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1 (Åben) Godkendelse af udbudsmateriale vedr. madservice til hjemmeboende samt
levering af mad til plejeboliger og Tranehaven
Sags ID: EMN-2018-00141
Resumé
Gentofte Kommunes kontrakter om henholdsvis madservice til hjemmeboende og levering af mad
til plejeboliger og Tranehaven udløber den 31. marts 2019. Der skal således etableres en ny
ordning, der kan erstatte de eksisterende kontrakter samt sikre hjemmeboende borgere frit valg i
forhold til madservice. Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar 2018 – dagsordenen
punkt 21 - besluttet principper for udbud. Udbudsmaterialet for mad til plejeboliger, dagcentre og
Tranehaven fremlægges hermed til godkendelse.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2018 – dagsordenens punkt 21 – blev principper
for udbud vedr. madservice til hjemmeboende samt levering af mad til plejeboliger og Tranehaven
vedtaget. De 4 principper for udbuddet var:
1. Madservice til hjemmeboende samt mad til plejeboliger og Tranehaven leveres fortsat af en
eller flere eksterne leverandører. Der kan indgås kontrakt/samarbejdsaftale med både private
og offentlige leverandører, herunder §60-fællesskaber.
2. Hvis det frie leverandørvalg i forhold til madservice til hjemmeboende borgere ikke sikres af
private leverandører, vil man sikre det via en offentlig leverandør eller fritvalgsbeviser.
3. At udbudsmaterialets leverandørkrav afspejler de krav, som findes i gældende
kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser.
4. At plejeboligerne og Tranehaven – modsat i dag, hvor alle madprodukter købes gennem en
privat leverandør – anvender kommunens indkøbsaftale til indkøb af varer og ingredienser til
tilberedning af øvrige måltider ud over hoved- og biret.
For at sikre større volumen på en kontrakt på madservice til hjemmeboende anbefales det, at
udbud sker i samarbejde med flere kommuner. Nærværende udbudsmateriale vedrører således
alene mad til plejeboliger, dagcentre og Tranehaven.
Det vil af udbudsbetingelserne fremgå, at såfremt Gentofte Kommune vurderer, at de tilbud
kommunen modtager, er udtryk for manglende konkurrence, forbeholder kommunen sig ret til at
annullere udbuddet og i stedet vælge en alternativ model for løsning af opgaven, herunder
eventuelt at indgå i et kommunalt fællesskab.
Det skal præciseres, at et kommunalt fællesskab ikke kan afgive tilbud, og at et bud fra et
kommunale fællesskab ikke kan anvendes som en form for ’kontrolbud’, der kan anvendes som
reference.
I udbudsmaterialet lægges der op til, at der udarbejdes kontrakt, som løber fire år med option på
forlængelse i op til yderligere 2 x 1 år. Kontrakten vil gælde fra den 1. april 2019, dvs. i direkte
forlængelse af den nuværende kontrakts udløb.
De tilbud, der kommer ind vurderes efter følgende vægtede kriterier:
 Pris – 50%
 Kvalitet – 25%
 Service – 15%
 Miljø – 5%
 Innovation – 5%
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Pris vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers priser og disses kumulerede sum over hele
kontraktperioden, mens de øvrige kriterier vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers
besvarelse i tilbudslisten.
Udover disse kriterier indgår der i udbudsmaterialet en række krav til leverandøren, bl.a. de krav
der følger af arbejdsklausulen og dialogklausulen samt andre krav vedrørende erfaring med
levering af mad, antal ansatte og økonomi.
Af udbudsbetingelserne vil fremgå proces for stillingtagen til eventuel lærlingeklausul.
Udbudsmaterialet har været i høring i Seniorrådet den 1. maj 2018 og seniorrådet bemærkninger
er vedlagt som bilag.
Udbudstidsplan:
 Udbud offentliggøres juli 2018
 Tilbudsfrist primo september 2018
 Dialogfase, herunder stillingtagen til om der skal stilles krav om lærlinge september
2018
 Eventuelt justeret tilbud, hvis krav om lærlinge oktober 2018
 Tilbudsvurdering oktober 2018
 Orientering af det politiske niveau om vinder af udbud november 2018
 Offentliggørelse af valg af leverandør november 2018

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At udbud af mad til hjemmeboende søges gennemført som fælles udbud med andre
kommuner.
2. At udbudsmaterialet godkendes, således at udbudsprocessen kan sættes i gang i henhold til
den justerede tidsplan.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Kravspecifikation (2319525 - EMN-2018-00141)
2. Tilbudsliste (2334288 - EMN-2018-00141)
3. Seniorrådets bemærkninger (2319526 - EMN-2018-00141)
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