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- Et resultat af SKI-aftalen 

- Mange små institutioner, som ikke kunne være med på 

aftalen

- Valg af sortimentsmodel

- Større fleksibilitet 

- Dynamisk sortiment 

- Mindre belastning på tilbudsgiverne  

BAGGRUNDEN FOR UDBUDDET 



- Tilbudsgiver skulle byde ind med en rabatsats 

differentieret på forskellige varegrupper 

- Odense Kommune evaluerede ved at lave en fiktiv 

varekurv på baggrund af 500 foruddefineret varer, der 

var et repræsentativt udsnit af indkøbene 

- Resultat: Indkøberne får adgang til leverandørens fulde 

sortiment af fødevarer

UDBUDDETS OPBYGNING 



Varekurven var ikke et repræsentativt udsnit af Odense 

Kommunes indkøb

Læring:

- Udbudsmodellen krævede et stort dataarbejde 

BAGGRUNDEN FOR ANNULLATION 



Opstart af genudbud: januar 2017

- Alt det historiske data blev gennemgået igen for et sikre 

en fiktiv varekurv, der var repræsentativ 

Denne proces blev ligeledes forsinket pga. et stort ønske 

om en punch out løsning

GENUDBUD 



- Udbudsbetingelser

- Bilag 1: Kravspecifikation

- Bilag 2: Udkast til rammeaftale

- Udbudsbilag A: Erklæring om solidarisk hæftelse for 

konsortiedeltagere

- Udbudsbilag B: Tilbudsbesvarelse

- Udbudsbilag C: Arbejdsklausul

INDHOLD



- Udbudsbilag D: Oversigt over institutioner

- Udbudsbilag E: Erklæring fra anden enhed

- Udbudsbilag F: Historisk forbrug

- Udbudsbilag G: Husholdningsstørrelser 

- Udbudsbilag H: PunchOut

- Udbudsbilag I: PunchOut (teknisk)

INDHOLD (FORTSAT)



Pris, 40 %

- Varekurv

- Leverings- og ekspeditionsgebyr

Sortimentsbredde, 20 %

UNDERKRITERIER



Service, 40 %

- Økologi, 20 %

- Leveringssikkerhed, 15 %

- Pædagogiske indkøb og akutte behov, 30 %

- Udsolgte varer, 15 %

- Implementering, 20 %

UNDERKRITERIER (FORTSAT)



”Pris”

- Fiktiv varekurv bestående af 500 varer vægtet (et 

repræsentativt udsnit af Odense Kommunes indkøb) 

- I varekurven indgik leveringsprisen og 

ekspeditionsgebyret (det forventede årlige forbrug)

UNDERKRITERIER (FORTSAT)



- Evaluering på tilbudsgivers hjemmeside med offentlig 

tilgængelige priser
- Priskontrol

- Varelinjen skal være sammenlignelig, dog min. 250 

varelinjer 

- Én varelinje evalueres samme dag hos alle tilbudsgivere

EVALUERING AF ”PRIS”



Erfaring: Varelinjer med fedtprocenter er vanskelige at 

sammenligne

- Intervaller, som gjorde det muligt at sammenligne 

varerne 
- max 7 %

- max 14 %

- over 14 %

Såfremt varen havde et interval, f.eks. oksekød 9-15 %, er den højeste 

procent bestemmende for kategorien. 

EVALUERING AF ”PRIS”



UDDRAG AF TILBUDSLISTE



UDDRAG AF TILBUDSLISTE (FORTSAT)

Max på gebyrerne?



”Sortimentsbredde”

- Tilbudsgiver anførte antallet af varelinjer med hhv. 

konventionelle og økologiske fødevarer i deres sortiment

- Fik point efter en lineær model
- Min. 3.000 konventionelle fødevarer

- Min. 600 økologiske fødevarer 

UNDERKRITERIER 



”Service”

Økologi, 20 %
- Hvordan de arbejder på at få mere økologi i sortimentet

Leveringssikkerhed, 15 %
- Hvordan de vil sikre høj leveringssikkerhed

Pædagogiske indkøb og akutte behov, 30 %
- Tilbudsgivers løsning på pædagogiske indkøb og akutte behov

UNDERKRITERIER (FORTSAT)



”Service”

Udsolgte varer, 15 %
- Hvordan de holder øje med udsolgte varer og formindsker antallet af 

udsolgte varer

Implementering, 20 %
- Hvordan de vil sikre god implementering

Evaluering

- Absolut model med en pointskala fra 0-10

UNDERKRITERIER (FORTSAT)



(UDDRAG AF) HISTORISK FORBRUG 



- På baggrund af det historiske forbrug

- Den procentvise fordeling i hver af kategorierne danner 

grundlaget for de udvalgte varelinjer

- De varer, der er købt mest inden for de pågældende 

kategorier ligger i varekurven 

SAMMENSÆTNING AF VAREKURV



OBS! På kendelsen mod Rudersdal vedr. varekurvens indhold 

Horten gennemgik materialet

- Vurdering af, hvorvidt det fortsat var repræsentativt

- Ingen bemærkninger

EFTER EVALUERING



- Stor arbejdsbyrde i forbindelse med analysefasen og 

evalueringen
- Stiller store krav til evalueringen og varekurvens indhold

- Forhåbentlig føler indkøberne en større fleksibilitet 

- Mindre arbejde for leverandøren ifbm. tilbudsafgivelse?

I BAGKLOGSKABETS LYS 



SPØRGSMÅL?


