1.
1.1.
Vid avtalets start ska alla krav vara uppfyllda. Samtliga krav som specificeras ska ingå i
entreprenaden och utföras inom ramen för ersättningar enligt priser i utvärderingen i E-avrop,
om inte annat anges.
Leverantören är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som beställaren
anger. Beställaren har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av leverantören
utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet.
1.2.
Leverantören ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget
ska vara så låg som möjligt. Miljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska
finnas.
1.3.
Leverans ska ske senast 4 veckor efter avropad beställning till av beställaren angiven
mottagningsplats. Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vid
mottagningsplatsen. Lossning kan ske vardagar mellan kl. 8-16. Leverantören ska senast
dagen innan föranmäla leveransen hos ansvarig person hos beställaren.
Leveranskostnaden ska ingå i lämnade priser för kärl och tillbehör om beställningen minst
motsvarar en kostnad om 5000 euro exklusive moms. För leveranser under 5000 euro
exklusive moms har leverantören rätt att ta ut en ersättning motsvarande hälften av den
faktiska transportkostnaden. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska
leverantören senast en vecka efter beställning, via e-post, meddela beställaren om gjort avrop
innebär att kravet för fri leverans inte uppfylls.
Kärlet som finns längst ned i varje stapel ska levereras monterat med hjul. Kärlen ska
levereras så att vatten inte kan ansamlas i det översta kärlet vid förvaring utomhus.
Beräknad årlig volym för avrop framgår av prisförfrågan i utvärderingsmodellen i e-Avrop.

1.4.
Följande kärl med åtföljande krav gäller i denna förfrågan:
Kärlstorlek

Minsta storlek på hjul

Färg

Övrigt

Cirka 140 l

Antal
hjul
2

Diameter 250 mm

Bruna

För
matavfallsinsamling

Cirka 240 l
Cirka 360 l
Cirka 660 l

2
2
4

Diameter 250 mm
Diameter 250 mm
Diameter minst 200 mm

Mörkgrå/svartgrå
Mörkgrå/svartgrå
Mörkgrå/svartgrå

Samtliga kärl ska levereras med standard- eller färgade lock enligt prisförfrågan i
utvärderingen i e-Avrop.
Sorteringsfärger
I Mises system för sortering av olika material så används i huvudsak följande
sorteringsfärger.
Avfallstyp
Brännbart
Bioavfall
Plast
Papper
Glas
Metall/aluminium
Kartong/tetra
Elektronik

Sorteringsfärg
Svart
Brun
Orange
Blå
Grön
Grå
Blå
Röd

Kärlen, inklusive lock, ska uppfylla högt ställda krav på hanterbarhet, stabilitet, hållbarhet
och adekvata ergonomiska krav för transport och automatlyft i samband med
insamlingsarbete.
Kärlen ska vara tillverkade av färgstabil, UV-stabiliserad högdensitetspolyeten och uppfylla
kraven i standarden enligt SS EN-840 Form A (DIN).

De ska minst innehålla 20 % återvunnet material/icke oljebaserad plast. Certifikat ska kunna
bifogas anbudet.
Reservdelar ska finnas tillgängliga minst fem år efter sista leveransen enligt detta avtal.
Leverantören ska informera beställaren om produkter kommer att utgå ur sortimentet.

1.5.
Leverantören ska kunna ta emot och materialåtervinna begagnade kärl, oavsett vem som har
tillverkat kärlet. Ersättning för detta enligt prisuppgift i utvärderingen i e-Avrop. Beställaren
lagrar kärl som ska gå till återvinning. Leverantören ska kunna transportera bort lagrade kärl
när det finns kärl i en mängd som minst motsvarar en halv 13,6 meters trailer. Beställaren kan
förbehålla sig rätten att sälja begagnade kärl till en annan aktör än leverantören enligt detta
avtal.

