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Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation
Til kravspecifikationen er nedenstående tekst markeret med rødt tilføjelser og markeringer med overstreget skal fjernes:
7.1

Generelt krav
til pålæg

Hel pålæg skal være velegnet til slicening.
Pålæg i skiver, skal, hvor der ikke er andet aftalt, leveres i skiver á 10-12 g. Skiverne skal være
placeret omhyggeligt enten taglagt eller som søjle.
Der må ikke forekomme: Uens tykkelse på skiver, skiver, der ikke kan adskilles, skiver, der går i
stykker ved håndtering eller endestykker.
Restholdbarheden på pålæg skal minimum være 12 dage for både hel og skiveskåret pålæg fra
produktionsdato

1.5

MK

Følgende krav gælder for alt kød i udbuddet – også udskæringer:
Kalvekød skal være fra dyr på 8-12 mdr.
Ungdyr skal være fra dyr på 12-24 mdr.
Oksekød skal være fra dyr på 24-36 mdr.
For udskæringerne ønskes en tilsvarende kvalitet.

3.1

Generelt krav
gældende for
ALT oksekød

For oksekød, skal følgende opfyldes for hele dyr:
• Europ-formklasse: O
• Europ-Fedmeklasse: 2 (3 kan accepteres)
Modningskrav for udskæringer: (modningstid regnes fra slagtedato. Temp. 2-4.)
Kalv:
Hakket kød: Ingen modningskrav
Småkød og kød til kogning: min. 7 dage
stykstege og hele stege: 12 – 14 dage.
Ungkvæg: Hakket kød: Ingen modningskrav
Småkød og kød til kogning: min. 7 dage
Stykstege og hele stege: 12 – 14 dage.
Oksekød: Hakket kød: Ingen modningskrav
Småkød og kød til kogning: min. 7dage
Stykstege og hele stege: 16 – 21 dage.

12.7

MK

Kalvekød skal være fra dyr på 8-12 mdr.
Ungdyr skal være fra dyr på 12-24 mdr.
Oksekød skal være fra dyr på 24-36 mdr.
Mindstekrav gælder på halve dyr samt udskæringer uanset, hvad fokus fakta materialet ellers
foreskriver. For udskæringerne ønskes en tilsvarende kvalitet.

5.3

Lammekølle
u/ben hakket
max 15% fedt.

Skåret af lammekølle og trimmet for fedt, sener og hinder.
Hakning 1x3 mm
Frost kan accepteres

6.4

Medister,
kalkun

Fremstillet af Kalkunkød
Hakket kalkunkød 58%, vand, bindemidler, krydderier, løg, salt, animalskprotein. Fyldt i
naturtarm (ikke svinetarm)
Frost kan accepteres

Udkast til kontrakt
Til udkast til kontrakt er nedenstående tekst markeret med rødt tilføjelser og markeringer med overstreget skal fjernes:
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8.3
Prisregulering
Priser, der fremgår af kontraktbilag 2 Tilbudslisten, reguleres som udgangspunkt efter Leverandørens ”engrosprisliste”, så den
procentvise forskel på nettopris og engrospris i henhold til Kontraktbilag 2 er uændret.
Priser på øvrigt sortiment reguleres efter Leverandørens ”engrosprisliste” så den i Kontraktbilag 2 angivne ”samlet rabat i procent i
forhold til Tilbudsgivers engrosprisliste (øvrigt sortiment)” er uændret.
Kunden kan kræve dokumentation for at en prisstigning sker i henhold til generelle prisstigninger på det danske engrosmarked for
den pågældende produkttype.
Denne dokumentation skal indeholde underskrevet oplysning fra underleverandør/producent om, hvor meget deres vare er steget i
procent.
Priser for produkter på Tilbudslisten samt øvrigt sortiment kan reguleres hver måned på baggrund af periodens seneste 4 ugers
gennemsnitlige reguleringer i slagternoteringen. Første regulering sker med udviklingen fra 1.10.2015 til 1.1.2016 og træder i kraft
pr. 1.2.2016.
Priser for produkter på Tilbudslisten samt øvrigt sortiment kan reguleres hver måned på baggrund af periodens seneste 4 ugers
gennemsnitlige udvikling i leverandørens ”engrosprisliste”.
Anmodning om prisregulering skal meddeles Kunden i god tid og senest 7 dage før prisændringens ikrafttræden.
Hvis Leverandøren har tilbuds- og kampagnepriser på produkter, som ikke er omfattet af Kontraktbilag 2, er Kunden ligeledes
berettiget til at indkøbe sådanne varer til de pågældende tilbuds- og kampagnepriser, så længe Leverandøren i forhold til
tredjemand opretholder sit tilbud.
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