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Lukket punkt

Resume
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 5. marts 2015 udbudsmateriale til offentligt udbud af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Der er indkommet otte tilbud, hvoraf de fire ikke var konditionsmæssige. Blandt de fire resterende
tilbudsgivere har Egedal Hjemmeservice og Rengøring.com leveret de bedste tilbud og
vinder dermed udbuddet. Sagen er lukket, da den indeholder oplysninger om indholdet
af tilbuddene. Sagen kan åbnes efter endt udbudsrunde.
Beslutningskompetence
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sagsfremstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der skulle gennemføres et samlet udbud af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygeplejeydelser med henblik på at finde to private leverandører, der sammen med den kommunale
leverandør skal levere ydelserne til den ønskede kvalitet. Den 5. marts 2015 godkendte
udvalget udbudsmaterialet.
Udbuddet afløser den nuværende godkendelsesmodel, hvor alle private leverandører
kan godkendes til at levere hjemmepleje i Roskilde Kommune til de kommunale prisog kvalitetskrav. Med udbuddet vil borgerne kunne vælge mellem tre leverandører af
hjemmepleje og sygepleje, hvor kommunen er den ene leverandør.
Roskilde Kommune har modtaget i alt otte tilbud på løsning af opgaven. Da der har
været tvivl om hvorvidt alle tilbud var konditionsmæssige, har forvaltningen foretaget en
ekstra gennemgang af tilbuddene, og blandt andet været i dialog med Udbudsportalen
under KL. Derfor foreligger resultatet af udbudsrunden nu. Fire tilbud var ikke konditionsmæssige og er derfor ikke blevet vurderet. De fire konditionsmæssige tilbud, som
er blevet bedømt er fra Attendo, DFS, Egedal Hjemmeservice samt Rengøring.com.
Tilbuddene er blevet vurderet ud fra kriterierne i udbudsmaterialet, hvor kvalitet vægter
35 % og pris 65 %. Ved kvalitet har tilbudsgiver skulle redegøre for, hvordan der arbejdes med tidlig opsporing af sygdomstegn, rehabilitering, sikring af kontinuitet og medinddragelse af borgerne samt, hvordan tilbudsgiver kan medvirke til at sikre en fortsat
positiv udvikling af ældreområdet i Roskilde Kommune. Tilbudsgivere skal i øvrigt følge
kommunens kvalitetsstandarder og leve op til Roskilde Kommunes indkøbs- og udbudspolitik herunder opfyldelse af de nødvendige ILO-konventioner samt gældende
overenskomster på området.
Tilbuddene er vurderet ud fra en pointskala fra 1-10, hvor 10 er det bedste. Vurderingen af tilbuddene har givet følgende pointfordeling:
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Pointfordelingen viser, at Egedal Hjemmeservice og Rengøring.com får det højeste
antal point. De har også givet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Den videre proces er nu, at kontrakter med de nuværende leverandører opsiges med
udgangen af juni 2015, da der er tre måneders opsigelse. Borgere, der i dag har en
privat leverandør, bliver i august 2015 bedt om at vælge leverandør fra 1. oktober 2015
blandt de to private leverandører eller den kommunale leverandør. I hele perioden vil
forvaltningen have en tæt dialog med de nye leverandører med henblik på at sikre en
stabil overgang. Overgangen forventes helt afsluttet primo oktober 2015.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
Med udgangspunkt i, at der også fremadrettet vil være den samme fordeling mellem
private og kommunale leverandører, vurderer forvaltningen, at der vil være en årlig
mindreudgift på minimum 1,3 mio. kr. fra 2016. Forvaltningen vil følge udviklingen i
borgernes valg af privat leverandør, hvilket også vil indgå i forbindelse med budgetopfølgninger. Mindreudgiften vil indgå i udvalgets produktivitetsudfordringer i 2016.
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