
Bilag 7 Avropsmekanismer  
 

1 VILKÅR NÅR DEN ENKELTE SKOLE ER BESTILLER 
(ABONNEMENTSORDNINGEN) 

Den enkelte skoles bestilling (avrop) av Skolefrukt skjer i henhold til Abonnementsordningen. 
Abonnementsordningen dekker for det første skoler der den enkelte grunnskoleelev abonnerer på 
Skolefrukt, og foresatte betaler for frukten/grønnsakene. Dette gjelder også ved multiabonnement som 
skolen betaler direkte til OFG, jf. Avtalen pkt. 2.3.   

Når foresatte betaler må den enkelte skole velge om den vil ha leveranser av Skolefrukt eller Fruktpause. 
Det er uansett kun «Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt» som kan velges innenfor disse alternativene.  

Samme kategori må velges for samtlige elever (som skal ha Skolefrukt) på skolen.   

Skoler må gjøre avrop fra leverandøren som har rammeavtale som primærleverandør i leveranseområdet 
skolen er plassert i. Dersom primærleverandøren ikke kan levere i henhold til bestillingen, kan skolen 
gjøre avrop fra sekundærleverandøren i leveranseområdet. 

Leverandøren er forpliktet til å levere til alle skoler/kommuner i området som bestiller 
Skolefrukt/Fruktpause.  Leverandøren er imidlertid ikke forpliktet til å levere Skolefrukt/ Fruktpause til 
skoler som har færre enn 10 abonnenter, med unntak av starten av hvert semester (omtrent tre til fire 
uker fra første fruktdag på skolen) på skoler med abonnementsordning.   

 

2 VILKÅR NÅR DEN ENKELTE KOMMUNE BESTILLER 
(KOMMUNEORDNINGEN) 

En kommune som gjør avrop under Kommuneordningen, må velge om skolene skal få leveranser av 
«Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt», «75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk 
frukt/grønt» eller «Kun økologisk frukt/grønt». Samme kategori må velges for samtlige skoler/trinn i 
kommunen. 

Avrop må foretas for alle skolene samlet pr. halvår eller år (men ikke for alle trinn). Kommuner som 
gjennomfører minikonkurranse kan også etablere avropsavtaler som får varighet i hele rammeavtalens 
varighet, f.eks. med opsjon på forlengelse innenfor rammeavtalens varighet.  

Følgende fremgangsmåter gjelder for avrop: 

a) Avrop opp til 150 000 ekskl. mva., pr. halvår eller 300 000 eks. mva. pr. år, gjøres direkte hos 
primærleverandøren i det aktuelle leveranseområdet. I slike tilfeller gjelder fastprisene per 
enhet frukt/grønt i Avtalen pkt 4.2.  

 
b) Dersom det gjøres avrop over 150 000 ekskl. mva. pr. halvår eller 300 000 eks. mva. pr. år, 

skal det gjennomføres en minikonkurranse mellom de to leverandørene som har 
rammeavtale for fylket der kommunen ligger (forutsatt at det er både primær og sekundær 
leverandør i fylket).  
 

 



2.1 Gjennomføring av minikonkurranse  

Pris og kvalitetskriteriene kan gjenåpnes ved gjennomføring av minikonkurransene slik det fremgår 
her.   
 
Alternativ 1: Gjenåpning av kvalitetskriterier 

Kommunen kan vekte kriteriene innenfor intervallet som fremgår av tabellen, og må minst benytte 
kriteriene «ønsket sortiment og variasjon» og «pris under makspriser»:  

 
Kriterium Beskrivelse  Dokumentasjon  Vekt  
Ønsket sortiment 
og variasjon  

Grad av oppfyllelse av ønsket sortiment og 
variasjon, beregnet utover 
minimumskravene. Kommunen kan foreta 
en nærmere spesifisering av ønsket 
sortiment og variasjon innenfor Tabell 2 og 3 
i rammeavtalens Bilag 2. Leverandøren kan 
likevel ikke tilby mindre sortiment og 
variasjon enn på rammeavtalen. 
 
Kommunen innhenter nytt tilbud på 
sortiment/variasjon og foretar en ny 
evaluering. 

Bilag 2 – 
Leverandørens 
tilbudte sortiment, 
variasjon og 
leveransehyppighet.  

10–40 % 

Pris under 
makspriser 

Prisene i Avtalen 4.2 er makspriser i 
minikonkurransene. Kun priser under 
maksprisene vil gi uttelling i evalueringen. 

Leverandørens 
pristilbud til 
kommunen 
(innhentes av 
kommunen). 

20–60 % 

Plan for oppfølging 
av skoler  

Leverandøren innhenter nytt tilbud for plan 
på oppfølging av skoler og foretar en ny 
evaluering. 
 

 10–30 % 

Miljø Leverandøren innhenter nytt tilbud for 
miljøtiltak knyttet til leveransene til den 
aktuelle skolen og det foretas en ny 
evaluering. 
 

 10–30 % 

 
 
Evalueringsmodell alternativ 1 
Kvalitetskriteriene vurderes på en skala fra 1 til 10, der det beste alternativet får score 10.  
 
Tilbudet med lavest pris får 10 poeng og det andre tilbudet en score ut fra en av kommunen 
nærmere angitt prismodell. 
  



Alternativ 2: Låste kvalitetskriterier 
Kommunen kan velge å gjennomføre minikonkurransene ved å motta pristilbud for kategori 1 eller 2, 
samtidig med at allerede vurderte kvalitetskriterier i rammeavtalen videreføres. Dette gjøres slik at 
tilbudt pris teller 50 % og kvalitetskriteriene teller 50 %: 
 

Kriterium Beskrivelse  Dokumentasjon  Vekt  
Pris under 
makspriser 

Prisene i tabellen i Avtalen 4.2 er 
makspriser i minikonkurransene. Kun 
priser under maksprisene vil gi uttelling 
i evalueringen. 

Leverandørens 
pristilbud til 
kommunen 
(innhentes av 
kommunen). 

50 % 

Ønsket sortiment 
og variasjon  

Leverandørens allerede tildelte score i rammeavtalen på dette 
kriteriet legges til grunn i evalueringen  
 

17,5 % 
(35 % av kvalitets-
kriteriene) 

Plan for oppfølging 
av skoler  

Leverandørens allerede tildelte score i rammeavtalen på dette 
kriteriet legges til grunn i evalueringen  
 

17,5 % 
(35 % av kvalitets-
kriteriene) 

Miljø Leverandørens allerede tildelte score i rammeavtalen på dette 
kriteriet legges til grunn i evalueringen  
 

15 % 
(30 % av kvalitets-
kriteriene) 

 
Evalueringsmodell alternativ 2 
Tilbudet med lavest pris får 10 poeng og det andre tilbudet får en score ut fra en av kommunen 
nærmere angitt prismodell. 

 
For alternativ 1 og 2 
Poenglikhet 
Ved poenglikhet i minikonkurransen skal kommunen velge den som er primærleverandør for 
kommunen. Der det er to primærleverandører i kommunen (Oslo) skal primærleverandørene ha sine 
respektive områder (bydeler i Oslo). 

 
Kun én leverandør av skolefrukt pr. skole 
Dersom kommunen har minikonkurranse for kun noen trinn innen en skoletype, eksempelvis kun 
ungdomstrinn på skoler med 1.–10. trinn, skal vinneren levere frukt/grønt til alle trinn på skolen, 
også 1.–7. hvis disse trinnene har en foreldrebetalt ordning. Dette for at én skole ikke skal risikere å 
få to leverandører av Skolefrukt.  
 


