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J.nr.
Ang.: Høring vedr. genudbud af stomihjælpemidler.
Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 22. august 2018, bilagt forskelligt materiale vedr.
høring af genudbud af indkøb af stomihjælpemidler i indkøbsfællesskabet Fælles Udbud Sjælland (FUS).
Indledningsvis henvises til behagelig telefonsamtale den 26. september mellem indkøbsspecialist Charlotte
Aagreen, Lejre Kommune, og næstformand Bjarne Bang Christensen, Ældrerådet, ved hvilken lejlighed det
aftaltes, at høringsfristen er mandag den 1. oktober 2018.
For så vidt angår det specifikt faglige på stomi området vil vi henholde os til det, som siges i COPA’s høringssvar.
Som nævnt på telefonen har vi bidt mærke i, at der igen er tale om et genudbud, denne gang som følge af,
at ”Der var behov for tilpasninger i udbudsmaterialet, idet der var fundet uhensigtsmæssige muligheder for
tilbudsoptimering, som ikke kunne tilgodese FUS’s ønsker om at opnå den laveste pris”. Derfor har man
valgt at udarbejde nyt udbudsmateriale.
Vort spørgsmål er på den baggrund: Hvordan opnår man den laveste pris ved at undgå ”tilbudsoptimering”?
I øvrigt har vi noteret os, at der er tale om et offentligt udbud, hvor prisen er den udslagsgivende faktor
som tildelingskriterium. Henset hertil har vi med tilfredshed noteret os kravet om en serviceattest fra ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” (Erhvervsstyrelsen?), en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring samt
seneste reviderede årsregnskab.
Endvidere har vi i Ældrerådet, ligeledes med tilfredshed, noteret os, at Lejre Kommune gennem indkøbsfællesskabet og en kommende rammeaftale med den til sin tid valgte tilbudsgiver forventes at ville kunne gøre
fordelagtige indkøb af stomihjælpemidler til gavn og glæde for de berørte borgere og, ikke mindst, til fordel
for kommunens økonomi.
På forhånd tak for svaret på, hvordan man opnår den laveste pris ved at undgå ”tilbudsoptimering”.
Med venlig hilsen

Kirsten Kornval
Formand
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