Bilag 2 (Glostrup, Rødovre og Hvidovre | Levering af Personlig pleje og Praktisk hjælp, samt hverdagsrehabilitering)

Tilbudsliste
Tilbudsindhentning på personlig pleje, praktisk hjælp samt hverdagsrehabilitering

Tilbud skal afgives i overensstemmelse med det samlede tilbudsindhentningsgrundlag. Prisen skal være en total timepris, dvs. inkluderende alle de omkostninger, der er
forbundet med løsningen af opgaven, herunder administrative opgaver, møder, kørsel mv., samt alle former for gebyrer. Det er ikke muligt at opkræve nogen former for
gebyrer eller ekstraregninger. Prisen skal være i danske kroner og inkl. alle afgifter, men ekskl. moms.
Priserne afgives i de gule felter. Samtlige gule felter skal udfylde med tal. Der må kun angives 1 tal i hver felt. Det er således ikke muligt at angive et interval. Såfremt
tilbudsgiver alligevel angiver et interval, vil den højeste pris intervallet blive lagt til grund i tilbudsevalueringen.
Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at priserne afgivet for personlig pleje tillige gælder for overdragne sundhedslovsydelser. , for så vidt angår delegerede
sundhedslovsydelser. Såfremt der bevilliges opgaver, der ikke passer med hele timer, omregnes timeprisen til en minut pris. Har en borger således fået visiteret 3 timer
og 45 min. afregnes der for 3 timer + (tilbudsprisen/60)*45.
Udførsel af hverdagsrehabilitering afregnes til samme takst som enten personlig pleje eller praktisk hjælp, alt efter den udførte opgaves karakter. Det fremgår af
Ordregivers kvalitetsstandarder hvornår hverdagsrehabiliteringen betragtes som personlig pleje, og hvornår den betragtes som praktisk hjælp.

Ydelse

Beskrivelse

Enhed

Personlig pleje - hverdagstimer

Nærværende timepris afregnes for personlig pleje i Timepris
tidsrummet mandag til fredag fra kl. 6-17.
Såfremt 1. maj, grundlovsdag samt nytårsaftensdag
er en hverdag afregnes de som lørdage.

Personlig pleje - øvrige timer

Nærværende timepris afregnes for personlig pleje
på helligdage samt alle tidsrum, der ligger ud over
de ovenfor nævnte tider.

Timepris

1.500

kr.

-

Praktisk hjælp - hverdagstimer

Nærværende timepris afregnes for praktisk hjælp i Timepris
tidsrummet mandag til fredag fra kl. 6-17.
Såfremt 1. maj, grundlovsdag samt nytårsaftensdag
er en hverdag afregnes de som lørdage.

1.500

kr.

-

Totalpris

kr.

Dato

Underskrift

_______________________

_________________________________________

-

Estimeret antal
Tilbudt pris pr. enhed Totalsum
pr. år
1.500
kr.

-

