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1 Indledning 
Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) 
udbud omhandlende levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere.  

FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles 
udbud og skaber fælles rammer for indkøb. FUS-samarbejdet repræsenterer i alt 761.000 borgere. 

Udbuddet gennemføres efter proceduren ”offentligt udbud”, jf. udbudslovens afsnit I & II i henhold 
til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven)   

Udbudsmaterialet består af: 

 Udbudsbekendtgørelse 
 Udbudsbetingelser, herunder ESPD (fælles europæisk udbudsdokument)  
 Udkast til Rammeaftale med bilag  

o Bilag 1 – Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 
o Bilag 2 – Kravspecifikation 
o Bilag 3 – Tilbudsliste 
o Bilag 4 – Støtteerklæring 
o Bilag 5 – Databehandleraftale (DIGIT + 5 individuelle) 

Aftale med vindende tilbudsgiver(e) skal indgås på baggrund af den vedlagte rammeaftale. 

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter 
offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. 
Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet. 

Udbudsmaterialet er offentliggjort via ordregivers elektroniske udbudssystem:  

EU-supply (i det følgende kaldet udbudssystemet).  

Spørgsmål omkring funktionaliteten i udbudssystemet sendes til dksupport@eu-supply.com eller 
tlf. +45 70 20 80 14.  

2 Ordregiver 
Ordregiver er: 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43  
4760 Vordingborg  
CVR. 29 18 96 76  
 

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud, for Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Faxe, 
Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, og 
Vordingborg kommuner, i alt 16 kommuner, jf. udbudslovens § 123, stk. 1. 

mailto:dksupport@eu-supply.com
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3 Udbuddets omfang 

3.1 Produkter  
Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere i de ordregiven-
de kommuner. Kontraktgenstanden er opdelt i tre delaftaler med hver sit geografiske område med 
varierende antal kommuner, folketal og forbrug. Udbudsgrundlaget er i øvrigt det samme for de tre 
delaftaler. 

Udbuddet omfatter følgende tre delaftaler:  

Delaftale Øst omfattende følgende seks kommuner med følgende oplysninger om indbyggertal og 
bevillinger.   

Kommuner Folketal 2021 Bevillinger 2019 – 2020 

Greve [ANTAL] [ANTAL] 

Køge [ANTAL] [ANTAL] 

Lejre [ANTAL] [ANTAL] 

Roskilde [ANTAL] [ANTAL] 

Solrød [ANTAL] [ANTAL] 

Stevns [ANTAL] [ANTAL] 

I alt [ANTAL] [ANTAL] 

 

Samlet estimeret omsætning fremgår af:  

Delaftale Syd omfattende følgende seks kommuner med følgende oplysninger om indbyggertal og 
bevillinger.   

 
Kommuner Folketal 2021 Bevillinger 2019 – 2020 

Faxe [ANTAL] [ANTAL] 

Guldborgsund [ANTAL] [ANTAL] 

Næstved [ANTAL] [ANTAL] 

Ringsted [ANTAL] [ANTAL] 

Sorø [ANTAL] [ANTAL] 

Vordingborg [ANTAL] [ANTAL] 
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I alt [ANTAL] [ANTAL] 

 
 
Delaftale Vest omfattende følgende fire kommuner med følgende oplysninger om indbyggertal og 
bevillinger.   

Kommuner Folketal 2021 Bevillinger 2019 – 2020 

Holbæk [ANTAL] [ANTAL] 

Kalundborg [ANTAL] [ANTAL] 

Odsherred [ANTAL] [ANTAL] 

Slagelse [ANTAL] [ANTAL] 

I alt [ANTAL] [ANTAL] 

 

Der kan afgives tilbud på én, to eller tre delaftaler. Delaftalerne tildeles separat, jf. punkt Error! 
Reference source not found.. Tilbud på hver delaftale skal være separate og komplette, jf. punkt 
Error! Reference source not found. 

For nærmere beskrivelse af det ortopædiske fodtøj, som skal leveres til borgere, herunder de 
mindstekrav til det ortopædiske fodtøj og service skal opfylde, henvises til kravspecifikationen 
(bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). 

Den estimerede omsætning og forbrug er ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for 
mængder angivet i tilbudslisten. Endvidere har borgerne frit valg med hensyn til leverandør af 
hjælpemidler og kan vælge en anden leverandør end den som kommunen har indgået 
leverandøraftale med, jf. servicelovens § 112, stk. 3 

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal 
opfylde, henvises til kravspecifikation (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3) samt eventuelle rettelser og 
besvarelse af spørgsmål.  

3.2 Omfattede af rammeaftalerne 
De tilmeldte FUS-kommuner oplyst i pkt. 3.1 fremgår af rammeaftalens pkt. Error! Reference source 
not found.. 

3.3 Ordregivers pligt til at anvende den udbudte rammeaftale 
Denne udbudte aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. 
Rammeaftalen medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt 
mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen.  
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Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug 
og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på 
udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende 
gælder for mængder angivet i tilbudslisten.  

Det fremgår af rammeaftalens pkt. Error! Reference source not found. i hvilket omfang ordregiver 
i øvrigt har pligt til at anvende rammeaftalen, når ordregiver har behov for at købe produkter, der 
er omfattet af rammeaftalen.  

3.4 Delaftaler 
Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:  

 Delaftale Øst:  
Forventet omsætning: 
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1. 
 

 Delaftale Vest: 
Forventet omsætning: 
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1. 
 
Delaftale Syd:  
Forventet omsætning: 
Forventede antal leverandører på delaftalen: 1. 

Der kan afgives tilbud på én/flere/alle delaftaler. 

3.5 Aftalens løbetid 
De udbudte rammeaftaler har hver især en løbetid på 3 år. Rammeaftalen kan forlænges i 12 
måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. Error! Reference source not found.. 

4 Forventet tidsplan 

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED: 18-10-2021 

Spørgefrist: [indsæt dato] 

Svarfrist: (6 dage før tilbudsfristens udløb) [indsæt dato] 

Tilbudsfrist: 18-11-2021 

Indhentning af dokumentation: Efterspørges i forbindelse med aflevering af 
tilbud. 
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Forventet offentliggørelse af resultatet af 
udbuddet: 

Uge 48 

Derefter afholdes 10 dages stand still-periode, hvorefter kontrakten kan underskrives. 

Leveringsstart: 03-01-2022 

5 Spørgsmål 

5.1 Spørgsmål og svar 
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt, 
såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller 
udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på 
eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil 
afgive tilbud. 

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og sendes via 
udbudssystemet. 

Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun, såfremt det er muligt at 
besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. 

Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. 
Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive 
offentliggjort via udbudssystemet. 

6 Udelukkelse og egnethed 
Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles 
europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. 

ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke 
er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til 
udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et. 

Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: 
https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/  

Udfyldelse af ESPD’et sker direkte i udbudssystemet i forbindelse med tilbudsafgivelsen.  

Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er tilbudsgivers eget ansvar, at ESPD’et er 
udfyldt med de relevante oplysninger.  

https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/
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6.1 Økonomisk og finansiel formåen   
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. 
udbudslovens § 142: 

 Positiv egenkapital i seneste regnskabsår. 

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”. 

6.2 Teknisk og/eller faglig formåen 
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 
143: 

 Tilbudsgiveren har i hvert af de seneste tre år fremstillet og leveret individuelt fremstillet 
ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fodindlæg til svær foddeforminitet i henhold til 
leveranceaftaler med mindst tre (3) kommuner – ESPD Del IV C, For så vidt angår 
vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type    
 

 Tilbudsgiveren har i gennemsnit inden for de seneste to (2) år beskæftiget mindst to (2) 
autoriserede bandagister eller brancheuddannede skomagermestre eller en kombination - 
ESPD Del IV C Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer udfyldes. 
 

 Tilbudsgiveren råder over mindst 1 selvstændigt funktionsdygtigt værksted til fremstilling af 
ortopædisk fodtøj - ESPD Del IV C Værktøj, materiel og teknisk udstyr udfyldes. 

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”. 

6.3 Dokumentation for udelukkelse og egnethed (ESPD) 
Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af 
rammeaftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en 
passende tidsfrist.  

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: 

 Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for 
udenlandske tilbudsgivere 

 Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign. 
 Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.5: Støtteerklæring 

underskrevet af støttende enheder 

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. 

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har 
denne dokumentation opfordres til, at det sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er 
ikke et krav. 

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må 
denne dokumentation maksimalt være udstedt 12 før tilbudsfristen. 
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6.4 Konsortier  
Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i 
særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken 
konsortiedeltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med 
ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et. 

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.  

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 6.3 gælder ligeledes for konsortiedeltagere. 

6.5 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen 
Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af 
tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller 
faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, 
hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i 
tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives. 

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der 
vurderes.  

Indgår der en tjenesteydelse som en del af den udbudte rammeaftale, og baserer tilbudsgiver sig 
for tjenesteydelsen vedrørende teknisk og/eller faglig formåen på kapacitet fra en anden enhed, 
skal den anden enhed udføre tjenesteydelsen, jf. udbudslovens § 144, stk. 3. 

Der er ikke krav om, at støttende virksomheder skal udfylde ESPD, men kravene vedrørende 
egnethed og udelukkelsesgrunde i punkt 6 gælder ligeledes for støttende virksomheder. 
Dokumentation for ovennævnte forhold kan ske ved samme metode som dokumentationskravene 
i 6.3. 

7 Tildelingskriterium og underkriterier 
Rammeaftalen vil blive tildelt de tilbudsgivere, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
pr. delaftale, på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. 

Vurderingen vil ske ud fra kriterierne oplyst i pkt. 10.1. 

8 Afgivelse af tilbud 

8.1 Tilbudsfrist 
Tilbuddet skal uploades i udbudssystemet inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.  

Tilbudsbesvarelse skal ske via udbudssystemet. Afgivelse af tilbud er ensbetydende med accept af 
rammeaftalevilkår og minimumskrav. 

Det er vigtigt at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, da vurderingen vil blive 
foretaget på grundlag af disse.  
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Tilbud modtaget på andre måder end gennem udbudssystemet vil ikke blive taget med i 
vurderingen. 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 

8.2 Vedståelsesfrist 
Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver indtil 6 måneder efter udløb af tilbudsfristen. 

Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået rammeaftalen, dog senest indtil 
vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at 
tilbudsgiver allerede på orienteringstidspunktet er frigjort fra sit tilbud. 

8.3 Flere tilbud 
Der kan ikke afgives flere tilbud på samme delaftale. 

8.4 Kombinationsbud  
Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal 
delaftaler. 

8.5 Alternative tilbud 
Der kan ikke afgives alternative tilbud. 

9 Tilbuddets indhold 

9.1 Tilbuddets indhold 
Tilbuddet skal indeholde følgende: 

 Udfyldt ESPD herunder også for eventuelle andre konsortiedeltager jf. pkt. 6 
 Udfyldt tilbudsliste (bilag 3) 
 Tilbudsbesvarelse (bilag 6) 
 Dokumentation for ESPD (evt. i form af Serviceattest), bemærk at det ikke et krav at 

dokumentationen vedlægges. 

Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise tilbuddet 
som værende ukonditionsmæssigt. Ordregiver er derudover forpligtet til at afvise tilbuddet, hvis det 
vil være i strid med gældende lovgivning at indhente de manglende oplysninger efterfølgende, eller 
hvis tilbuddet ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger. 

9.2 Sprog 
Tilbuddet skal være på dansk. 

Bilagsmateriale af generel karakter kan dog også være på engelsk. Ordregiver kan anmode 
tilbudsgiver om oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for 
tilbudsgivers regning. 
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9.3 Ejendomsret og betaling for tilbud 
Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der 
ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. 

9.4 Forbehold 
Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet 
ethvert forbehold medfører, at ordregiver er berettiget til at afvise tilbuddet. Faglige forbehold, 
såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. 

Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende 
elementer i udbudsmaterialet samt forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis 
kan prissættes. 

10 Tilbudsevaluering 
Efter tilbudsfristens udløb undersøges det, om tilbuddene indeholder de krævede oplysninger og 
dokumentation, jf. pkt. 9.1. Konditionsmæssige tilbud evalueres herefter på følgende punkter: 

10.1 Tildelingskriterium og underkriterier 
Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet og 
underkriterierne ”Pris”, ”Kvalitet” og ”Service” jf. pkt. 7, og på denne baggrund træffes beslutning 
om tildeling af rammeaftale pr. delaftale.  

Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver følgende evalueringsmodel: 

Underkriterium Vægt i procent 

Pris 
 

50 % 

Kvalitet (pkt. 10.4) 
 

a. Fremstillings- og tilpasningsproces - planlægning af borgers 
forløb 

b. Arbejdsproces for vurdering af hjælpemiddel 
c. Forventningsafstemning 
d. Kvalitetsstyring 

30 % 

Service (pkt. 10.5) 
 

e. Service til borgeren 
f. Service til Ordregivers medarbejdere 

20 % 

 

Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det 
fremsendte tilbud inkl. bilag.  
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Se beskrivelse af den anvendte pointskala i punkt 10.2 og yderligere beskrivelse af underkriterierne 
i punkt 10.3-10.5. 

I tilfælde af, at der måtte være to eller flere tilbud, som, efter Ordregivers gennemførte evaluering, 
har samme pointscore, findes vinderen ved lodtrækning. 

10.2 Pointskala 
Underkriterierne vurderes på en pointskala fra 0–8, hvor de tildelte point i den samlede evaluering 
vil blive ganget med vægtningen af underkriteriet jf. punkt 10.1.  

 
 Underkriteriet ”Pris” evalueres jf. punkt 10.3. 
 De kvalitative underkriterier ”kvalitet” og ”Service” evalueres jf. nedenstående 

prosavurderinger, hvor 0 point tildeles tilbud uden nogen opfyldelse af underkriteriet og 8 
point tildeles tilbud med bedst mulig opfyldelse af underkriteriet. 

 

Point Prosavurdering 

Det tilbudte er vurderet til følgende grad af opfyldelse 
0 Ingen opfyldelse 
1 Meget begrænset opfyldelse 
2 Begrænset opfyldelse 
3 Under middel opfyldelse 
4 Middel opfyldelse 
5 Over middel opfyldelse 
6 Høj grad af opfyldelse  
7 Meget høj grad af opfyldelse  
8 Bedst mulige opfyldelse 

10.3 Ad. Underkriterium ”Pris” 
Underkriteriet ”Pris” vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Bilag 3 – 
Tilbudsliste. Således vil Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger, 
blive lagt til grund. 

 
I Bilag 3 – Tilbudsliste og Kravspecifikation summeres den samlede evalueringssum automatisk i 
fanen for hver delaftale. 

 
Nedenfor fremgår den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet ”Pris”. 

 
Primær evalueringsmodel 
De samlede evalueringssummer evalueres relativt og ud fra en lineær pointmodel fra 0 – 8 point. 
”Laveste samlede evalueringssum” blandt de konditionsmæssige tilbud, tildeles 8 point. En samlet 
evalueringssum der svarer til ”laveste samlede evalueringssum” plus 100 % eller derover tildeles 0 
point, dog med forbehold for anvendelse af nedenstående sekundære evalueringsmodel, såfremt 
betingelser herfor er opfyldt. 

Øvrige samlede evalueringspriser tildeles points ud fra følgende formel: 
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 𝑍 =
  𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑝𝑟𝑖𝑠 ― 𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠  

𝐿𝑎𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 ― 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 • 
𝑍
𝑿 

hvor X således fastsættes til 100 %. 

Hvis nedenstående sekundære evalueringsmodel anvendes, tilpasses ovenstående formel i 
overensstemmelse hermed. 

De tildelte point vil i den samlede evaluering blive ganget med vægtningen af underkriteriet pris.  

 
Sekundær evalueringsmodel 

Hvis det konstateres, at den samlede evalueringssum i halvdelen eller flere af de konditionsmæssige 
tilbud er højere end ”laveste samlede evalueringssum” plus 100 %, fastsættes X til 150 %. Således 
tildeles en samlet evalueringssum, der svarer til ”laveste samlede evalueringssum” plus 150 % eller 
derover tildeles 0 point. 

 

10.4 Ad. Underkriterium ”Kvalitet” 
Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 6 – 
Tilbudsbesvarelse, hvor det fremgår, hvad Ordregiver lægger vægt på i sin evaluering af 
Tilbudsgivers besvarelse. 

 
Evalueringsmetode: 
 

 Tilbuddene evalueres efter en absolut model jf. pointskalaen i punkt 10.210.2. 
 Ordregiver foretager en samlet vurdering af det tilbudte for underkriteriet. 
 Ordregiver vurderer, i hvilken grad Tilbudsgiver kan sandsynliggøre opfyldelsen af de 

opstillede punkter, fx underbygget af erfaringer og dokumentation. 
 

10.5 Ad. Underkriterium ”Service” 
Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 6 – 
Tilbudsbesvarelse, hvor det fremgår, hvad Ordregiver lægger vægt på i sin evaluering af 
Tilbudsgivers besvarelse. 

 
Evalueringsmetode: 
 

 Tilbuddene evalueres efter en absolut model jf. pointskalaen i punkt 10.2. 
 Ordregiver foretager en samlet vurdering af det tilbudte for underkriteriet. 
 Ordregiver vurderer, i hvilken grad Tilbudsgiver kan sandsynliggøre opfyldelsen af de 

opstillede punkter, fx underbygget af erfaringer og dokumentation. 
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10.6  Indhentning af dokumentation 
Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som 
ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne 
afgivet i ESPD’et, jf. udbudsloven § 151, stk. 1. Det fremgår af pkt. 6.3. hvilken dokumentation, der 
skal fremsendes.   

Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige 
de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. 

11 Underretning om resultatet af udbuddet 
Alle tilbudsgivere vil via udbudssystemet blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen, jf. 
udbudslovens § 171. Udbuddet er ikke afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet af begge parter 
efter standstill-periodens udløb. 

12 Aktindsigt 
Ordregiver er forpligtet til at overholde offentlighedslovens (lov nr. 606 af 12/6 2013) regler om 
aktindsigt, hvilket betyder, at ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af 
tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt. 

Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil den eller de berørte tilbudsgivere så vidt muligt blive hørt, 
inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt. 

 

Udkast til Rammeaftale 
 

Note ifm. høring i FUS: Udkast til Rammeaftale er udarbejdet i et separat Word dokument, henset 
til Rammeaftalen tager afsæt i FUS-kommunernes eksisterende rammeaftale. 
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Bilag 1 – Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 
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Bilag 2 – Kravspecifikation 
 

Note ifm. høring i FUS: Bilag 2 er udarbejdet i et separat Word dokument, med baggrund i 
Kravspecifikationens omfang og afsæt i FUS-kommunernes eksisterende kravspecifikation.   
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Bilag 3 – Tilbudsliste 
 

Tilbudslisten er udarbejdet i et separat Excel dokument.  (Bilag 3)  
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Bilag 4 – Støtteerklæring 
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Bilag 5 - Databehandleraftale 
 

Tager afsæt i DIGIT for så vidt de kommuner, som er med i samarbejdet. De øvrige kommuner, der deltager i 
nærværende udbud, skal udarbejde selvstændige databehandleraftaler, som vedlægges udbudsmaterialet.  
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Bilag 6 - Tilbudsbesvarelse 

 

1 Indledning 

I forbindelse med Ordregivers udbud af ortopædisk fodtøj som udbudt ved udbudsbekendtgørelse 
nr. [reference] indføres i nærværende bilag de udbedte forhold jf. udbudsbetingelsernes punkt 10.  
 

2 Underkriterier og besvarelser 

Nærværende afsnit indeholder de til udbuddet tilhørende besvarelser til de fastsatte under- og 
delkriterier, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 10. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de 
enkelte elementer som foreskrevet herunder. Ordregiver vurderer alene tilbuddet ud fra disse 
besvarelser, hvorfor eventuelt yderligere vedlagte bilag og lignende ikke vil blive inddraget 
medmindre der er klare og entydige henvisninger til evt. vedlagt materiale. I forbindelse hermed 
gøres tilbudsgiver opmærksom på, at besvarelserne vil indgå i vurderingen af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud, hvorfor tilbudsgiver skal være særligt opmærksom på at få besvaret alle dele 
detaljeret og konkret. 
 
Bevarelsen bedes indført i felterne markeret med [besvarelse indføres her]. 
 
 

2.1 Kvalitet (Udbudsbetingelsernes pkt. 10.4) 
 
Besvarelsen af underkriteriet ”Kvalitet”, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 10.4 indføres i 
nedenstående felter med redegørelse for følgende forhold: 
 

a. Redegør for, hvorledes borgerens forløb planlægges mest hensigtsmæssigt, herunder en 
afvejning af antal fremmøder på forretningsadressen, der udgør en tidsmæssig belastning 
for borger og økonomisk belastning for Ordregiver, over for at sikre det nødvendige antal 
afprøvninger/tilpasninger i forhold til at levere det for borgerens bedst egnede fodtøj og 
dermed ikke gå på kompromis med fodtøjets pasform og kvalitet. Beskrivelsen er alene 
relevant for individuelt fremstillet fodtøj og semiortopædisk fodtøj. 

b. Tilbudsgiver bedes beskrive processen som sikrer det tilstrækkeligt aflastende 
fodtøj/indlæg i forhold til borgerens fodlidelse og dermed må betegnes som det bedst 
egnede og billigste hjælpemiddel. 

c. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver sikrer borgeren en forståelse af, hvilke 
løsningsmodeller (opbygning, design, materialevalg) der er realistiske i forhold til 
borgerens lidelse og funktionsniveau, uanset om det er inden for bevilling, eller om det er i 
henhold til borgerens frie hjælpemiddelvalg. 
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d. Beskriv, hvorledes Tilbudsgiver fører kontrol med og sikrer en kontinuerlig kvalitet i 
produkter og processer, der anvendes ved fremstilling/udlevering af produkter på denne 
aftale. Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetskontrolprogrammer/-processer.  
Det skal fremgå af beskrivelsen, såfremt der er forskellige kvalitetskontrolprogrammer/-
processer for de af rammeaftalen omfattede produkter og services. 

 
 

[besvarelse indføres her] 
 
 

 
Det vil vægt positivt, at: 
 
Ad.a: Tilbudsgiver kan sandsynliggøre, at processen tager højde for ønsket om at sikre det rette 

antal besøg på Tilbudsgivers forretningsadresse. 
Ad.b: Tilbudsgivers beskrivelse sandsynliggør, at der træffes det rette faglige valg i forhold til at 

kompensere borgeren i tilstrækkelig grad, men uden at overkompensere borgeren i forhold 
til dennes lidelse. 

Ad.c: Det vægtes positivt, at Tilbudsgiver kan sandsynliggøre, at der sker en 
forventningsafstemning mellem borger og Tilbudsgiver i forhold til det fodtøj, der skal 
fremstilles 

Ad.d: Tilbudsgiver har etablerede procedurer, der fører kontinuerlig kontrol med kvaliteten, og at 
Tilbudsgiver kan redegøre for, hvordan disse procedurer sikrer kvaliteten, samt at 
Tilbudsgiver kan redegøre for, hvordan procedurer mv. kan identificere fejl og mangler på 
et tidligt tidspunkt i processen, således at fejl og mangler i mindst muligt omfang bliver til 
gene for borgeren. 

 

2.2 Service” (Udbudsbetingelsernes pkt. 10.5) 
Besvarelsen af underkriteriet ”Service”, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 10.5 indføres i nedenstående 
felter med redegørelse for følgende forhold: 
 

e. Redegør for den service, som borgeren tilbydes i forbindelse med levering af 
produkter/services på aftalen for eksempel, men ikke begrænset til adgang til vejledning, 
fleksibilitet i åbningstider, leveringstid, antal forretningssteder. 

f. Beskriv den tilbudte service til Ordregivers medarbejdere, herunder men ikke begrænset til 
visitatorer med konkrete oplysninger om tilbudsgivers tilbudte samarbejdsorganisation, 
som medvirker til at Ordregivers medarbejdere hurtigt og nemt, kan være sikret adgang til 
relevante oplysninger ved Tilbudsgiveren om borgere, faktureringsgrundlag og øvrige 
relevante forhold under rammeaftalen. 
 

[besvarelse indføres her] 
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Det vil vægt positivt, at: 
 
Ad.e: Ordregiver vurderer på den samlede tilbudte service, herunder services, som Ordregiver 

ikke har stillet krav om, men som Tilbudsgiver tilbyder, som vurderes at kunne give borgere 
en værdi. 

Ad.f: Tilbudsgiver tilbyde en service, som kan understøtte Ordregivers visitation i 
sagsbehandlingen, samt bidrage til at være en stabil og effektiv samarbejdspartner, hvor 
det er nemt og simpelt at komme i kontakt med tilbudsgiveren relevante medarbejdere, 
der tillige med kort varsel kan afklare Ordregivers forskelligartede og ofte borgerrettede 
problematikker, på en simpel og serviceminded vis.


