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Ældre- og Omsorgsudvalget

Lukket Punkt

Resume
Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte den 8. juni 2010 kravspecifikationen i forbindelse med udbud af indkøbsordningen. Opgaven har nu været i udbud og der er kommet 4 tilbud på opgaven. Forvaltningen har vurderet de indkomne tilbud og indstiller, at
der indgås kontrakt med Multi Indkøb, som kommunal hovedleverandør.
Beslutningskompetence
Ældre- og Omsorgsudvalget
Sagsfremstilling
Kontrakten med Intervare om indkøb for borgere, der er visiteret til denne ydelse, udløber den 31. januar 2011. I februar 2010 var der 447 borgere visiteret til ordningen. Der
betales 28 kr. i kontaktgebyr, samt 104,5 kr. for kørsel i ”Gl. Roskilde”, samt 117,5 kr. i
”Gl. Gundsø og Ramsø”.
Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 4. maj 2010, at indkøbsordningen skulle
sendes i nyt udbud. Den 8. juni 2010 godkendte udvalget kravspecifikationen.
Den nye kontrakt vil løbe fra 1. februar 2011 til 31. januar 2015 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Indkøbsordningen hører under fritvalgslovgivningen, og vinderen
af udbuddet forpligtet til at lade priserne offentliggøre, og herefter lade sig konkurrenceudsætte.
Der er indkommet 4 tilbud på opgaven, hvoraf to tilbud ikke er konditionsmæssig. Herefter har forvaltningen vurderet de 2 konditionsmæssige tilbud fra henholdsvis Intervare
og Multi Indkøb.
Vurdering er foretaget på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i udbudsmaterialet,
som er henholdsvis et økonomisk kriterium, der vægter 60 % og et kriterium, der omhandler ”krav til produktet”. Sidstnævnte omhandler blandt andet, hvor bredt et varesortiment tilbudsgiveren kan tilbyde, udover de nødvendige dagligvarer. ”Krav til produktet” vægter 40 %.
Det er forvaltningens vurdering, at Multi Indkøb har det økonomisk mest fordelagtige
tilbud. Kontaktgebyret er på 29,33 kr., mens kørslen koster 59,86 kr. Ved at vælge Multi Indkøb opnås således en årlig besparelse på ca. 900.000 kr.
Besparelsen er et udtryk for, at det over de seneste 3-4 år er sket en udvikling på markedet, med flere og nye leverandører.
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal ses i sammenhæng med, at Multi Indkøb
samtidig fuldt ud efterleverer kriterierne opsat under ”krav til produktet”.
På den baggrund indstiller forvaltningen, at der indgås kontrakt med Multi Indkøb.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der indgås kontrakt med Multi Indkøb som leverandør af
ydelsen indkøb i perioden fra 1. februar 2011 til 31. januar 2015.
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