Bilag 1

Nr.

Udbudsforum*

Årlig udgift
ca. mio. kr.
Hvidovre

Center

HK

0,6

Børn og Familier

1

Opgave
Økonomi / Team Indkøb
Tjenesteydelse
Kørsel af hjælpemidler

2

Revision

SKI

0,5

Alle

3

Flyrejser

SKI

0,1

Alle

4

Vinduespolering

HK

0,4

Alle

5

Kapitalforvaltning

HK

6

Vask/leje af linned/beklæd.

HK

2,0

Børn og Familier

Alle

Varekøb
7

Beklædning til Tandplejen og Hjemmeplejen

HK

1,0

Børn og Familier

8

Lyskilder

VIF

0,3

Alle

9

Multifunktionsmaskiner

SKI

1,0

Alle

10 Kaffe og The

HK

0,5

Alle

11 Ortoser

VIF

x

Sundhed og Ældre

12 Stomi- og kateterartikler

VIF

5,5

Sundhed og Ældre

13 Emballage til Hvidovre Centralkøkken
14 Sengeudstyr, dyner mv.
15 Køkkenudstyr

HK
HK
SKI

0,4
0,2
0,7

Sundhed og Ældre
Sundhed og Ældre
Alle

Fødevarer til mindre institutioner,
skolekøkkener m.fl.

HK

2,0

Alle

SKI
SKI
SKI

2,0
1,0
1,0

Skole og uddannelse
Skole og uddannelse
Skole og uddannelse

20 Elevatorservice

SKI

0,2

Varekøb
21 Vejskilte

HK

x

16

Digitalisering, Kommunikation og Erhverv
Tjenesteydelse
Varekøb
17 Chromebook til skoler
18 Ipad til skoler
19 Pc'er til skoler
Trafik og Ejendomme
Tjenesteydelse

Bygge- og anlæg
Byggevarer, værktøj, befæstelse, vvs og
22
lyskilder

SKI

1,0

Alle

Evt. suppl. opgaver
Udbudsforum kan eksempelvis være:
Hvidovre Kommune, udbud i eget regi
VIF (Vestegnens Indkøbsforum, kommunerne: Høje Taastrup, Glostrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Brøndby, Albertslund
SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. Der kan komme yderligere udbud i DSD i 2018, jf. møde i 1. kvartal 2018
** Hvidovre Kommune er tovholder, ved SKI udbud er tovholderrollen på vegne af de andre VIF kommuner
*

Udbudsplan 2018

Bemærkninger

Aftalen med Michael Jensen aps ophører primo 2018. Den kan ikke forlænges. Der foretages en prisafprøvning primo 2018.

Kommunens aftale vedrørende revision ophører. Aftalen er indgået under SKI-aftale 17.01 som en tjenesteydelse, og forventes
Kommunens aftale ophører, og aftalen udbydes på ny som en tjenesteydelser under SKI-aftale 16.08.
Aftalen består i dag af fire aftaler som alle udløber pr 1. februar 2018. Efter aftale med Rengøringsafdelingen udbydes området
eneleverandøraftale. Årsagen hertil er, at det administrativt besværligt med fire aftaler samt at der i de 3 foregående aftale ikke
tilbud fra mellemstore virksomheder.

Der skal gennemføres et udbud med henblik på at indgå aftale med 3 kapitalforvaltere. Forvaltningen vedrører i alt ca. 480 mio.
invisteres efter gældende regler, jf. reglerne i kommunens finansielle strategi.
Aftalen med De Forenede Dampvaskerier A/S vedr. vask og leje af linned og beklædning på plejecentre. Udbuddet er udsat fra
forventes gennemført i løbet af 2018.

Aftalen ophører i 2018. Aftalen skal formentlig udbydes på ny i eget regi, medmindre kommunen kan gå sammen med kommun

Aftale med Højager Belysning ophører medio 2018. Der foretages formentlig et nyt udbud i VIF regi, medmindre SKI vælger at f
løbet af 2018, jf. SKI's udbudsplan. Anlæg indgår ikke i aftalen.

Hvidovre indgår i den forpligtende SKI-aftale med Konica Minolta som leverandør. Først ultimo 2017 og i løbet af 2018 udskifter
multifunktionsprintere.

Aftale med Frellsen Kaffe ophører medio 2019. Kommunen genovervejer et nyt udbud. Pt. vurderer VIF-kommunerne, hvorvidt m
samarbejde.

Aftalen består i dag af tre aftale 2 x Sahva (fodtøj & kompressionsstrømper) og 1 x Konsortiet Hjerter To (brystproteser). Aftalen
men kan forlænges med optil 12 måneder.

Aftalen med One Med A/S ophører medio 2018, Aftalen kan ikke forlænges, hvorfor der skal fortages et nyt udbud i VIF-regi prim
være omfattet af Servicelovens regler om frit leverandørvalg. Ældre- og Handicapråd skal høres.

Aftalen overgår delvist til den forpligtende SKI-aftale 50.20 på forbrugsartikler. De resterende produkter bliver omfattet af en tilbu
Aftalen ophører primo 2018. Aftalen forventes forlænget med 12 måneder, jf. kontrakten er der mulighed for at forlænge i 2 x 12
Ultimo 2017 er der indgået en forpligtende indkøbsaftale med Brønnum A/S. Aftalen skal rulles ud i organisationen primo 2018.

I forhold til kommunens fødevareraftale med Hørkram, jf. forpligtende SKI aftale 50, mangler en række mindre institutionen en fø
ikke kan leve op til minimumsordre på 1500 kr. hos Hørkram. Indkøb arbejder på en løsning i løbet af 2018.

Forår og efterår 2018. Årligt rullende indkøb til skoler til udskiftning. Indkøbes via SKI-indkøbsaftale.
Forår og efterår 2018. Årligt rullende indkøb til skoler til udskiftning. Indkøbes via SKI-indkøbsaftale.
Forår og efterår 2018. Årligt rullende indkøb til skoler til udskiftning. Indkøbes via SKI-indkøbsaftale.

Aftalen med Thyssen Krupp ophører ophører medio 2018. Den kan ikke forlænges yderligere. Aftalen udbydes som en forpligte
har etableret en arbejdsgruppe omkring udbuddet bestående af Trafik og ejendomme samt TeamIndkøb. Aftalen forventes ivær
2018.

Aftalen ophører i 2018, og skal genudbydes på ny, medmindre kommunen udbyder den i samarbejde med én/flere andre VIF-ko

I 2018 udbyder SKI byggevarer, værktøj, befæstelse, vvs og lyskilder som en forpligtende aftaler. Kommunen overvejer pt. tilslu
aftalerne, eftersom alternativet er, at kommunen enten skal udbyde de pågældende opgaver selv eller i VIF-regi.

e, Vallensbæk, Brøndby, Albertslund, Dragør, Tårnby og Hvidovre)

SD i 2018, jf. møde i 1. kvartal 2018
dre VIF kommuner

