


Kjøkkentjenesten
i Grimstad kommune

Produksjonskjøkken 
Utfordringen vår: lokalt innkjøp av poteter.
Hvorfor?
Rammeavtale
Analyse 
Reservasjon
Kartlegging
Innkjøpsansvarlig i kommunen
Utsending av anbud til produsenter/leverandører

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Produsjonskjøkken lokalisert til Frivolltun Bo og omsorssenterBeboere veldig opptatt av gode poteter. Potetdistrikt. Vår Påstand: souvide ikke gode nok, påvirkning av slag til vår produksjon er viktig.Grossist får vi det de har, alle kvaliteter.  lokal leveranse kan vi påvirke/samarbeide med. Kartlegging av leverandører/produsenter. Kartlegge forbruk og avtale/innkjøpsregler i kommunen. Hvordan reservere seg i rammeavtale.Mulighet for å skrelle selv? Tar det egentlig så mye tid?? Få hjelp av innkjøpsansvarlig i kommunen for riktig formulering og anbudshåndtering. 



BILAG 
1

KRAVSPESIFIKA
SJON



• Anskaffelsens formål:
- Beskriv på overordnet nivå formålet med anskaffelsen:
- Skaffe Kjøkkentjenesten i Grimstad kommune poteter direkte fra produsent, 

støtte klimavennlig innkjøp og lokal matproduksjon

Krav til leveransen:
- Leverandør skal levere poteter som skal gi Kjøkkentjenesten optimal kvalitet i 

produksjonen.
- Sortiment skal avtales med kjøkkentjenesten, og vi skal ha mulighet for å 

skifte til produkt som tilfredsstiller vårt behov.
- Skrellevennlige, lite svinn
- Ikke misfarging etter koking
- Potetene pakkes i 10 eller 15 kg sekk. Standard kvalitet



• Levering:

• - Fast leveranse/henting 1 gang per uke, med mulighet for 1 ekstra dag dersom 
behov.

• - Må kunne hentes med El-bil. (maks 20 km fra kjøkkenet, Dybedalsvei 15)
• - Vinterpotet, ca 400 kg per uke / 18 tonn per år

• - Oppstart leveranse medio august

• Annet:

- Dersom valgte leverandør ikke kan levere den kvalitet kjøkkentjenesten 
forlanger, kan Kjøkkentjenesten velge hovedleverandør i OFA rammeavtale

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette legges inn i utlysning som sendes til minst 3 leverandører. Alt blir arkivert.Økonomi/innkjøpsansvarlig i kommunen hjelper.



ANSKAFFELSESPROTOKOLL
Fra kr 0,1 mill og inntil kr 2,00 mill, eks 

mva

prosjekt: konkurranse ført i sak/arkiv mappe:

Protokollen skal inneholde følgende opplysninger i den utstrekning de er relevante,
jf. anskaffelsesforskriften § 10-5, 2. ledd.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kortreist matLokale poteter, henter og skreller selvElektrisk bil for all mattransportBrødmåltider over 219 000 per år 



punkt besvarelse

a) oppdragsgiverens navn og adresse

b) en beskrivelse av hva som skal anskaffes, 
og den anslåtte verdien av anskaffelsen

c) begrunnelsen for å bruke unntak fra 
kravet om bruk av elektronisk 
kommunikasjon ved mottak av tilbud

d) navnet på leverandørene som har levert 
forespørsel om å delta i konkurransen

e) navnet på leverandørene som er valgt ut i 
en konkurranse hvor det settes en grense 
for antallet deltakere, og begrunnelsen for 
utvelgelsen



f) navnet på leverandørene som har levert 
tilbud

g) navnet på leverandørene som er avvist, og 
begrunnelsen for å avvise deres forespørsel 
om å delta i konkurransen eller deres tilbud

h) begrunnelsen for å fravike opplysningene i 
anskaffelsesdokumentene om planlagt dialog

i) navnet på leverandørene som 
oppdragsgiveren velger å ha dialog med, og en 
kort begrunnelse for utvelgelsen

j) opplysninger om tilfeller av inhabilitet eller 
konkurransevridning som følge av dialog med 
leverandørene, og eventuelle avhjelpende 
tiltak som er gjennomført

k) navnet på den valgte leverandøren, 
begrunnelsen for valget og kontraktens verdi

l) hvilke deler av kontrakten den valgte 
leverandøren planlegger at underleverandører 
skal utføre, og underleverandørens navn, 
forutsatt at opplysningene er kjent

m) begrunnelsen for at oppdragsgiveren 
avlyser konkurransen



n) andre vesentlige forhold.

Navn protokollfører Navn protokollfører

Grimstad, den ___.___.20___
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