Nytt avtal för papper och plast, del två.
Från och med den 1 mars har Region Norrbotten nytt avtal och kompletterande del för
förbrukningsartiklar inom papper och plast, del två.
Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga med ett år i taget i max två år.
I första delen av den här upphandlingen valde vi att fokusera lite extra på miljö och lade till en
produktgrupp som heter miljösortiment. Det är ett komplement till standardsortimentet som
naturligtvis också uppfyller Regionens miljökrav. I det nya avtalet har vi fått in två artiklar som också
tillhör detta miljösortiment – Urinbägare i papper samt Take away box i papper.
Vi vill gärna göra er uppmärksam på urinbägaren i papper, då flera landsting (däribland Femklövern)
har använt sig av denna artikel i sina verksamheter.
Testa gärna och återkom med synpunkter och omdömen om denna produkt!

Det har tillkommit 9 nya produkter i det nya avtalet. Nyheterna är:
Påse i plast för papperskorg, kraftig, 30 liter.
Artikelnummer 29295 Papperskorgspåse 30 l LDPE grå, 24st/rl.
Urinbägare i papper (tillhör Miljösortimentet).
Artikelnummer 29296 Urinbägare i papper vit 10cl, 50st/fp.
Bordstablett på rulle perforerad, mörkblå papper.
Artikelnummer 29297 Vepa Dunicel mörkblå 40cmx24m.
Toalettpapper Gigant 20 (ersättare för Gigant 30).
Artikelnummer 29298 Toalettpapper Care Ness Classic 2-l 380m, 6 st/fp.
Öronpropp med snöre (1st = 1par).
Artikelnummer 29299 Öronpropp EAR Soft med snöre, 200st/fp.
Prismärkningsetikett "Halva priset".
Artikelnummer 29300 Prismärkningsetikett "Halva priset", 2000st/rl.

Take away box i papper (tillhör Miljösortimentet).
Artikelnummer 29301 Takeaway box 600ml papper.
 Pallhuv i LD-polyeten 0,09mm transparent 125/85x205cm 25/rl.
Artikelnummer 29302 Pallhuv transp 125/85x205cm, 25/rl.
 Bordstablett Somline på rulle, 1,2x25 meter, mörkblå papper.
Artikelnummer 29303 Bordstablett mörkblå 30x40cm Tissue airlaid.

Nya och gamla produkter under en övergångsperiod
Under en övergångsperiod kan det komma att finnas produkter från både gamla och nya avtalet.
Det kan hända att bilder och produktblad inte stämmer överens med de produkter som levereras till
er. Vi hoppas att ni som kund har överseende med detta.

