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Resume
Udbud af produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere har været genudbudt. Der er modtaget to tilbud fra henholdsvis Det Danske Madhus og Din Private Kok
samt kontrolbud fra Roskilde Kommune. Det Danske Madhus og Din Private Kok vinder udbud på baggrund af overholdelse af de opstillede kvalitetskrav samt laveste pris.
Sagen er lukket, da der endnu ikke er givet meddelelse til de leverandører, der har
budt på opgaven. Sagen kan åbnes, når leverandørerne har fået denne meddelelse.
Beslutningskompetence
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der afsættes en blok på 1 mio. kr. til budgettet som følge af
de samlede årlige meromkostninger, der er efter udbuddet.
Sagsfremstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 3. april 2014 at annullere udbud om
produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere, da der kun var kommet et
konditionsmæssigt tilbud. Udbud af mad har været i genudbud i maj og juni 2014. På
baggrund af udvalgets beslutning den 3. april 2014, var udbuddet opdelt i 3 geografiske
områder, henholdsvis nord, syd og midt.
Med den nye udbudsforretning er der modtaget to tilbud fra henholdsvis Det Danske
Madhus (tidligere KRAM) og Din Private Kok samt kontrolbud fra Roskilde Kommune.
Din Private Kok og Det Danske Madhus har budt på levering af mad til hele kommunen. Kontrolbuddet fra Roskilde Kommune omfatter nord og syd, som det blev besluttet
af udvalget med godkendelse af udbudsmaterialet. De indkomne tilbud er alle konditionsmæssige samt overholder de i udbudsmaterialet opsatte kvalitetskrav. Tilbudsgivere har oplyst følgende priser pr. portion (produktion og levering).
Tilbudsgiver
Det Danske
Madhus
Din Private
Kok
Roskilde
Kommune

Pris pr. portion
for syd
69,95 kr.

Pris pr. portion
for nord
69,95 kr.

Pris pr. portion for midt
67,20 kr.

Pris pr. portion
hele kommunen
67,85 kr.

70 kr.

70 kr.

68 kr.

68 kr.

72,31 kr.

72,31 kr.

De private leverandørers pris pr. portion er ca. 10 kr. dyrere end seneste udbud i 2010.
Stigningen skyldes blandt andet stigende udgifter til madproduktion, brændstofudgifter
samt skærpede miljøkrav til bilerne. Borgerens egenbetaling er uforandret og styret ved
lovgivningsmæssigt loft.
I udbudsmaterialet har det været klart for tilbudsgivere, at der skal være 2 leverandører
på området, for at sikre borgernes frie valg. Fra 1. oktober 2014 vil visiterede borgere til
madordningen kunne vælge mellem Din Private Kok eller Det Danske Madhus.
Økonomi
Resultatet af udbuddet medfører en samlet årlig meromkostning på 1,0 mio. kr. I meromkostningen er fraregnet en besparelse på tidligere udbudsforretning om levering af

mad til plejecentre, som medførte en besparelse på 0,2 mio. kr. jf. sag til Sundheds- og
Omsorgsudvalget den 3. april 2014.
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