1.
1.1.
Vid avtalets start ska alla krav vara uppfyllda eller kunna uppfyllas.
Antalet papperspåsar kan förändras i förhållande till det i upphandlingen uppskattade antalet
och en garanterad inköpsvolym kan inte garanteras.
Samtliga krav som specificeras ska ingå i entreprenaden och utföras inom ramen för
ersättningar enligt À-prislistan, om inte annat anges.

1.2.
Leverantören ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget
ska vara så låg som möjligt. Avtalsuppföljning ska ske minst en gång per år för att se att alla
krav är uppfyllda.

1.3.
Leverans ska ske senast 2 veckor efter avropad beställning till av beställaren angiven
mottagningsplats. Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vid
mottagningsplatsen. Lossning kan ske helgfria vardagar mellan kl. 9-16 om inte annat
överrenskommits mellan parterna. Leverantören ska senast dagen innan föranmäla leveransen
hos ansvarig person hos beställaren.
Leveranskostnaden ska ingå i lämnade À-priser för produkterna.
Beräknad årlig volym för avrop framgår av À-prislistan. Beställaren vill upplysa leverantören
att det är planerat att införliva egnahemshus i systemet 2020, vilket ger ökade volymer från
2020 på cirka 4 500 hushåll. Detta är dock inget som kan garanteras, eftersom upphandlingen
inte påbörjats.
Påsarna ska vara packade i buntar om 80 stycken för hushåll (8-9 liters) och i buntar om 20
stycken för storkök (45 liters) vid leverans och levereras i kartonger, max 15 kg.
För egnahemshus från och med 2020 ska det finnas möjlighet att få buntar om 80 stycken
inplastade i leveransen.
1.4.
Följande påsar och påshållare med åtföljande krav gäller i denna förfrågan:





Ska bestå av vattenavvisande, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering
släppa igenom fukt, men inte vätska.
Storlek på påsar i 8-9 liter för hushåll och 45 l för storkök.
Påsens papper ska vara minst 70 g/m2 klara 14-dagars hämtning utan nedbrytning av
påsarna under normala förhållanden.
Vara 100 % rötningsbara och vara certifierade enligt europeiska normen EN 13432 eller
ha motsvarande egenskaper.









Hålla för normal användning i hushållens kök under minst 3 dygn och vatten får inte avgå
i annan form än vattenånga vid sådan hantering. Påsarna ska kunna bäras från kök till kärl
i överkanten utan att påsen eller fogarna går sönder.
Tåla minst 1,5 kg last efter 3 dygns användning
Ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på
marknaden och som ingår i denna entreprenad.
Ha ett bottenmått som ej överstiger 14x20 cm.
Påsen ska kunna förses med tryck i en färg in- och utvändigt enligt beställarens önskemål.
För påsar 45 liters till storkök ska ha måtten 648mm*545*180mm (H*B*D) för att passa
särskilda säckhållare.
Papperspåsarna ska vara genomsläppliga för luft och ej släppa igenom vätska vid normal
hantering i säckhållare.

1.5.





Påshållare ska vara ventilerad på alla sidor inklusive botten och försedd med viss
uppsamlingskapacitet för eventuellt läckage från påsarna.
Påshållaren ska vara anpassad för de på marknaden vanligast förekommande
papperspåsarna för utsortering av matavfall.
Påshållaren ska kunna placeras fristående eller hängas upp på t.ex. en skåplucka och ska
levereras med skruvar.
Påshållaren ska vara lätt att göra ren, t.ex. genom att den kan diskas i diskmaskin.

