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Seniorrådets høringssvar vedr. udbud af genbrugshjælpemidler 
 
SKI oplyser følgende i relation til tildeling af leverancer af genbrugshjælpemidler: 
 
”For at sikre en høj kvalitet på hjælpemidlerne, vægter vi kvaliteten med hele 60 pct. (og pris kun 40 
pct.), når der skal tildeles point, og det vindende tilbud skal findes. Kvaliteten 
evalueres af de fagprofessionelle i kommunerne (ergoterapeuter, visitatorer og 
fysioterapeuter m.fl.). Brugerrepræsentanter vil også deltage i kvalitetsevalueringen.   
For at være helt sikre på, at kvaliteten er i top, har vi derudover introduceret en såkaldt 
kommisionsmodel. Det er et udbudsteknisk greb, der sikrer, at en leverandør ikke kan vinde med et 
dårligt produkt blot ved at tilbyde det til en meget lav pris.” 
 
Seniorrådet finder absolut ikke, at en vægtning på 60% for kvaliteten er høj nok, når det handler om 
hjælpemidler til dårligt stillede borgere i Gladsaxe Kommune. Vægtningen bør være minimum 80%. 
Som Seniorrådet også gjorde opmærksom på ved udbuddet i 2019, er vi ikke overbevist om at 
kvaliteten bliver vægtet højt nok.  
 
SKI bekræfter indirekte, at der har været problemer med kvalitetsniveauet i sidste udbud, hvor pris og 
kvalitet blev vægtet nogenlunde lige. For yderligere at sikre, at kvaliteten for de enkelte produkter ikke 
er for lav, vil SKI nu anvende en kommisionsmodel. 
 
Seniorrådet ønsker oplyst, hvordan kommisionsmodellen vil bringes i anvendelse, især hvor høje 
procentsatser, der kræves for de kvalitative kriterier for hvert produkt for at kunne gå videre i 
tildelingsproceduren. 
 
Seniorrådet ønsker endvidere oplyst, om den kvalitative vurdering af produkterne er baseret på en 
gennemgang af færdige og afprøvede produkter, eller om vurderingerne er baseret på skriftligt 
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materiale/tegninger. Eller med andre ord, i hvor høj grad vil den kvalitative vurdering være afhængig af 
leverandørens evne til at beskrive sit produkt? 
 
Seniorrådet ønsker en gennemgang af tildelingsproceduren pga. ovennævnte manglende oplysninger, 
samt uklarhed om hvordan kommisionsmodellen kan kombineres med vægtningen 60/40 eller 80/20, 
som ønsket af Seniorrådet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bjarne Mogensen 
Medlem af Seniorrådet 
 

 

 

 

Til orientering: 

Kommissionsmodellen, eksempel 
Modellen er kendetegnet ved, at evaluering af pris først indgår efter at evalueringen af de kvalitative 
kriterier er foretaget. Tilbud, som ikke opnår mindst 70% ud af ialt 100 point, eller mindst 50% for et 
enkelt kriterium, er automatisk udelukket fra resten af tildelingsproceduren. De tilbud, der har levet op 
til mindstekravet for antal point, går videre til en finansiel vurdering, som baseres på de i tilbuddet 
anførte priser. 

Evaluering af pris indgår først efter at evalueringen af de kvalitative kriterier er foretaget. 

 

 

 
 
 


