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Information til leverandører til Rudersdal Kommune 
 

Spørgsmål og svar om indkøb og udbud 
 

Hvordan foregår indkøb og udbud i Rudersdal Kommune 
Rudersdal kommune har to centrale udbudsafdelinger: 

 

• en indkøbsenhed som har ansvaret for kommunens fælles indkøbsaftaler af vare- og 

tjenesteydelser samt kommunens webshop 

 

          samt 

 

• en ejendomsenhed, som forestår Rudersdal Kommunes udbud vedrørende kommu-

nens ejendomsportefølje 

 

Herudover foretages der en række udbud/konkurrenceudsættelser i de enkelte fagområder. 

Kendetegnede for disse udbud er, at indkøbene primært har relevans for det pågældende 

fagområde. 

 

Annoncering af udbud 
Der er i udbudslovgivningen fastsat regler for, hvorledes udbud/konkurrenceudsættelse skal 

gennemføres og offentliggøres. F.eks. vil nogle udbud blive annonceret på kommunens 

hjemmeside https://www.rudersdal.dk/udbud, nogle udbud offentliggøres via en udbudsbe-

kendtgørelse, som sendes til Europa-Kommissionens publikationskontor og andre gange ind-

henter Rudersdal Kommunen tilbud direkte hos udvalgte leverandører. 

 

Rudersdal Kommunes Udbudssystem 
Rudersdal Kommune anvender udbudssystemet Ethics til at gennemføre elektroniske udbud. 

 

Spørgsmål til systemet kan rettes til systemleverandøren Mercell Ethics Kundeservice Dan-

mar, telefon: 7022 7007 i åbningstiden mandag-fredag 9.00-16.00. 

 

Rudersdal Kommunes indkøbssystem 
Rudersdal Kommune anvender webshopløsning fra Bubobubu, Bubo Webshoppen, til de af-

taler, hvori der stilles krav til, at leverandøren stiller et e-katalog til rådighed for kommunen. 

 

Særlig information til leverandører og fritvalgsleverandører af hjæl-
pemidler efter servicelovens § 112 
 
I henhold til servicelovens § 112 har borgere frit leverandørvalg i forbindelse med køb af 

hjælpemidler.  

 

https://www.rudersdal.dk/udbud
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I Rudersdal Kommune stilles der nogle minimumskrav til de leverandører, som leverer hjæl-

pemidler til borgere med bevilling. Kravene gælder både aftaleleverandører, leverandører der 

har vundet en prisindhentning samt fritvalgsleverandører. 

 

Derudover kan der være stillet nogle særlige krav eller betingelser i forbindelse med indgå-

else af konkrete kontrakter eller gennemførelse af prisindhentninger. Særlige krav eller betin-

gelser vil altid have forrang.  

 

Understøttelse af borgernes køb samt rådgivning og vejledning  

Leverandører af hjælpemidler efter servicelovens § 112 skal, i det omfang det er nødvendigt, 

samarbejde med kommunen for at understøtte borgernes rette bestilling, modtagelse og brug 

af hjælpemidler.  

 

Leverandørerne skal have tilknyttet en, for det pågældende hjælpemiddel, relevant fagper-

son, fx. en terapeut eller sygeplejerske, der kan kontaktes og hurtigt respondere angående 

spørgsmål og problematikker omkring hjælpemidlerne.  

 

Leverandører forventes i øvrigt at ville deltage konstruktivt i udredning og løsning af eventu-

elle konkrete eller generelle problemstillinger, der måtte opstå i løbet af perioden.  

Al kommunikation mellem leverandør og kommune samt mellem leverandør og borger skal 

kunne foregå via sikker mail. 

 

Det bør tilstræbes, at al skriftlig informationsudveksling vedrørende produkterne kan findes 

på nettet i en form, som overholder retningslinjerne for tilgængeligt webindhold (WCAG) 2.0 

AA. PDF-dokumenter bør overholde standarden for tilgængelig PDF/UA, så de overholder 

"Konklusionspapir om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige”. Kontakt 

evt. Digitaliseringsstyrelsen for råd og vejledning om tilgængelighed til hjemmesider og PDF: 

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/ 

 

Ændringer i produktsammensætninger og erstatningsprodukter 

Leverandørerne skal hurtigst muligt orientere kommunen om enhver ændring i produktsam-

mensætningen i leverancer til kommunens borgere. Erstatningsprodukter skal opfylde 

samme krav, som det udgåede produkt, både i forhold til egenskaber, kvalitet og pris, såle-

des at det kan rummes inden for det af kommunen fastsatte bevillingsbeløb.  

 

Kommunen har som myndighed en pligt til at sikre, at kommunens borgere modtager den 

hjælp og støtte, som de har behov for, herunder at revurdere borgernes bevillingerne om 

nødvendigt. Erstatningsprodukter skal derfor altid godkendes af kommunen, før tilbudsgive-

ren kan gennemføre ændringen i borgers leverance. 

 

Statistik 
Leverandørerne skal på forespørgsel fra kommunen fremsende en leveringsstatistik til brug 

for opgørelse af forbruget af de enkelte hjælpemidler. Statistikken leveres på kommuneni-

veau.  

 

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/
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Bevillingssystem  
Leverandører skal, i de tilfælde hvor kommunen efterspørger det, stille deres elektroniske, 

online bevillingssystem til rådighed til administration af bevillinger. I systemet skal der kunne 

oprettes, redigeres og slettes bevillinger. I det omfang, at det er muligt, skal bevillingssyste-

met være knyttet op på borgernes adgang til tilbudsgivers online bestillingssystem, således 

at borgerne online kan bestille hjælpemidler iht. deres bevilling. 

 

Leverandører, som får kendskab til personoplysninger i forbindelse med udførelsen af deres 

erhverv, er forpligtede til at overholde gældende regler for behandling af persondata. 

Vælger en borger at indkøbe sine hjælpemidler hos en anden leverandør end den hvis tilbud, 

kommunen har baseret sin bevilling på, skal en oversigt over borgers bevilling overføres til 

den valgte leverandør i de tilfælde, hvor kommunen har behov herfor. Overleveringen skal 

ske i overensstemmelse med gældende regler for behandling af personoplysninger. Dette 

sker for at borgeren, uden unødigt besvær, kan blive flyttet til en anden leverandør. Oversig-

ten skal som minimum indeholde:  

- Borgers navn  

- Borgers CPR-nummer  

- Borgers adresse  

- De produkter borgeren er bevilget  

- Dato for sidste bestilling  

 

Fakturering 

I henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november 2017 om hjælp til anskaffelse af 

hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven skal en leverandør af bevilgede hjælpemid-

ler sende sin faktura for hjælpemidlet til den bevilgende kommune.  

 

Leverandøren skal fakturere kommunen elektronisk, jf. bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 

2007 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. 

 

Betaling forfalder 30 dage efter dennes fremsendelse af fyldestgørende elektroniske faktura. 

 

Det skal tydeligt fremgå for hver borger nævnt ved navn og CPR-nummer:  

 

• Leverancens art og mængde 

o Betegnelse for de bestilte ydelser 

o Produktnummer (producentens) 

o Varenummer (leverandørens) 

o UNSPSC koder  

o Antal/mængde/omfang af ydelser 

o Evt. gebyrer eller afgifter 

o Stk. pris pr. produkt eks. moms 

o Sum 

o Angivelse af personfølsomme oplysninger: I ”ID” skrives ”1”, ”2” eller ”3” for at 

indikere sikkerhedsniveauet: 

 

▪ Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysninger som CPR-

nummer, navn, adresse, civilstand etc. 

  

▪ Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, 

helbredsmæssige og seksuelle forhold etc.  
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▪ Gruppe 3 niveau omfatter andre følsomme oplysninger som strafbare 

forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold  

  

Fakturaer skal endvidere på præcis og let forståelig og overskuelig vis oplyse følgende: 

 

• Udstedelsesdato (fakturadato)  

• Fakturanummer  

• Leverandørens CVR-nr.   

• Leverandørens navn og adresse 

• Kontaktperson hos leverandøren vedr. den konkrete faktura: navn, tlf. nr. og e-mail 

• Kommunens navn og adresse 

• EAN-nummer 

• Ordrenummer 

• Perioden fakturaen omhandler (hvis relevant) 

• Momsgrundlaget  

• Gældende momssats  

• Det momsbeløb, der skal betales 

 

Bestilling 

Bestilling skal kunne foretages af borger selv eller af kommunen på vegne af borger. Bestil-

ling skal kunne foretages via telefon eller i leverandørens elektroniske bestillingssystem.  

Hvis en borger undtagelsesvis måtte handle uden for rammerne af sin bevilling, skal borge-

rens egenbetaling afregnes direkte med borgeren og være fratrukket fakturaen til kommu-

nen. 

 

Levering 

Levering skal ske frit leveret og på brugerens adresse. Det skal være muligt kunne skifte le-

veringsadresse til borgers sommerhus eller lign. i Danmark.   

Det skal tilstræbes, at ordren leveres samlet og indenfor 3 hverdage efter bestilling. 

 

Akutte situationer 

Det forventes, at leverandøren kan håndtere akutte situationer, hvor borgere mangler pro-

dukter.  

 

Særligt vedr. levering af kompressionshjælpemidler 

Personale 
Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre arbejdet med opmåling og vurdering 
af borgerens behov, er kvalificeret og har den fornødne erfaring til at levere de af prisindhent-
ningen omfattede produkter og ydelser. Det forventes, at mindst en medarbejder hos leveran-
døren er en fagligt kvalificeret sygeplejerske eller en specialuddannet ergo- eller fysioterapeut. 
 
Personalet, som varetager den daglige betjening af borgerne, skal have det fornødne pro-
duktkendskab, faglig viden og skal kunne gøre sig forståelig på tydeligt dansk. 
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Personalet skal optræde professionelt, hensynsfuldt og etisk korrekt over for alle borgere.  
I situationer, hvor leverandøren er i direkte borgerkontakt (f.eks. ved hjemmebesøg eller på 
plejecenter), skal personalet kunne identificere sig på en tydelig og let genkendelig måde 
over for borgeren. 

Opmåling og udlevering 
Udlevering af et kompressionshjælpemiddel skal ske på baggrund af en måltagning, dog und-
taget i forbindelse med udlevering af par nr. 2.  

 

Der skal være mulighed for, at måltagning foregår i lukkede rum, som er forsynet med en stol.  

 

Af hensyn til borgers ødemer, skal borgere, der er bandageret, være bandageret, når de møder 

til opmåling. Alternativt skal ben være afvandet. Bandagisten skal oplyse borger herom. Op-

måling skal så vidt muligt foretages om formiddagen.  

 

Leverandøren skal kunne foretage opmåling i borgerens hjem, på bosteder og plejehjem i det 

omfang, det vurderes nødvendigt.  

 

Det varierer fra kommune til kommune, om sagsbehandleren skal godkende behovet for hjem-

mebesøg. Fremgangsmåde for godkendelse af hjemmebesøg afstemmes derfor med de en-

kelte kommuner på opstartsmødet. 

 

Måltagningen skal foretages af uddannet personale, som har dokumenteret erfaring med kom-

pressionshjælpemidler.   

 
Leverandøren har ansvar for pasform, medmindre der er sket væsentlige forandringer hos 
borgeren mellem måltagning og levering. Hvis tilbudsgiverens måltagning medfører, at pro-
duktet ikke har den rigtige pasform, bærer tilbudsgiveren risikoen. 

 

Levering af kompressionshjælpemidler skal ske inden 10 arbejdsdage fra måltagningen. 

 

Ved konsultation af borger i forbindelse med måltagning eller ved udlevering af kompressions-

hjælpemidlet til borgeren, skal tilbudsgiver oplyse grundigt og udførligt om, hvordan kompres-

sionshjælpemidlet bedst påtages og vedligeholdes, herunder informationer om vask og tørring. 

Der skal medfølge en dansk brugsanvisning til det enkelte produkt.  

Forretningslokaler 
Leverandøren forventes under hele tilbudsperioden have etableret forretningsadresse i de af 
prisindhentningen omfattede kommuners nærområde. Med nærområde menes, at borgerne i 
de omfattede kommuner på en enkelt måde kan komme til leverandørens forretningsadresse 
med offentlig transport på højst 60 min. eller i bil på højst 45 min. 
 
Leverandøren forventes at holde åbent minimum 30 timer om ugen. En dag forventes der mi-
nimum at være åbent til kl. 18.00. 
 
Borgerne skal kunne foretage både tidsbestilling og bestilling af produkter via e-mail, telefon 
og ved personlig henvendelse. 
 
Borgerne skal kunne opnå tid til opmåling senest 10 arbejdsdage efter henvendelse. 
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Uanset leverandørens beliggenhed skal leverandøren tilbyde hjemmebesøg til borgerne, der 
har en sådan bevilling. Hjemmebesøg skal kunne foretages senest 5 arbejdsdage efter hen-
vendelse 

Bestilling 
Bestilling sker ved borgerens henvendelse til tilbudsgiver på grundlag af en bevilling, som er 
udstedt af kommunen. Den vindende tilbudsgiver skal kunne håndtere flerårige bevillinger.  
 
Nye bevillinger udstedes som udgangspunkt på standard kompressionshjælpemidler. Der 
bevilges kun specialstrikkede kompressionshjælpemidler efter eksplicit ansøgning fra sund-
hedsfagligt personale i regionen eller kommunen. Det er dog muligt at ændre en bevilling fra 
standard til specialstrikket på baggrund af faglige begrundelser fra tilbudsgiver. Såfremt til-
budsgiver vurderer, at en borger har brug for kompressionshjælpemidler, der ligger ud over 
bevillingen, skal tilbudsgiver kontakte kommunen for godkendelse. 
 
Såfremt der dernæst opstår behov for ændringer, efter bevillingen på det specialstrikkede 
kompressionshjælpemiddel er givet, skal tilbudsgiver kontakte kommunen for godkendelse af 
disse ændringer. Dog er denne godkendelse af ændringer kun nødvendig, såfremt ændrin-
gerne ikke kan dækkes af den allerede bevilgede tilskudspris.   

 

 


