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Kommuners og skolers adgang til å gjøre avrop på rammeavtaler til 
Opplysningskontoret for Frukt og Grønt 
 

1 Innledning 

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har etter gjennomført anbudskonkurranse, nylig 
inngått rammeavtaler med leverandører for leveranse av frukt og grønt under Skolefruktordningen. 
Rammeavtalene gjelder primært konvensjonell frukt/grønt. I Oslo er det også mulig å få leveranse 
av økologisk frukt/grønt. 
 
Av konkurransegrunnlaget som lå til grunn for konkurransen fremgår det at alle norske grunnskoler 
(private og offentlige), samt alle norske kommuner, kan gjøre avrop på disse rammeavtalene. Dette 
vil si at grunnskolene og kommunene kan inngå avtaler med de leverandørene som OFG har inngått 
rammeavtaler med uten forutgående anbudsrunde.  
 
Grunnskolene kan gjøre avrop under abonnementsordningen, mens kommunene kan gjøre avrop 
under kommuneordningen, i deres respektive fylker. Under følger en del praktisk informasjon for 
skoler og kommuner som ønsker å nyttiggjøre seg av denne muligheten. 

2 Grunnskolenes adgang til å gjøre avrop under abonnementsordningen 

Der en grunnskole ønsker å gjøre avrop under abonnementsordningen, gjelder det en fastpris per 
enhet konvensjonell frukt/grønt på NOK 3,20 inkl. mva. og frakt ut til skolene. For økologisk er 
fastpris NOK 4,20 inkl. mva. og frakt (gjelder kun skoler i Oslo). 
  
Den enkelte skole må selv velge hvilke av disse leveransene den ønsker. Der det er flere mulige 
leverandører, må skolen først forsøke å gjøre avrop hos primærleverandøren. Kun dersom 
primærleverandøren ikke kan levere i henhold til bestillingen, kan det gjøres avrop fra 
sekundærleverandøren.  
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3 Kommunenes adgang til å gjøre avrop under kommuneordningen 

En kommune som gjør avrop under kommuneordningen må velge at skolene skal få leveranser av 
kategorien «Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt».  Ved leveranser av «Fortrinnsvis 
konvensjonell frukt/grønt» kan en velge mellom følgende to fremgangsmåter:1 
 
1) Gjøre avrop fra leverandøren som har rammeavtale som primærleverandør for denne kategorien i 
leveranseområdet kommunen er plassert i. Dersom primærleverandøren ikke kan levere i henhold til 
bestillingen, kan kommunen gjøre avrop fra sekundærleverandøren i leveranseområdet. I slike 
tilfeller gjelder fastpris per enhet konvensjonell frukt/grønt på NOK 3,20 inkl. mva. og frakt ut til 
skolene. For økologisk er fastpris NOK 4,20 inkl. mva. og frakt (kun Oslo). 
 
2) Gjennomføre en mini-konkurranse mellom de to leverandørene som har i fylket der kommunen 
ligger. En slik mini-konkurranse vil avgjøres ut fra kriteriene nevnt nedenfor, der kriterienes 
innbyrdes vekt vil bli avgjort av den enkelte kommune.  
 
Tildelingskriterier for mini-konkurranser er som følger: 
 
Kriterium Beskrivelse Dokumentasjon 
Pris under makspriser. Prisene nevnt i a) over er 

makspriser i mini-
konkurransen. Kun priser 
under maksprisene vil gi 
uttelling i evalueringen. 

Leverandørens pristilbud til 
kommunen (innhentes av 
kommunen). 

Kvalitet på tilbudt frukt og 
grønsaker: 
 
1) Kvalitet på 
standardsortiment ut over 
minimumskrav. 
 
2) Kvalitet på spesialprodukter 
ut over minimumskrav. 

Kommunen vil evaluere 
kvaliteten på 
standardsortiment og de 
spesialprodukter leverandøren 
tilbyr, ut over 
minimumskravene som følger 
av Helsedirektoratets 
retningslinjer for kvalitet. 

Leverandørens leveranseplan i 
tilbudet på rammeavtalen 
(kommunen skal ikke innhente 
ny leveranseplan). 

Variasjon i tilbudt utvalg av 
frukt og grønnsaker. 

Kommunen vil evaluere 
variasjonen i leverandørens 
utvalg av spesialprodukter. 

Leverandørens leveranseplan i 
tilbudet på rammeavtalen 
(kommunen skal ikke innhente 
ny leveranseplan).  

 

                                                 
1 Der en kommune ønsker kun økologisk frukt/grønt, må det gjøres avrop fra leverandøren som har rammeavtale for 

dette i det fylket kommunen ligger (dette gjelder kun Oslo).  
 


