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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

6. KRAVSPECIFIKATION

6.1 Allmänna krav

Samtliga villkor och krav utförs inom ramen för ersättningar enligt prislistan, om inte annat
anges.

Säljaren är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som köparen anger.
Köparen har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av säljaren utifrån de krav som
ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet.

Köparen har för avsikt att tillämpa så kallad cirkulär upphandling enligt nedan:

Cirkulär upphandling innebär att genom upphandling gynna cirkulära system, samt
upphandling av produkter med cirkulära egenskaper utifrån hållbarhetskriterier, det vill säga
produkter och varor med en design som förebygger avfall. Detta betyder bland annat att:

produkterna består av återanvänt, återvunnet eller biobaserat material
produkterna kan användas länge
produkterna är enkla att återvinna

6.2 Tryck på påsar  

Samtliga påsar och säckar ska kunna förses med tryck i en färg in- och utvändigt enligt
köparens önskemål. Ändring av tryck två gånger om året ingår i priset. Varje ytterligare
ändring av tryck kostar 2000 kr. Tryckvolym min ca 2 miljoner påsar innan byte till nytt tryck.
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På respektive papperspåse ska tryck finnas, med informationstext samt VafabMiljös
logotyp.
Tryckfärgen ska vara miljöanpassad,
vattenlöslig samt får inte innehålla ftalater och PVC.
Under avtalstiden kan logga samt tryck komma att ändras.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs
Allmän del  

6.3 Tillgänglighet och tider

Kundtjänst ska kunna kommunicera på svenska, tillgänglig normal kontorstid. Mellan 7.00 -
16.00 vardagar.

6.4 Kvalitet och miljö

Säljaren 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 och följas upp en gång per år. Uppföljningen ska årligen redovisas skriftligt till
Köparen.  FSC Mix 70% alternativt PEFC 70% Certifierad gäller samliga papperpåsar.

6.5 Lossning m.m.

Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vid mottagningsplatsen. Lossning kan
ske vardagar mellan kl 08-15. Säljaren ska senast två (2) dagar innan föranmäla leveransen
hos ansvarig person hos köparen.

Det kan förekomma leveranser till satelitlager inom köparens område där lossning kan ske
utan truck. Vid dessa fall så ska leveransen ske med exempelvis singelbil med bakgavellift.

Leveranskostnaden ingår i lämnade À-priser för produkter om beställningen minst motsvarar
en kostnad om 40 000 kronor exklusive moms. För leveranser under 40 000 kronor
exklusive moms har säljaren rätt att ta ut en skälig ersättning för frakt (motsvarande) max 4
000 kr. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska säljaren senast en vecka efter
beställning, via e-post, meddela köparen om gjort avrop innebär att kravet för fri leverans inte
uppfylls.

Över 40000 kr ska leveransen vara frakfritt.

6.6 Krav på matavfallspåsar 9 L

Matavfallspåsarna ska behandlas biologiskt genom rötning för biogasproduktion. Det är
viktigt att de är rötningsbara och inte bara komposterbara. 
Påsen ska vara 100% biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS
EN-13432. Papperspåsarna ska vara 100 % rötningsbara.
Ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på
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marknaden.
Ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal
hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
Behöver inte vara av planbottentyp (s.k. s.o.s). Planpåse är godkänt.
Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för
borttransport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl
utan att påsen eller fogarna går sönder.

6.7 Krav på påsar 19-22 L samt 45 L standard

• Matavfallet ska behandlas biologiskt genom rötning för biogasproduktion. Pappers påsarna
ska vara 100 % rötningsbara.

• Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432
eller likvärdigt.

• Ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på
marknaden.

• Ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal
hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.

• Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för
borttransport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan
att påsen eller fogarna går sönder.

6.8 krav på Påsar 45 liters förstärkta

Samma förutsättning enligt punkt ovan men extra tålig matavfallspåse i vattanavvisande
kraftpapper.

Mått: 550x180x650 mm

6.9 Krav på påshållare för påsar 9L

Påshållare ska vara ventilerad på alla sidor inklusive botten och försedd med viss
uppsamlingskapacitet för eventuellt läckage från påsarna.
Påshållaren ska vara anpassad för papperspåsarna för utsortering av matavfall. 
Ska enkelt gå att placera avsedd påse i behållaren. 
Påshållaren ska kunna placeras fristående eller hängas upp på t.ex. en skåplucka och
ska levereras med 2 skruvar.
Påshållaren ska vara lätt att göra ren, t.ex. genom att den kan diskas i diskmaskin.
Påshållaren bör vara återvunnen material

6.10 Buntning

Matavfallspåsar levereras i buntar med lämpligt antal.
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9-literspåsarna ska vara packade i buntar om 80 stycken vid leverans.

Remsan runt 9-liters påsar bör vara återvunnen material. Plasten runt buntarna bör vara
återvunnen material.

6.11 Papperssäckar

• Säcken ska vara avsedd för rötning.

• Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.

• Säcken ska bestå av nedbrytbart våtstarkt kraftpapper tvåbladigt.

• Säcken ska vara genomsläpplig för luft.

6.12 Emballage

9 Liters påsar ska levereras enligt nedannämnda emballage:

Inplastade buntar, Buntar i kartong, Lösa buntar på pall (cirka 22000 påsar). Lösa buntar på
pall ska ha rätt emballage (väderförhållande).

Rätt emballage beroende på väderförhållande (leveransen ska ej bli förstörd under regn,
snö, m.m.)

Leverans av påsar, säckar, plastsäckar ska ske på olika mottagningsplatser inom VafabMiljö
kommunalförbund i enlighet med köparens anvisningar.

Säljaren kan med fördel använda återvunnen plast vid all emballage under förutsättning att
det inte påverkar leveransens kvalité.

6.13 Plastsäckar

Plasten ska vara väl lämpad för förbränning.

Plasten kan med fördel vara av återvunnen material förutsatt att det inte påverkar produktens
kvalité.

6.14 Matavfallspåsar (papperspåsar) anpassad för sopsug

Påsarna ska bestå av vattenavvisande, våtförstärkt papper. Minst 70g/m2.
Påsen ska i utviktsläge ha måtten cirka 200 x 150 millimeter och höjd cirka 360
millimeter.
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.
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Påsarna skall kunna bäras från kök till nedkast i överkanten utan att påsen eller fogarna
går sönder.
tåla minst 1,5kg last efter 3 dygns användning. vara minst 8 L och
Ska kunna användas i de påshållare som förekommer på marknaden 
levereras förpackade med 80 påsar per förpackning och packade med band. Levereras
plastat på pall. 
Påsarna ska ha sådan förslutning och konstruktion att de ej öppnas eller går sönder vid
transport i sopsugens ledningssystem som tex klisterremsa på påsen.

6.15 Mått

Marginella avvikelser med mindre än +/- 0,5 cm från vad som anges i prislistan accepteras
under förutsättningen att de inte stör funktionen.
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