
Nytt avtal för leverans av fruktkorgar 

Som	  tidigare	  informerats	  har	  Lunds	  universitet	  tecknat	  avtal	  med	  ISS	  Facility	  Services	  AB	  för	  leverans	  
av	  fruktkorgar.	  Fruktkorgar	  kan	  beställas	  med	  helt	  ekologisk	  frukt	  eller	  med	  ekologiska	  bananer	  och	  
övriga	  frukter	  konventionella.	  	  
	  
Avtalspriser:	  
Basfruktkorg	  med	  konventionell	  frukt	  (ekologiska	  bananer):	  14.46	  kr/kg	  
Basfruktkorg	  med	  ekologisk	  frukt:	  18.49	  kr/kg	  
	  
Basfruktkorgen	  består	  av	  minst	  fyra	  sorters	  frukt.	  Banan	  ska	  alltid	  ingå	  samt	  en	  blandning	  av	  t.ex.	  
äpple/päron,	  apelsin/clementin	  och	  ytterligare	  minst	  en	  sort	  efter	  säsong/tillgång.	  Avtalspriser	  
inkluderar	  emballage	  och	  transport.	  
	  
Beställning	  kan	  göras	  för	  enstaka	  fruktkorg(ar)	  eller	  för	  abonnemang.	  Beställning	  ska	  göras	  senast	  två	  
arbetsdagar	  innan	  önskad	  leverans.	  Ändring	  i	  beställning	  kan	  göras	  med	  sju	  dagars	  varsel.	  För	  
uppsägning	  av	  abonnemang	  gäller	  30	  dagars	  varsel.	  Beställningar	  görs	  i	  Lupin/avtalskategori	  Mat	  och	  
dryck/Fruktkorgar	  inkl.	  leverans/ISS	  Facility	  Services	  och	  formuläret	  ”ISS	  Facility	  Service	  
Abonnemang”.	  
	  
Leverans	  kan	  ske	  samtliga	  veckodagar	  måndag	  till	  fredag	  under	  kontorstid	  07:00	  till	  16:00.	  	  
	  
Tänk	  på	  att	  ordna	  med	  så	  att	  chaufförerna	  får	  behörighet	  att	  komma	  in	  i	  låsta	  byggnader	  för	  
leverans.	  	  	  
	  
Katalog	  med	  andra	  varor	  som	  kan	  beställas	  från	  leverantören	  kommer	  efter	  hand	  att	  läggas	  upp	  i	  
Proceedo/Lupin.	  
	  
Lägg	  gärna	  in	  abonnemangsbeställningar	  i	  god	  tid	  innan	  beräknad	  leveransstart	  -‐	  då	  underlättar	  vi	  för	  
leverantören	  att	  komma	  igång	  med	  avtalet	  och	  leveranserna.	  
	  
OBSERVERA	  att	  avtalet	  med	  den	  tidigare	  leverantören,	  Fruktbudet	  i	  Malmö	  AB,	  inte	  längre	  är	  giltigt.	  
Abonnemang	  på	  fruktkorgar	  från	  Fruktbudet	  i	  Malmö	  AB	  måste	  avslutas	  manuellt	  i	  Proceedo/Lupin	  
via	  formuläret	  ”Uppehåll/Ändring/Avsluta”	  under	  leverantör	  ”Fruktbudet	  i	  Malmö	  AB”.	  
	  
För	  mer	  information	  om	  avtalet	  kontakta	  inger.lundborg@eken.lu.se	  
	  

Modul för förnyad konkurrensutsättning 

Det	  finns	  många	  avtal	  i	  Lupin	  med	  där	  ”förnyad	  konkurrensutsättning”	  ska	  användas.	  Dessa	  hanterar	  
man	  i	  en	  speciell	  modul	  i	  Lupin	  som	  heter	  ”Konkurrensutsättning”	  och	  som	  underlättar	  för	  dig	  som	  
användare.	  	  
	  
Kontakta	  inkop@eken.lu.se	  om	  du	  behöver	  behörighet	  och/eller	  manual.	  
	  

Nytt ramavtal för datorer upplagt i Lupin 
Ramavtal	  datorer	  –	  Apple	  	  



o Sortiment:	  Bärbara	  datorer,	  stationära	  datorer,	  bildskärmar,	  läsplattor	  och	  samtliga	  
tillbehör	  till	  dessa,	  från	  tillverkaren	  Apple.	  

o Avropsmodell:	  Förnyad	  konkurrensutsättning	  (Antingen	  lägst	  pris	  eller	  kortast	  
leveranstid)	  jämför	  pris	  och	  leveranstid	  i	  katalogerna	  i	  Lupin	  eller	  begär	  in	  offert.	  	  	  

o Avtalsleverantörer:	  Macsupport,	  Atea,	  Dustin	  

	  
Ramavtal	  datorer	  –	  PC	  	  

o Sortiment:	  Bärbara	  datorer,	  stationära	  datorer,	  bildskärmar,	  läsplattor	  och	  
dockningsstationer	  samt	  anslutningskablar	  och	  adaptrar	  av	  samma	  fabrikat	  som	  denna	  
utrustning.	  

o Avropsmodell:	  Förnyad	  konkurrensutsättning	  (Antingen	  lägst	  pris	  eller	  kortast	  
leveranstid)	  jämför	  pris	  och	  leveranstid	  i	  katalogerna	  i	  Lupin	  eller	  begär	  in	  offert.	  	  	  

o Avtalsleverantörer:	  Atea,	  Dustin,	  Ricoh	  

	  
För	  mer	  information	  kontakta	  henrik.nottorp@eken.lu.se	  

 


