Bilag 2

Opgave
Økonomi og Analyse
Tjenesteydelse
1 Tolkeydelser

Nr.

Afrapportering, Udbudsplan 2017
Årlig udgift
ca. mio. kr.
Udbudsforum* Hvidovre

VIF**

2.5

2 Kørsel af hjælpemidler

HK

0,6

3 Vikaraftale

SKI

14,0

4 Arkivalier

HK

0,3

Varekøb
5 Vask/leje af linned/beklæd.

HK

2,0

6 Sygeplejeartikler

SKI

1,0

7 Stomi- og kateterartikler

VIF

5,5

8 Diabetesprodukter

VIF

3

SKI**

2,1

VIF m.fl.

1,1

SKI

1,2

9 Voksen- og børnebleer

10 Beskæftigelsesmaterialer

11 Kontorartikler

Center

Bemærkninger

13 Biler / køretøjer

SKI

14 Legetøj

VIF

0,9

15 Kød- og kødpålæg

HK**

4,8

16 Frugt og grønt

HK**

2,7

17 Mejeriprodukter og æg

HK**

3,6

18 Genoptræningsudstyr**

HK, evt. flere
kommuner

0,4

Digitalisering, Kommunikation og Erhverv

Realiseret årlig gevinst
mio. kr.

Alle

Ydelsen udbydes for første gang af kommunen. I dag anvender kommunen ca. 40 Sprogtolkeydelsen er annonceret i oktober 2017 på vegne af de 9
leverandører. Dette antal søges minimeret til 3. Udbuddet foretages i VIF-regi.
øvrige VIF-kommuner. Ishøj er tovholder, men Hvidovre har
Udbudsmaterialet sendes i høring i 2016.
påtaget sig store dele af opgaven. Udbuddet forventes at være
afsluttet primo 2018 således, at der kan indgås en ny aftale 1.
marts 2018.
Børn og Familier Aftalen med Michael Jensen aps ophører primo 2018. Den kan ikke forlænges.
Aftalen revurderes i nov. / dec. 2017 evt. med henblik på en
prisafprøvning.
Børn og Familier Aftale med SOS Vikar opsiges til ophør ultimo 2017. Kommunen udnytter en
Aftalen er prismæssigt lidt billigere på en række timepriser, hvorfor
mulighed for at anvende en option i det forløbne VIF-udbud således, at kommunen der kalkuleres med en besparelse på 0,45 mio. kr. årligt.
indgår aftale med Plejevikar.
Aftalen er genforhandlet således, at kommunen får 30 % rabat på
Alle
Aftale med Iron Mountain A/S ophører den 31. marts 2017. Aftalen kan ikke
opbevaring mod at indgå en 5 årig aftale. I forbindelse med aftalen
forlænges, men eftersom udgiften er væsentlig under udbudsgrænsen søges
er der indhentet pris fra en anden leverandør mhp at sikre et
aftalen genforhandlet.
aktuelt prisniveau.
Børn og Familier Aftalen med Berendsen A/S vedr. vask og leje af linned og beklædning på
plejecentre.
Børn og Familier Aftale med Mediq A/S er indgået som en forpligtende SKI aftale. Hvidovre
Kommune indgår i aftalen fra den 1. febr. 2017.
Børn og Familier Aftalen med One Med A/S ophører medio 2017. Den kan forlænges 1 år. Såfremt
aftalen ikke forlænges, skal der fortages et nyt udbud i VIF-regi primo 2017.
Aftalen vil være omfattet af Servicelovens regler om frit leverandørvalg. Ældre- og
Handicapråd skal høres.
Børn og Familier Aftale med Mediq ophører i løbet af 2017. VIF kommunerne har besluttet, at
opgaven skal sendes i udbud medio 2017.

Børn og Familier Aftalen med Abena ophører ophører ultimo 2017. Den kan ikke forlænges
yderligere. Der foretages et nyt udbud som en forpligtende SKI-aftale. Aftalen er
udformet som 2 delaftaler, og den delvist være omfattet af Servicelovens regler
om frit leverandørvalg. Ældre- og Handicapråd skal høres.
Børn og Familier Aftale med AV-form og Creative Company er ophørt i SKI-regi. Der foretages et
nyt udbud i VIF-regi, i samarbejde med en række andre kommunale
indkøbsfællesskaber, i alt 40 kommuner.
Alle
Forpligtende SKI-aftale med Lyreco ophører i 2017. Aftalen genudbydes som en
forpligtende aftale.

12 Biler til Hjemmeplejen
1,5

Afrapportering

Kommunens nuværende hjemmeplejebiler står foran en udskiftning i løbet af
Børn og Familier 2017. Planen er, at der foretages en konkurrenceudsættelse af opgaven i 2017.
Alle
Kommunen har i 2017 tilsluttet sig den forpligtende SKI-aftale 50.86, der omfatter
løbende indkøber af biler / køretøjer til kommuner.
Børn og Familier Aftalen med Lekolar Leika A/S, AV Form A/S og Nicostine aps ophører ultimo
2017. Den kan forlænges i 2x1 år. Såfremt aftalen ikke forlænges skal der
fortages et nyt udbud i VIF-regi primo 2017.
Alle
Aftalen med Hørkram ophører ultimo 2017. Den kan forlænges i 2x1 år.
Kommunen overgår til den forpligtende SKI aftale.
Alle

Aftalen med AC Catering ophører primo 2018. Den kan forlæges 1 år. Kommunen
overgår til den forpligtende SKI aftale.
Alle
Aftalen med Catering Engros A/S ophører ultimo 2017. Den kan forlænges i 2x1
år. Kommunen overgår til den forpligtende SKI aftale.
Børn og Familier Overvejelser om, at der i løbet af 2017 skal gennemføres et udbud af
genoptræningsudstyr. Udbuddet skal sendes i høring i Ældre- og Handicapråd.

Afventer

0,45

0,05, besparelsen er
ikke effekturet pt.

Aftalen er blevet forlænget, og udbuddet overføres til 2018 på
grund af andre opgaver i 2017.
Aftalen er iværksat pr. 1. febr. 2017 som planlagt.
0,3
Aftalen er forlænget til medio 2018, hvorfor der planlægges et nyt
udbud i VIF-regi.

Udbuddet er gennemført medio 2017, der er indgået aftale med
Mediq. Dele af udbuddet er udbudt på ny pga. en fejl i det
oprindelige udbudsmateriale. Der forventes indgået en
supplerende aftale i 2017.
Udbuddet er iværksat ultimo 2017. En ny aftale forventes at være
på plads primo 2018.

Udbuddet er gennemført medio 2017, men der er indgivet klage
over udbuddet til Klagenævnet for Udbud. Primo nov. er der fortsat
ikke truffet nogen afgørelse i sagen.
Med virkning fra 1. nov. 2017 er der indgået en ny aftale. SKI
skønner, at aftalen er ca. 3 % dyrere end den gamle aftale.
Kommunen har konkurrenceudsat indkøbet af 14
hjemmeplejebiler medio 2017 iblandt 5 forhandlere. Der er indgået
aftale med VW/Up.
Aftalen træder i kraft ultimo 2017. Målet er, at kommunens
køretøjer fremover indkøbes via denne aftale.

0,45

Ikke beregnet pt.

Aftalen er forlænget med 1 år.
Den forpligtende SKI-aftale med Hørkram er igangsat primo 2017.

Den forpligtende SKI-aftale med Hørkram er igangsat primo 2017.
Den forpligtende SKI-aftale med Hørkram er igangsat primo 2017.
Der gennemføres ikke et udbud i 2017, eftersom en stor del af
kommunens genoptræningsudstyr flyttes med til det nye
Sundhedshus. Der foretages alene supplerende indkøb.

Samlet for alle
fødevaregrupper 1,8
mio.

Tjenesteydelse
19 Lovinformation og budgetvejl.

HK

X

DSD

2,0

Børn og Familier Erstatter nuværende KMD Care, som udfases af leverandøren. Fælleskommunalt
udbud af DSD samt tilsluttede kommuner uden for DSD, i alt 13 kommuner.
Hvidovre Kommune er tovholder på udbuddet. Udbuddet er bekendtgjort
september 2016, kontrakt med den leverandør forventes indgået marts 2017.
Idriftsættelse af fremtidig løsning forventes oktober 2017.

Varekøb
21 iPad til skoler

SKI

1,5

22 ChromeBooks til skoler

SKI

1,5

23 Trådløst internet 0-18 år

HK

6,0

24 Interaktive tavler og AVudstyr
Trafik og Ejendomme
Tjenesteydelse
25 Nyt Kernehus, Bytoften 29

SKI

0,5

Børn og Familier Forår 2017. Årligt rullende indkøb til skoler til udskiftning. Indkøbes via SKIindkøbsaftale.
Børn og Familier Forår 2017. Årligt rullende indkøb til skoler til udskiftning. Indkøbes via SKIindkøbsaftale.
Trådløst internet til 0-18 års området, dvs. skoler og institutioner. Nuværende
system udfases af leverandøren, og service ophører 30. juni 2017. Løsningen
omfatter ca. 1.100 trådløse basisstationer. Prisskøn 6 mio. kr. inkl. bistand til
udbuddet, årlig drift skønnet 100.000 kr. til beredskabs-, support- og serviceaftale.
Alle
SKI-aftale med Atea ophører medio 2017. Aftalen genudbydes som en
forpligtende aftale, og Hvidovre Kommune indgår i aftalen.
Aftalen er indgået med Atea som en forpligtende SKI aftale

HK

2,0

20 IT-system til Sundhed og
Ældre

Varekøb
26 Vejsalt

SKI

Alle

IT har indgået ny aftale via SKI vedrørende lovinformation og budgetvejl.

Trafik og
Ejendomme

I 2017 er der afsat 2,0 mio. kr. til rådgiverydelsen. Der forventes indgået en
rådgiverkontrakt i løbet af 2017. Byggeopgaven forventes ikke at overstige EU
tærskelværdi.

Trafik og
Ejendomme

Aftalen med Azelis DK A/S ophører medio 2017. Den kan ikke forlænges. Aftalen
er indgået som en forpligtende SKI-aftale.
Ingen større udbud i 2017.

Bygge- og anlæg
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, Dragør, Tårnby og Hvidovre)
SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. Der kan komme yderligere udbud i DSD i 2017, jf. møde i 1. kvartal 2017
** Hvidovre Kommune er tovholder, ved SKI udbud er tovholderrollen på vegne af de andre VIF kommuner

Aftale er indgået med Schultz Information mod tidligere X

Der er indgået aftale med Dansk Vejsalt A/S som en forpligtende
SKI-aftale.

0,1 besparelsen er
ikke effektueret pt.

