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05.02 Kontorvarer

Bredt sortiment inden for bl.a. kontorartikler, toner og blækpatroner, papir, kontormaskiner, datatilbehør, labels, etiketter og
skilte.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 30-09-2018 med mulighed for 2 års forlængelse.

50.55 Kontorartikler

Forpligtende aftale. Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 31-10-2019.

50.05 Biblioteksmaterialer (FP)

Forpligtende aftale. Danske og udenlandske bøger, årbøger,
noder, musik, film, spil og multimedier, taskebøger og klassesæt.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Delaftale 1, 5 & 6: Udløber 07-06-2020
• Delaftale 2, 3, 4 & 7: Udløber 15-06-2020.

09.01 Fødevarer og engangsartikler

Fersk og frosset kød og pålæg, sous vide, marineret kød,
frossen fisk, dybfrost, salater, mejerivarer, møllerivarer, brød
og bake-off, kolonialvarer, juicer og safter, friske grøntsager,
snitgrønt, frisk frugt, slik, chokolade, konfekture, sodavand, vin,
øl, spiritus, kildevand, kaffe og økologiske produkter.
• Direkte tildeling og miniudbud, alt efter købets omfang
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 14-07-2020.

10.02 Storkøkkenudstyr

Omfatter de mest efterspurgte produkter til professionelle storkøkkener samt projekter og serviceaftaler på maskiner.
• Direkte tildeling på kaskade model
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
• Udløber 30-11-2018.

50.90 Fødevarer

Forpligtende aftale. Brød, kager, frisk frugt og grønt, færdigretter, kolonial, kød, mejeri, pålæg mv..
• Direkte tildeling eneleverandør
• Udløber 31-12-2020.

50.06 Tidskrifter (FP)

Forpligtende aftale. Abonnementer på danske og udenlandske
aviser og tidsskrifter.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 04-05-2019.

12.01 Værktøj og materialer til drift og
bygningsvedligehold

Et sortiment af basisvarer inden for byggematerialer, VVS og
VA, el-teknik, overfladebehandling, værktøj, befæstigelse,
forbrugsmidler og lyskilder til drift og bygningsvedligehold.
• Direkte tildeling
• Kundens tildelingskriterium: Laveste pris
•	Udløber 31-01-2018.

50.80 Vejsalt (FP)

Forpligtende aftale. Havsalt, stensalt og vakuumsalt.
• Direkte tildeling. Leverandør afhængig af salttype
•	Udløber 11-09-2019.

50.85 Brændstof og fyringsolie (FP)

Forpligtende aftale. Benzin 92 oktan, Benzin 95 oktan, diesel,
fyringsolie, alkylatbenzin og marinegasolie.
• Delaftale 1: Kaskade og TCO model afhængig af valg til ved
tilslutning
• Delaftale 2: Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
•	Udløber 31-05-2020
• Alle ikke-kommunale organisationer kan tilslutte sig efterfølg- 		
ende.

03.13 Møbler

Bredt udvalg af møbler til administrative arbejdspladser, kantiner,
plejeinstitutioner, skoler og daginstitutioner.
• Direkte tildeling eller miniudbud
• Udløber 14-05-2021.

50.30 Møbler (FP)

Forpligtende aftale. Skriveborde, skrivebordstole, mødeborde,
mødestole, barborde, barstole, reoler, skærmvægge og skrivebordslamper.
• Direkte tildeling. Eneleverandør aftale
• Udløber 31-08-2020
• Alle ikke-kommunale organisationer kan tilslutte sig efterfølg- 		
ende.

50.95 Sygeplejeartikler (FP)

Forpligtende aftale. Sårbehandling, handsker, kompression,
værnemidler, hudpleje, desinfektion, inkontinens, afdækninger,
instrumenter mv.
• Direkte tildeling. Eneleverandør aftale
• Udløber 22-05-2020
• Alle ikke-kommunale organisationer kan tilslutte sig efterfølg- 		
ende.

50.20 Forbrugsartikler (FP)

Forpligtende aftale. Kemi, rengøringsrekvisitter, poser, aftørings- og lejepapir, personlig pleje, engangsservice, fødevareemballage mv.
• Direkte tildeling. Eneleverandøraftale
• Udløber 07-07-2020.
• Alle ikke-kommunale organisationer kan tilslutte sig efterfølg- 		
ende.

Som udgangspunkt vil SKI altid forlænge en aftale med de mulige optioner
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