen utarbeta en
åtgärdsplan för verksamheten i samarbete med staden.

6.5 Beställningsrutiner

6.5.1 Grundbeställning av antal portioner
Grundbeställning ska lämnas från respektive rektor/enhetschef (verksamhetsansvarig) senast den 1
augusti. Grundbeställningen anpassas till förväntat antal portioner som ska serveras/levereras och ska
innehålla uppgift om behov av specialkoster, anpassad kost samt eventuellt antal mellanmål.

6.5.2 Beställning för leverans/servering under "lovtider"

6.5.2.1 Jul- och sommaröppna förskolor
Under semesterperioden (oftast 4 veckor i juli) stänger de flesta av stadens förskolor, dock hålls öppet
på ca 10 av dessa. Under julen kan det också hända att vissa förskolor har stängt och således ej
behöver leverans. De förskolor som håller öppet kommer att meddela sitt behov i preliminär beställning
senast 1 december för leveranser under julperioden och senast 1 maj för leveranser under
sommarperioden.

6.5.2.2 "Lov-öppna" grundskolor
"Lovmat" på lovdagar under terminstid:

Elever i åk f-6, fritidsverksamheten och pedagogisk personal äter lunch och mellanmål i begränsad
omfattning även när skolverksamheten är stängd för lovdagar under terminstid. Leverantören ska
leverera och servera "lovmat" på lovdagar under terminstid till ordinarie portionspris för ett begränsat
antal i enlighet med respektive skolas beställning. Skolan meddelar behov av "lovmat" för lovdagar
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under terminstid (lunch och mellanmål) i beställning senast två veckor i förväg.

"Lovmat" mellan terminer:

Med "lovmat" mellan terminer avses leverans och servering av mat på jul- och sommarlov för behov hos
elever i åk f-6, fritidsverksamhet och pedagogisk personal.

Under sommar- och jullov har vanligtvis upp till 8 skolor inom Solna öppet, vilka skolor som håller öppet
varierar mellan åren.

Leverantören ska leverera och servera "lovmat" under sommar- och jullov till ordinarie portionspris för de
skolor som håller öppet för ett begränsat antal i enlighet med respektive skolas beställning. Skolan
meddelar behov av "lovmat" (lunch och mellanmål) i preliminär beställning senast 1 december för jullov
och senast den 1 maj för sommarlov.

6.5.3 Tilläggsbeställningar
Tilläggsbeställningar av lunchportioner och mellanmål ska kunna göras inom rimlig omfattning till
avtalade priser samma dag som leveransen ska ske senast kl 08.00.

Tilläggsbeställning av frukostvaror ska kunna göras med 5 arbetsdagars framförhållning.

Tillfälliga leveranser till förskolor som inte ingår i ordinarie leverans:

Det kan tillkomma tillfälliga leveranser till förskolor inom Solna stad som inte ingår i ordinarie leveranser.
Tillfälliga leveranser avser perioder som är kortare än tre månader. Leverans av mat ska ske till avtalade
portionspriser. För att täcka eventuella kostnader detta kan medföra leverantören, t ex
transportkostnad, så utgår dock en extra ersättning om tre (3) kr per portion på beställda portioner.

6.5.3.1 Beställning till möten på skolan
Vid personalkonferenser/möten på skolan ska dryck, smörgås, lunch etc. kunna beställas och
debiteras skolan. Beställningen ska göras senast två arbetsdagar i förväg.

Leverantören har dock ingen ensamrätt att leverera mat till personalkonferenser/möten. Staden har ett
separat cateringavtal som skolan också har rätt att nyttja för dessa köp.

6.5.4 Ändring och avbeställning
Ändringar ska kunna göras i lagd beställning så som utflyktsmat. Även avbeställning ska kunna göras.

Ändring/avbeställning ska meddelas skriftligt minst 5 arbetsdagar före för att det ska beaktas i fakturan.

Avbeställningar av portioner ska dock kunna ske fram till och med dagen för leverans, för att minska
matsvinnet.

6.6 Leveransvillkor
Leveransvillkor är DDP (Delivery Duty Paid) enligt Incoterms 2010 och betyder att leverantören står för
alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats.
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Leverantören ska fritt leverera varor till i beställningen angiven plats innanför dörr, såvida inte annat
överenskommes.

Leverantören ska stå för kostnader för emballage, försäkring, tull och transport. Eventuellt
låneemballage ska leverantören ansvara för och returnera utan särskild kostnad för kunden.

Leverantören har i övrigt ansvaret för att hålla överenskomna leverans-/serveringstider.

6.7 Ekonomiska villkor

6.7.1 Priser
Som grund för fast pris per portion gäller de priser som framgår av anbud. För frukost och mellanmål är
prisnivåerna fastställda av staden.
 
Samtliga priser är i SEK exklusive mervärdesskatt. I avtalade priser ingår samtliga med uppdraget
förenade kostnader så som rese- och restidsersättning samt ersättning för logi och traktamente. 
 
Avtalat pris omfattar allting som krävs för genomförande av leverans. Extra kostnader för frakter,
emballage, resor, logi, traktamente etc. får ej debiteras staden om inte särskild överenskommelse
skriftligen avtalats med stadens kontaktperson i avtalsfrågor.
 
Samtliga priser inkluderar transporter.
 
Avtalspriser

Portionspris per st förskola: Enligt anbud SEK exkl. moms.

Portionspris per st grundskola: Enligt anbud SEK exkl. moms.

Portionspris per st gymnasium/pedagog:  Enligt anbud SEK exkl. moms.

Portionspris per st mellanmål:  12 SEK exkl. moms.

Pristillägg per portion för tilläggsbeställningar
(avser tillfälliga leveranser av lunch)

 3 SEK exkl. moms.

Leverantören svarar själv för kostnader som uppstår vid utförande av uppdraget samt övriga förpliktelser
enligt detta avtal.

6.7.2 Prisjustering
Priserna är fasta ett (1) år efter planerat avtalstecknande. Därefter får justering av avtalade priser göras
en (1) gång per år.

Prisjustering kan påkallas med effekt från och med ett (1) år efter planerat datum för avtalstecknande
och kan yrkas högst en (1) gång per år med högst motsvarande förändring enligt följande:

40 % av ersättningen justeras enligt arbetskostnadsindex, AKI för arbetare i privat sektor.

40 % av ersättningen justeras enligt KPI, COICOP 01, Livsmedel och alkoholfria drycker.
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20 % av ersättningen justeras enligt KPI, COICOP 07, Transport.

Referensmånad ska vara den tredje kalendermånaden före avtalstecknandet. Justering ska ske efter det
av SCB fastställda preliminära indexvärdet. För KPI är det inte preliminära indexvärden som används.

Leverantören ska skriftligen anmäla begäran om prisjustering till avtalets kontaktperson minst en
månad före ikraftträdandet. Staden ska skriftligen godkänna justeringen. Prisändring får tillämpas
tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att staden godkänt ändringen. Nya priser
ska gälla minst tolv månader i taget. Retroaktiv prisjustering får ej ske.

Beslut av myndighet beträffande skatter eller avgifter som påverkar ersättningen får till den del som
beror på myndighetsbeslutet regleras efter yrkande av någon av parterna och efter stadens skriftliga
godkännande för återstående del av avtalsperioden inklusive eventuell förlängning. Yrkande om sådan
prisjustering skall ställas till samma adress som prisjustering, enligt ovan.

6.7.3 Prisjustering på grund av volymförändringar samt
tillkommande/avgående verksamheter
Begäran om omförhandling av avtalade priser enligt nedan befriar inte part från skyldighet att fullgöra
berörd avtalsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse om ändring träffats. Om
överenskommelse ej kan träffas, har båda parter rätt att säga upp avtalet med sex månaders varsel,
senast överenskommen ersättningsnivå gäller under uppsägningstiden.

Förändring av elevantal

Under avtalsperioden kan volymförändringar förekomma. Avtalade priser gäller för variationen +/-12
% beräknat på i upphandlingsdokumentet angivet totalt antal portioner. I det fall volymförändringen
överstiger respektive understiger +/- 12 har båda parter rätt att begära omförhandling av avtalade priser.
Detta under förutsättning att volymförändringarna motsvarar ett snitt för en termin.

Statusförändring av kök

Vid förändring av ett köks status (mottagningskök/serveringskök/tillagningskök/produktionskök) äger
båda parter rätt att omförhandla avtalade priser. Part som begär omförhandling av avtalade priser ska
kunna påvisa en kostnadsökning/kostnadsminskning.

Tillkommande samt avgående verksamhet

För tillkommande verksamheter gäller som utgångspunkt att ersättningen ska vara densamma som för
övriga verksamheter inom avtalet.

För det fall verksamhet/enhet avgår från tjänsten ska leverantören inte ha rätt till ersättning för utebliven
vinst eller i övrigt uppkomna kostnader. Ersättning för kvarvarande verksamheter/enheter kan till följd av
avgående verksamhet/enhet justeras om förutsättningar enligt "Förändring av elevantal" uppfylls ovan.

6.7.4 Prisjustering på grund av utökning av krav på andel
ekologiskt/miljömärkt
För att få en flexibilitet i avtalet för eventuella framtida krav så ska det vara möjligt för staden att öka
andelen ekologiskt/miljömärkt. Vid kostnadsökning för detta så kommer leverantör att ersättas för
aktuell kostnad. Det åligger leverantören att påvisa och redovisa de ökade kostnader som kommer till
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följd av detta.

6.7.5 Betalningsvillkor
Betalning ska ske 30 dagar efter avtalad leverans och erhållen korrekt faktura.

Betalning görs av beställande enhet mot faktura.

Beställaren äger rätt att, för leverans varom tvist råder, innehålla betalning till ett belopp motsvarande
kostnaden för att avhjälpa fel eller brister, samt i förekommande fall belopp motsvarande försuttet vite
och ersättningsgill skada. Eventuella anspråk på förseningsersättning, påminnelser och dröjsmålsränta
i samband med detta kommer att avslås.
 
Betalning av faktura innebär inte godkännande av leveransen. Staden har rätt att utkräva vite eller vidta
andra åtgärder även efter betald faktura om det visar sig att felaktigheter har begåtts.
 
Leverantören får debitera dröjsmålsränta i enlighet med Räntelagen (1975:635). Eventuell räntefaktura
ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp samt period som räntefakturan avser. Räntefaktura
understigande 100 kronor undanbedes.

6.7.6 Faktureringsvillkor
All fakturering av måltider baseras på beställt antal måltider.

Faktura ska adresseras till:

Solna stad                
Barn- och utbildningsförvaltningen               
831 88 ÖSTERSUND

Fakturan ska innehålla:

Leverantörens företagsnamn och adress
Organisationsnummer/momsregistreringsnummer
Uppgift om godkänd för F-skatt
Bankgiro eller plusgiro
Referenskod för beställare. Referenskod ska alltid anges på fakturan i fält ” Er referens/
beställarreferens”. Referenskoden innehåller 2 siffror följt av 3 bokstäver
Fakturadatum
Fakturanummer som är unikt under kalenderåret
Fakturabelopp
Momsbelopp och angiven procentsats
Specifikation om vad fakturan avser (antal portioner med styckpriser uppdelat per
portionspriskategori, etc)

Endast fakturor som har all ovan begärd information kan behandlas. Fakturor som inte innehåller
samtliga ovan angivna uppgifter kommer att bestridas. Eventuella anspråk på förseningsersättning,
påminnelser och dröjsmålsränta i samband med detta kommer att avslås.

Fakturering av tjänster ska ske månadsvis i efterskott för utfört arbete.
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Administrativa avgifter eller faktureringskostnader, expeditionsavgifter, MOSA eller liknande ska inte
förekomma och kommer inte att godkännas.

6.7.6.1 Elektronisk fakturering  

Staden arbetar aktivt sedan flera år tillbaka med elektronisk handel och elektronisk fakturering inom ett
antal områden. Staden följer den öppna standard för elektronisk handel som finns på marknaden och
som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag (SFTI/ESAP).      
      
För leverantörer som inte kan hantera elektronisk fakturering fullt ut finns möjlighet att skicka
elektronisk faktura via t.ex. InExchange (gratis upp till 100 fakturor per/år).

Leverantören ska från avtalsstart skicka elektroniska fakturor enligt SFTI/ESAP. Pappersfakturor godtas
ej och kommer att returneras.

Leverantören ska från avtalsstart skicka elektroniska fakturor enligt SFTI/ESAP.
Pappersfakturor godtas ej och kommer att returneras. Accepteras?
Ja/Nej. Ja krävs

6.8 Lagar, förordningar m.m.
Leverantören ska vid utförande av uppdraget följa alla lagar, förordningar samt föreskrifter och allmänna
råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk samt stadens egna riktlinjer som
från tid till annan är tillämpliga på uppdraget eller som på annat sätt berör leverantören vid utförande av
uppdraget.

6.8.1 Meddelarfrihet
Meddelarfrihet för offentliganställda regleras i 1 kap 1§ tryckfrihetsförordningen. Anställda hos
leverantören inklusive underleverantör, ska så långt som möjligt omfattas av motsvarande
meddelarfrihet. Leverantören förbinder sig därför att, med undantag för vad som nedan anges, inte
ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till media.

Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet och som skyddas av lagen
om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för utförarens anställda utanför det
område som avtalet omfattar. Den gäller inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet
för offentliganställda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vidare råder inte meddelarfrihet för
uppgifter om enskildas personliga förhållanden som är sekretessbelagda och regleras enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6.8.2 Jämställdhet och antidiskriminering
Leverantören ska vid utförande av uppdraget följa vid var tid gällande jämställdhets- samt
antidiskrimineringslagstiftning.

6.8.3 Socialt ansvarstagande
Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att offererade produkter är producerade under förhållanden
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som är förenliga med:

FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt
organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
FN:s barnkonvention (artikel 32)
Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet
Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
FN:s deklaration mot korruption

6.8.4 Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.
Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I
personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Staden är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som är nödvändiga att behandlas för att kunna fullgöra
ingånget avtal. En ny lag (Dataskyddsförordningen, GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018.

Leverantören ska agera personuppgiftsbiträde och teckna relevanta och nödvändiga avtal i enlighet med
anvisningar från staden i syfte att vid var tid gällande lagstiftning avseende hantering av personuppgifter
uppfylls. Se avtalets bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal med diarienummer BUN/2018:153
(upphandlingsdokumentets bilaga 2).

6.8.5 Allmänhetens rätt till insyn
Leverantören ska utan dröjsmål efter det att staden framställt begäran härom, till staden lämna sådan
information som avses i 10 kap. 9§ i kommunallag (2017:725). Sådan begäran ska i normalfallet vara
skriftlig och precisera vilken information som efterfrågas. Informationen ska göra det möjligt för
allmänheten att få insyn i hur den verksamhet som omfattas av detta avtal sköts.

Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form.

Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk
olägenhet för leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna
kommer att omfattas av sekretess hos staden.

6.8.6 Rättsintrång
Leverantören svarar för att inom ramen för uppdraget föreslagna reklam- och marknadsföringsåtgärder
inte strider mot vid gällande lagar, förordningar, föreskrifter, etiska regler eller branschpraxis.

Det är leverantörens skyldighet att ombesörja att personer, som med namn och bild, förekommer i det
material som leverantören inom ramen för uppdraget tagit fram givit sitt tillstånd enligt gällande relevant
lagstiftning.

6.9 Sekretess och tystnadsplikt
Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som part får del
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av genom tillkomsten av eller genomförandet av avtalet.     
    
Leverantören äger inte utan stadens uttryckliga tillåtelse rätt att publicera eller annars offentliggöra
rapporter eller annat material eller information som leverantören upprättat, erhållit eller tagit del av
genom avtalet. Denna tystnadsplikt gäller även efter det att avtalat objekt har slutlevererats och avtalet
upphört att gälla.     
    
Tystnadsplikten gäller inte om det föreligger en skyldighet enligt lag eller annan författning för part att
lämna ut uppgifter. Tystnadsplikten gäller inte heller för uppgifter som är allmänt kända.

6.10 Intressekonflikt
Leverantören ska utan dröjsmål skriftligen anmäla till staden om det finns någon omständighet som kan
medföra att en intressekonflikt eller liknande uppstår för leverantören.

6.11 Ansvar

6.11.1 Ansvar för skada
Leverantören ansvarar för samtliga person- och sakskador som leverantören, eller annan för vilken
leverantören ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om staden gentemot tredje man görs
ansvarig för inträffad skada, ska leverantören hålla staden skadeslös.

Om leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en uppkommen skada,
ansvarar leverantören oavsett föregående stycke för den uppkomna skadan.

Leverantörens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20 Mkr per
år.

Leverantören ansvarar för att utkvitterade nycklar m.m. förvaras och handhas på ett för kommunen
betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar leverantören för kostnaderna för byte
av lås och låscylindrar m.m. Vid nyckelförlust begränsas leverantörens ansvar för skada till 0,5 Mkr per
skadetillfälle.

Leverantören ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid
underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänst,
svarar leverantören för kostnaderna för t.ex. utryckning.

Ovan angivna begränsningar gäller inte om leverantören har orsakat skadan genom grov vårdslöshet
eller uppsåt.

Denna bestämmelse påverkar inte det ansvar som följer av 14 § i Personuppgiftsbiträdesavtalet.

6.11.2 Försäkringar
Leverantören ska, på egen bekostnad, teckna och vidmakthålla sedvanliga försäkringar för sin
verksamhet. Försäkringarna ska omfatta egendom, skadeståndskrav för sak-, person- och ren
förmögenhetsskada (ansvar), avbrott i verksamheten, rättsskydd samt i övrigt vad leverantören enligt
tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha.
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Försäkringarna ska ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och tjänsternas art
och omfattning som täcker leverantörens ansvar enligt detta avtal.
 
Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till staden senast tre veckor före
tjänstens påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till staden senast en vecka
före det att försäkringen går ut.
 
Om leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har staden rätt att antingen teckna
sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller att häva avtalet.

6.12 Dialog, rättelse och varning vid avvikelse eller brist i leveransen
Staden och leverantören ska samverka för att avtalad kvalitet i leveransen upprätthålls. Vid avvikelse
eller brist i leveransen ska följande ordning gälla för hantering och åtgärd av bristen:

 
1. Dialog Vad har gått fel och hur ska leverantören åtgärda detta för att undvika att felet

upprepas, när ska felet vara åtgärdat (åtgärdsplan).

2. Rättelse Leverantören ska rätta felet genom att fullfölja åtagande i åtgärdsplan i syfte att
minimera sannolikheten att bristen/felet uppstår igen.

3. Skriftlig
varning/anmodan

Skriftlig varning/anmodan kan utställas till leverantör om leverantören ej
hörsammar en begäran från staden om rättelse av fel eller brist, samt vid
upprepade avvikelser i leveransen som ej är av obetydande karaktär för avtalets
genomförande.

6.13 Viten
Leverantören ska vid alla tidpunkter följa i avtalet ställda krav. Om den kvalitet som leverantören åtagit
sig att leverera enligt avtalet inte uppfylls är detta ett avtalsbrott som ska resultera i vite beroende på
avtalsbrottets omfattning.
 
Staden registrerar och följer upp avvikelser på avtalsmöten fyra gånger per år avseende föregående
kvartal där beslut fattas om avvikelserna är vitesgrundande. Vid erläggande av vite utgår 1000 SEK i
administrationsavgift till staden, administrationsavgift kan maximalt uppgå till 4000 SEK per år.
 
Kategori av
vite

Viteskrav Kopplat till
krav

Uppföljningsmetod Frekvens

Drift Huvudkomponent tar slut
innan alla barn och/eller
elever serverats, eller det är
tillfälligt stopp i serveringen
på tillagningskök eller
mottagningskök som
överstiger 10 minuter
(maträtt eller del av maträtt
tillfälligt slut):: 500 kr per
förskola och 2500 kr per

4.6.1, 4.6.1.1,
4.6.2.3.1, 4.7,
4.7.1, 4.7.2,

Felanmälan Löpande drift
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skola.

Drift Avtalad leveranstid till
mottagningskök eller till
förskola inte har hållits vid
ett konstaterat tillfälle och
detta har skett till följd av
leverantörens försumlighet:
1000 kr per verksamhet som
berörs av förseningen.

4.7, 4.7.1,
4.7.2

Felanmälan Löpande drift

Drift Leverantören serverar fel
specialkost: 5000 kr,
leverantören ska göra
utredning över vad som har
gått fel och varför samt
presentera åtgärder för att
undvika detta framledes.

4.6.1.2 Felanmälan Löpande drift

Drift Specialkost levereras ej
enligt beställning: 1000 kr
per verksamhet och dag.

4.6.1.2 Felanmälan Löpande drift

Drift Cafeterian är inte öppen
enligt överenskomna
öppettider: 500 kr per dag så
länge som bristen varar.

4.8.3 Felanmälan Löpande drift

Drift Avslutningsmåltid levereras
inte enligt avtal: 10 000 kr
per skola

4.6.4 Felanmälan Löpande drift

Drift/Kontrollvite Kraven på salladsbuffén eller
frukt uppfylls inte: 1000 kr
per dag och skola, 500 kr
per dag och förskola.

4.6.2.1,
4.6.2.2, 4.6.2.3

Felanmälan/Stickprov
på plats

Felanmälan
vid behov,
stickprov ca 4
ggr per termin

Drift/Kontrollvite Kraven på bröd och dryck
uppfylls inte: 500 kr per dag
och skola.

4.6.2.1,
4.6.2.2, 4.6.2.3

Felanmälan/Stickprov
på plats

Felanmälan
vid behov,
stickprov ca 4
ggr per termin

Drift/Kontrollvite Avsteg från överenskomna
terminsmenyn ej godkänt
från stadens kontaktperson i
avtalsfrågor, per tillfälle: 1000
kr per förskola och 5000 kr
per skola.

4.3 Felanmälan/Stickprov
på plats

Godkänds före
terminsstart,
därefter
felanmälan vid
behov och
stickprov ca 4
ggr per termin

Drift/Kontrollvite Ej kompletta högtidsbufféer:
5000 kr per buffé som inte är
komplett.

4.6.3 Felanmälan/Stickprov
på plats

Felanmälan
vid behov,
stickprov ca 1-
2 ggr per
termin
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Drift/Kontrollvite Mat lagad från grunden har
inte följts för en komponent:
3000 kr per komponent

4.5 Felanmälan/Stickprov
meny/Stickprov på
plats

Felanmälan
vid behov,
stickprov ca 4
ggr per termin

Drift/Kontrollvite Leverantören inkommer inte/
är sen med
planering/protokoll för
matråd och motsvarande
möte på förskola: 1000 kr
per förskola/skola

6.3.2.2, 6.3.2.3 Leverantören
inkommer med

2 ggr per
termin

Drift/Kontrollvite Inkommer ej med fullständig
inköpsstatistik till DKAB:
5000 per månad och
leverantör

6.4.9.2 Uppföljning mot DKAB 1 gång per
månad

Kontrollvite Avsteg från krav på enskilda
inköpta råvaror och livsmedel
(till exempel andel fisk i
fiskpanetter, djurskyddskrav
etc): 3000 kr per
råvara/livsmedelsprodukt
som ej uppfyller kravet

4.6.1.1, 4.9
med
underliggande
råvaru- och
livsmedelskrav

Stickprov DKAB Stickprov ca 1
gång per
termin, vid
behov

Kontrollvite Näringsinnehåll uppfylls ej
vid kontroll: 5000 kr per
tillfälle

4.4, 4.4.1,
6.4.8.1

Stickprov 4-
veckorsmeny på
stadens begäran

Stickprov ca 1
gång per
termin, vid
behov

Kontrollvite Andel
Ekologiska/miljömärkta
inköp inte uppnått krav på
procentandel: 50 000 kr.

4.9.1, 6.7.4 Staden gör mätning
hos DKAB

Kontroll för
uppföljning av
status ca 1
gång per
termin.
Mätperiod
som utgör
underlag för
viteshantering
är helår, dvs 1
jan till 31 dec
varje år, 1
gång per år.

Uppföljningsmetod och frekvens lämnas som information till leverantören, detta kan dock komma att
variera och ändras under avtalsperioden baserat på stadens behov och arbetssätt.

6.14 Force majeure
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Part är befriad från sina åtaganden enligt avtalet om parten visar att det inträffat ett hinder utanför
partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tecknande och
vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska bl.a.
anses krig, terrorism, eldsvåda, naturkatastrofer och arbetsmarknadskonflikt.

Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt avtalet, är
parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat skulle vara fri enligt
första stycket.

För att part ska äga rätt att göra gällande force majeure enligt ovan ska parten utan oskäligt dröjsmål
skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det force majeuregrundande hindret samt vidta
åtgärder för att minimera omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört
ska parten skriftligen underrätta motparten därom samt så snart som rimligen möjligt återuppta
åtagandet i avtalad omfattning.

6.15 Hävning
Båda parterna har rätt att häva avtalet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig
skyldig till väsentligt avtalsbrott och motparten inte rättat till avtalsbrottet inom trettio dagar från
mottagande av skriftligt meddelande från den hävande parten.          
         
Staden har därutöver rätt att häva avtalet, utan kompensation till leverantören med omedelbar verkan,
eller till den dag staden anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida upphörandet, under
följande förutsättningar om:

uppdraget inte genomförs i enlighet med upphandlingsdokumentets kvalificeringskrav, ska-krav och
i enlighet med leverantörens anbud.
leverantören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet.
uppdraget inte fullgörs och detta inte beror på staden.
leverantören brister i andra hänseenden och inte vidtar rättelser trots upprepade skriftliga
anmodanden (minst tre).
leverantören utan stadens skriftliga godkännande överlåter hela eller delar av avtalet till annan
fysisk eller juridisk person.
leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att
staden får rimlig anledning att tro att leverantören inte kan uppfylla åtaganden i avtalet.
leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för
ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs,
ackord eller liknade förfarande.
leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom,
underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har
lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt.

Staden har vidare rätt att häva avtalet om någon av följande situationer har uppstått:

Det kan konstateras att avtalet har ändrats i strid med tillämpliga bestämmelser i LOU (för
närvarande 17 kap. 9-14 §§);
Leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela ingå ramavtalet befann sig i någon av de
situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från upphandlingen; eller
EU-domstolen efter en fördragsbrottstalan mot Sverige finner att Sverige genom att låta beställaren
ingå ramavtalet, allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt gällande EU-fördrag, EUF-fördrag eller
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Upphandlingsdirektiv.

Leverantören har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, eller till den dag leverantören
anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida upphörandet, under följande förutsättningar:

Staden i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30)
dagar efter skriftlig anmodan.
Staden brister i andra hänseenden och inte vidtar rättelser trots upprepade skriftliga anmodanden
(minst tre).

Utöver ovanstående äger leverantören eller staden inte rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande.

Hävningen kan avse den del av avtalet som direkt påverkas eller hela avtalet om orsaken är av väsentlig
betydelse för staden.

Hävning skall ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig. Parten skall därvid uppge
grunden för det förtida upphörandet.

Vid förtida upphörande har leverantören inte rätt till ersättning utöver vad som enligt avtalet ska utgå för
vid tidpunkten för det förtida upphörandet upparbetad ersättning.

Vid avtalets eller del av avtalets förtida upphörande har den part som påkallar det förtida upphörande rätt
till skadestånd för liden skada på grund av avtalsbrottet. För det fall staden sagt upp avtalet eller hävt
detta på grund av leveransförsening eller fel, är dock staden berättigad till skadestånd endast för den
del som överstiger erhållet vite.

Vid förtida upphörande äger avsnitt 6.17 Överlämning vid avtalets upphörande nedan tillämpning.

6.16 Omförhandling
Staden eller leverantören får påkalla omförhandling av bestämmelserna i ingånget avtal om ändrade
förhållanden gör att bestämmelserna väsentligt påverkar de förutsättningar som avtalet bygger på.
Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part
som åberopar omförhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd
avtalsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse om ändring träffats.

6.17 Överlämning vid avtalets upphörande
Vid detta avtals upphörande ska parterna samråda om avveckling varvid leverantören ska vara behjälplig
vid en eventuell övergång/byte till annan leverantör. Detta samarbete innefattar bland annat besvarande
av förfrågningar, teknisk assistans i samband med förflyttning och överlämning av dokumentation och
databasinformation. Överflyttning enligt ovan ska påbörjas på sådan tid innan avtalstidens utgång och
äga rum på sådant sätt att överflyttningen genomförts då avtalet upphört. Leverantören ska uppfylla
förpliktelse på ett professionellt sätt.

Skulle leverantörens assistans vid avtalets upphörande kräva större utnyttjande av resurser än vad som
gällt under avtalets genomförande, har leverantören rätt till skälig ersättning såvitt detta överenskommits
i förväg med staden.

Leverantören äger inte åberopa brister i stadens fullgörande i överlämning till ny leverantör som grund för
befrielse från att fullgöra sina åtaganden om inte leverantören inom skälig tid efter det att leverantören
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fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om sådana brister, skriftligen anmäler bristen i
fullgörandet till staden och anger vilken inverkan bristen har eller kan komma att få på leverantörens
möjligheter att fullgöra sina åtaganden.

6.18 Begränsning av publicering och marknadsföring
Hänvisning till staden i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras av leverantören eller av
denne anlitad underleverantör utan stadens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i
förväg samråda med staden avseende informationsmaterial som ska publiceras.

6.19 Tvistelösning, tillämplig lag
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av svenska allmän domstol med tillämpning av
svensk rätt. Vid tvist ska första instans vara vid uppdragsgivarens hemort.

6.20 Acceptans av avtalsförlaga  

Anbudsgivaren ska bekräfta att denne accepterar samtliga krav och villkor i avsnitt 6. Avtalsförlaga.

Accepteras samtliga krav och villkor i avsnitt 6. Avtalsförlaga?
Ja/Nej. Ja krävs

  Årsvis
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