
Udbud på ortopædisk fodtøj 
Udbydes sammen med 15 andre kommuner. 
 
Faxe Kommune har snart kørt 4 år på FUS (Fællesudbud Sjælland) udbud af ortopædisk fodtøj. 
Faxe Kommune er igen med på det nye udbud FUS er i gang med at gennemfører. 
I den forbindelse skal materialet til høring hos jer igen. 
 
Denne høringsperiode løber fra den 9. september til den 14. oktober 2021. 
 
Vedhæftede bilag, i prioriteret rækkefølge: 
FUS Udbudsbetingelser for varer 30082021 
Bilag 2 kravspecifikation  - ortopædisk fodtøj – 2021 v 1.2 
Kopi af bilag 3 tilbudsliste 
Udkast til rammeaftale – ortopædisk fodtøj – 2021 v 1.3 
 
 
Der er ikke mange ændringer i forhold til det sidste udbud, men der er tilføjet flere produkter, 
disse er markeret med rødt i tilbudslisten. 
 
Sortimentet er bredt og har en tilpas sortimentsdybde, som kan tilgodese de varierende behov hos 
borgerne. 
Sortiment og kravspecifikationer fremgår af de vedhæftede filer. 
 
Materialet er udarbejdet af FUS samme med en kommunal ekspertgruppe bestående af både 
indkøbere fra kommunerne og myndighedspersoner inden for området. 
Derudover har FUS været i markeds dialog og fået andre kommuners erfaring. 
 
 
Kort om aftalen: 
Aftalen omfatter et sortiment inden for de følgende områder: 

 Individuelt ortopædisk fodtøj 
 Semiortopædisk fodtøj 
 Fabriksfremstillet fodtøj, FF 
 Reparationer og tilretninger af eget fodtøj 
 Ortopædiske fodindlæg 
 Tillæg ved ekstra arbejde - alt fodtøj, reparationer og fodindlæg 

 
Udbuddet er delt ind i 3 delområder hvor Faxe hører til delaftale syd. 
Hver delaftale vil for hver kommune fungere som én delaftale med én leverandør.  
 
Aftalen løber i 3 år med mulighed for forlængelse i 12 måneder.  
 
Det kan du købe på aftalen: 
Du kan i tilbudslisten se hvilket varer der kan købe på aftalen. 



 
Tildeling 
Tildelingsmodellen er: 
 
Bedste forhold mellem pris og kvalitet. 
 
Vægtning: 
Pris 50% 
Kvalitet 30% 
Service 20% 
 
Overstående kan også læses i udbudsbetingelsernes punkt 10. 
 
 
Frit valg: 
Ifølge serviceloven har borgere med bevilling fra kommunen frit leverandørvalg. Det betyder, at 
den enkelte borger frit kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen har indgået 
aftale med. Det er der taget højde for i forhold til kommunernes forpligtelse til at bruge aftalen. 
Vælger nogle af kommunens borgere med bevilling at udnytte det fri leverandørvalg, gælder 
kommunens aftageforpligtigelse derfor ikke den pågældende borger. 
 
 
Tilslutning og ikrafttrædelse 
Vi forventer, at tilslutning til aftalen bliver i oktober efter udbuddet, har været i høring. 
Kun hvis Kommunen tilslutter sig aftalen i denne periode, kan vi bruge aftalen, når den træder i 
kraft. 
Aftalen forventes at træde i kraft januar 2022.  
 
Nogle spørgsmål? 
 
Hvis i har spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig. 
 
 
 
Hilsen Anja Nagel 
Udbudskonsulent 
SUI  / Faxe & Næstved Kommune 
5588 5492 / 5116 5781 
e-mail: anchr@naestved.dk 
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