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1. Indledning 

Svendborg Kommune inviterer hermed alle interesserede fodplejere/-terapeuter i Svendborg til at 
afgive tilbud på prisaftale på fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune.  
 
1.1 Generel beskrivelse af udbuddet 
Svendborg Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør eller eventuelt flere leverandører, 
der byder i samarbejde.  
 
Jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010 af lov om social pension og lovbekendtgørelse 
nr. 1006 af 19. august 2010 af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. kan kommunen indgå prisaftale med leverandører af fodbehandling. Den 
aftalte pris ligger herefter til grund for beregningen af tillægget. 
 
Området er i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010 af lov om social pension, 
underlagt reglerne for frit valg. Således kan brugerne frit vælge en anden leverandør end den 
leverandør, som Svendborg Kommune har aftale med, mod selv at betale evt. merudgift. 
 
Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke endeligt, før rammekontrakten er underskrevet af begge 
parter.  
 
1.1.1 Kommunale tilskudsregler 
Svendborg Kommune yder udvidet helbredstillæg til dækning af maksimalt 85 % af udgiften i 
henhold til rammeaftalen på fodbehandling. 
 
Bevilling udstedes efter ansøgning fra pensionisten af Svendborg Kommune. Bevilling er et 
mellemværende mellem Svendborg Kommune og pensionisten. Svendborg Kommune bestiller 
ikke ydelser direkte hos leverandøren. 
 
Pensionisten betaler leverandøren for behandlingen i forbindelse med fodbehandlingen og får 
efterfølgende refunderet maksimalt 85 % af udgiften ved Svendborg Kommune. 
 
Er udgiften hos den valgte fodplejer/-terapeut hørere end kommunens aftalepris, beregnes det 
efterfølgende tilskud fortsat i henhold til prisaftalen. 
 
Når der udbetales tilskud, afleveres/sendes kvitteret regning fra behandleren, hvoraf borgerens 
navn, adresse og cpr.nr. fremgår.  
 
Der skal søges om udvidet helbredstillæg, inden ydelsen/behandlingen leveres/påbegyndes. 
 
 
1.2 Opgavens omfang 
Der er i øjeblikket ca. 1.200 pensionister, som er berettiget til tilskud til fodbehandling i Svendborg 
Kommune. 
 
Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der vil være større eller mindre volumen i 
kontraktperioden, idet pensionisten uagtet Svendborg Kommunes indgåede prisaftale, frit kan 
vælge anden fodplejer/fodterapeut. 
 
Der er alene tale om et estimat, der ikke er bindende for Svendborg Kommune, jf. reglerne om frit 
valg. 
 
Kontraktperiode samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets 
kapitel 4 Rammekontrakt. 
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Kravspecifikation for den af udbuddet omfattede ydelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3. 
 

2. Udbudsbetingelser 

2.1 Udbudsform 
Eftersom den udbudte ydelse vedrører kategori 25: ” Sundheds- og socialvæsen” der er omfattet af 
Bilag II B i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, gælder alene kravene i art. 23 
om tekniske specifikationer og art. 35, stk. 4, om meddelelse af resultatet.  
Der ud over er den udbudte tjenesteydelse omfattet af Tilbudslovens afsnit II. 
 
2.2 Formkrav 
Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 fysisk eksemplar til: 
 
Svendborg Kommune 
Team Udbud 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
Att.: Merete Parsdal 
 
eller indcannet til mailadressen: merete.parsdal@svendborg.dk .  
 
Tilbudsskema, bilag 1 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Den 
tilbudte pris skal indeholde alle udgifter forbundet med varetagelsen af den udbudte rammeaftale  
 
Se bilag 7 – Tjekliste for overblik over dokumenter, der skal afleveres. 
 
2.3 Sprog 
Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 
 
2.4 Ejendomsret 
Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Svendborg Kommunes ejendom og vil ikke 
blive returneret eller udleveret.  
 
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.  
 
2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet 
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Svendborg 
Kommune, pr. e-mail: merete.parsdal@svendborg.dk med emnet: "Spørgsmål - fodbehandling” 
senest den 14. januar 2016 kl. 08.00.  
 
Spørgsmål og svar vil løbende være at finde på Svendborg Kommunes hjemmeside på adressen 
www.svendborg.dk under menupunkterne: ”Erhverv”, ”Leverandør til kommunen” og ”Aktuelle 
udbud”. 
 
2.6 Tilbudsfrist  
Det fysiske tilbud skal være mærket: ”Tilbud – fodbehandling” og ”Må kun åbnes af 
Konkurrenceudsættelse.” Forsendelsen skal være lukket. 
 
Tilbuddet skal være Svendborg Kommune i hænde senest den 19. januar 2016 kl. 12.00 på 
følgende adresse: 
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Svendborg Kommune 
Team Udbud 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
Att.: Merete Parsdal 
 
eller pr mail: merete.parsdal@svendborg.dk  
 
Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 
 
2.7 Åbning af de indkomne tilbud 
Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.  
 
2.8 Vedståelsesfrist for tilbud  
Tilbuddet skal være gældende indtil den 1. april 2016. 
 
2.9 Aftalegrundlag 
Aftale om levering af den af udbuddet omfattede ydelse indgås på grundlag af vedlagte 
rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være 
gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten. 
 
2.10 Alternative bud 
Der kan ikke afgives alternative bud. 
 
2.11 Svendborg Kommunes forbehold 
Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsernes fortsatte bevilling til det 
pågældende område i kontraktperioden. 
 
2.12 Tilbudsgivers forbehold 
Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. 
 
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret 
ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5, således at forbehold i 
videst muligt omfang kan undgås. 
 
Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder 
rammekontrakten, vil medføre, at Svendborg Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved 
forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Svendborg 
Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det 
skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Svendborg 
Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet. 
 
Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, 
idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Svendborg Kommune er berettiget og/eller 
forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. 
 
Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet 
forbehold. 
 
2.13 Udvælgelseskriterier  
Med henblik på at vurdere tilbudsgivernes egnethed til at løse den udbudte opgave, skal den 
nedenfor angivne dokumentation vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke 
medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. 
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Tilbudsgivers personlige forhold: 

• Virksomhedsoplysninger – udfyld bilag 2 - Virksomhedsoplysninger 
• Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 

artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt 
som bilag 3 - Tro og love erklæring og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, 
der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 
2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte 
rammeaftale. 

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, 
forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 
1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 3 – Tro og love erklæring. 

 
Teknisk kapacitet: 

• Tilbudsgiver skal i kontraktperioden have adgang til klinik, beliggende i Svendborg 
Kommune, hvorfra borgere kan få behandling. Der skal sammen med tilbuddet fremsendes 
en bekræftelse herpå, udfyld bilag 4 – Lokaler i Svendborg Kommune. 

• Svendborg Kommunes servicemål på fodbehandlinger til pensionister er maksimalt 1 
måneds ventetid. For at kunne opretholde dette servicemål, skal tilbudsgiver have en 
kapacitet på minimum 75 ugentlige fodbehandlinger. Bekræftelse herpå skal medsendes 
tilbuddet, bilag 5 – Tilbudsgivers kapacitet. (Det er tilladt for op til 3 fodbehandlere/-
terapeuter at afgive et samlet tilbud for at opnå denne kapacitet) 

 
2.14 Tildelingskriterium 
Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den for Svendborg Kommune laveste 
pris. 
 
Ved bedømmelse af tilbud vil der blive lagt vægt på den af tilbudsgiver oplyste pris i tilbuds-
skemaet. 
 
Den tilbudte pris skal oplyses i DKK, være ekskl. moms og inkl. alle øvrige afgifter. Desuden skal 
alle forhold i udbudsmaterialets kravspecifikation være indeholdt i den tilbudte pris. 
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3. Kravspecifikation 
Svendborg Kommune ønsker tilbud på fodbehandling til pensionister i henhold til tilbudsskemaet, 
bilag 1. 
 
Svendborg Kommunes borgere kan frit vælge en anden leverandør end den leverandør, som 
Svendborg Kommune indgår aftale med. Således skal borgeren selv betale en evt. merudgift, da 
det er den aftalte pris – Svendborg Kommune og leverandøren imellem – der lægges til grund for 
beregningen af helbredstillægget (tillægget beregnes i forhold til pensionistens aktuelle 
helbredstillægsprocent, dog maksimalt 85% af udgiften). 
 
3.1 Generelt 
Tilbudsgivers lokaler skal være let tilgængelige for gangbesværede og kørestolsbrugere. 
 
Kvaliteten af den tilbudte ydelse skal som minimum være i overensstemmelse med den standard, 
der til enhver tid er gældende i den respektive branche. 
Der skal ydes en omhyggelig og samvittighedsfuld betjening af borgerne ved alle henvendelser til 
leverandøren. 
 
Med udstedelse af kvitteret regning står leverandøren inde for at ydelsen er leveret og borgeren er 
tilfreds med den leverede ydelse. 
 
3.2 Omfattet af aftalen 
Der kan ydes udvidet helbredstillæg til vedvarende fodbehandling til pensionister, som ikke har en 
funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling samt til pensionister med 
funktionsnedsættelse, som har brug for fodbehandling, der ligger udover den behandling, der kan 
varetages af hjemmeplejen.  
 
Rammeaftalen omfatter ikke fodbehandling, der kan ydes sygesikringstilskud til eller er dækket af 
servicelovens § 83 om personlig pleje – enten på grund af behovets særlige karakter eller fordi 
pensionisten ikke har nedsat funktionsevne. Der kan ikke ydes tilskud til fodbehandling, som 
pensionisten selv kan varetage. 
 
Svendborg Kommune vil i vurderingen ligge vægt på om fodbehandling er nødvendig og om 
hvorvidt pensionisten selv kan foretage den almindelige fodpleje såsom klipning af tånegle, 
fjernelse af hård hud mv. En funktionsnedsættelse (f.eks. gigt) kan betyde, at pensionisten ikke 
selv kan nå sine fødder eller ikke selv kan ordne dem. 
 
Manglende mulighed for at varetage den almindelige fodpleje, skyldes ikke nødvendigvis en 
funktionsnedsættelse. Det kan også skyldes, at pensionisten ikke selv fysisk kan udføre den (f.eks. 
klipning af forhornede negle), hvilket vil kunne begrunde, at der er tale om nødvendig og 
vedvarende udgift til fodbehandling. Endvidere kan der opstå trykbelastninger, øget risiko for 
tryksår og ligtorne mv., som kan betyde, at vedvarende fodbehandling er nødvendig. 
 
3.3 Ydelsens indhold 
Fodbehandling til pensionister omfatter følgende: 
 

• Fodbad 
• Klipning af negle 
• Rensning og slibning af negle 
• Beskæring af hård hud 
• Fjernelse af evt. ligtorne 
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3.4 Kvalitet 
Almindelig fodbehandling kan tilbydes af både fodterapeuter og fodbehandlere. 
 
3.5 Service 
I tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan komme til klinikken, skal der være mulighed for, at borgeren 
kan behandles i eget hjem. Det bemærkes dog i relation hertil, at Svendborg Kommune ikke 
bevilger kørsel. 
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4. Rammekontrakt 

Nærværende rammekontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. 
 
Rammekontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammekontrakten udfyldes af Svendborg 
Kommune i tilfælde af en aftaleindgåelse. 
 
 

Rammekontrakt vedr. 
levering af fodbehandling til pensionister 

 
§ 1 Parterne 
Nærværende rammeaftale er indgået mellem  
 
Ordregiver: 
Svendborg Kommune 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
og 
 
Kontrakthaver: 
[Kontrakthavers navn] 
[Adresse] 
[Postnr.] [By] 
[CVR] 
 
§ 2 Rammeaftalens grundlag  
Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til Tilbudsloven afsnit II. 
 
Rammeaftalen beskriver Svendborg Kommunes og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. 
Rammeaftalens grundlag består i prioriteret rækkefølge af: 
 

A. Rammekontrakt mellem kontrakthaver og Svendborg Kommune 
B. Udbudsmateriale med bilag fra Svendborg Kommune af december 2015 
C. Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne. 
D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå].  

 
 
§ 3 Rammekontraktens omfang 
Levering af fodbehandling til pensionister til Svendborg Kommune.  
 
Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere den i rammeaftalen nævnte 
ydelse på de beskrevne vilkår og til den anførte pris.  
 
Bevillinger, hvor sagsbehandlingen er påbegyndt inden aftaleindgåelse, er ikke pr. automatik 
omfattet af denne aftale. 
 
Området er i medfør af servicelovens § 112, stk. 3 underlagt reglerne for frit valg. Det vil sige at 
borgerne frit kan vælge en anden leverandør, end den som Svendborg Kommune indgår aftale 
med, mod selv at betale evt. merudgift. 
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§ 4 Rammeaftaleperiode 
Rammeaftalen er gældende fra den 1. marts 2016 og er uopsigelig for begge parter indtil den 28. 
februar 2018, jf. dog § 15 vedr. misligholdelse. 
 
§ 5 Optioner 
Svendborg Kommune kan forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet 
fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 2 måneder før 
aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. 
 
Såfremt optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 
 
§ 6 Levering og leveringsbetingelser 
Levering af den omfattede ydelse skal ske i overensstemmelse med udbudsmaterialets 
kravspecifikation. 
 
§ 7 Priser 
For behandlinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder den i kontrakthavers tilbud af 
[dd.mm.åååå] angivne pris. Prisen kan reguleres i henhold til § 10 Prisregulering. 
 
§ 8 Prisregulering 
Prisregulering kan ske én gang årligt, efter nettoprisindekset med udgangspunkt i indekset for 
september måned. 
 
Regulering skal varsles senest 15. november, for at kunne træde i kraft det efterfølgende år. 
Første regulering kan gælde fra februar 2017 på baggrund af den senest oplyste 
fremskrivningsprocent for det pågældende budgetår. Der kan reguleres i forhold til den procentvise 
ændring i indekset, i forhold til året før. 
 
Den procentvise ændring i indekset skal beregnes, således: 
 
 
 
 
Hvis et bestemt beløb skal reguleres (f.eks. en time-pris) kan nedenstående formel anvendes: 
 
 
 
 
Prisreguleringer skal godkendes af Svendborg Kommune, Team Udbud, før de kan træde i kraft. 
Varsel om prisregulering skal sendes til Bodil Sandgaard Larsen, 
bodil.sandgaard.larsen@svendborg.dk .     
 
§ 9 Betaling 
Pensionisten afregner direkte med kontrakthaver eller anden tilsvarende fritvalgsleverandør. 
 
§ 10 Behandling af personoplysninger 
Svendborg Kommune er dataansvarlig, og kontrakthaver databehandler i henhold til lov om 
behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31. maj 2000). 
 
Kontrakthaver handler i denne sammenhæng alene efter instruks fra Svendborg Kommune. 
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Kontrakthaver skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at 
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til 
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. 
 
Kontrakthaver skal på Svendborg Kommunes anmodning give Svendborg Kommune tilstrækkelige 
oplysninger til at kunne vurdere, hvorvidt de nævnte tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 
 
Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige 
forvaltning. Reglerne i denne bekendtgørelse er ligeledes gældende for kontrakthaver.  
 
§ 11 Underleverandører 
Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer 
kontrakthaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv 
havde udført ydelsen. 
 
§ 12 Erstatning og forsikring 
Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og 
tingskade. 
 
§ 13 Misligholdelse 
Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en 
hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. 
 
Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Svendborg 
Kommune dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette Svendborg Kommune om, 
hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, 
at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden.  
 
Svendborg Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og 
de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. 
 
Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne rammeaftale, jf. 
eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige erlagte ydelser, der er at betragte som 
misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. 
 
Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af rammeaftalen med tilhørende bilag uden 
varsel. 
 
Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, 
betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig 
misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel 
umiddelbar forlængelse af Svendborg Kommunes kendskab hertil, som senere i forløbet, 
eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. 
 
Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal 
boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil 
indtræde. 
 
§ 13 Misligholdelse 
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§ 16 Opsigelse af rammeaftale 
Såfremt en administrativ myndighed herunder Klagenævnet for udbud eller Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er 
overtrådt i forbindelse med udbudsforretningen med den konsekvens, at rammeaftalen helt eller 
delvis erklæres for ”uden virkning”, er Svendborg Kommune berettiget til med 2 måneders varsel til 
den 1. i en måned at opsige rammeaftalen for fremtiden. 
 
Svendborg  Kommunes ret til at opsige rammeaftalen gælder uanset om afgørelsen/dommen 
påklages/ankes. 
 
§ 17 Lovvalg og afgørelse af tvister 
Nærværende rammeaftale er undergivet dansk lovgivning. 
 
Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammeaftalen, dens 
indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. 
Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til 
mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til 
konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. 
 
Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part 
kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers 
retskreds. 
 
§ 18 Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen 
Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at 
parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.  
 
Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring 
om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller 
offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.  
 
Udtalelser til pressen, der vedrører enten rammeaftalen eller den anden part, skal godkendes af 
modparten inden udtalelsen foretages.  
 
Rammeaftalen vil blive gjort tilgængelig for Svendborg Kommunes medarbejdere. 
 
Kontrakthaver og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om 
denne rammeaftales indhold. Dette gælder også efter rammeaftalens udløb.  
 
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, der 
berettiger Svendborg Kommune til at hæve rammeaftalen. 
 
Kontrakthaver og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte 
blive bekendt med under udførelsen af opgaven, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, 
Forvaltningslov og Retssikkerhedslov. 
 
Kontrakthaver er forpligtet til at sikre, at dennes ansatte og andre personer, som gennem 
tilknytning til leverandøren får kendskab til oplysninger i tilknytning til kontrakten, kender og 
overholder de forpligtelser, som følger af nævnte tavshedspligt. 
 
Der skal dog særligt gøres opmærksom på, at den af kontrakthaver tilbudte pris vil blive oplyst på 
Svendborg Kommunes hjemmeside, idet den danner grundlag for beregning af det tilskud den 
enkelte pensionist kan opnå. 
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§ 19 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer 
Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt eller 
delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke fra 
Svendborg Kommune. 
 
Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som 
kontrakthaver har ifølge rammeaftalen med tilhørende bilag.  
 
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger 
Svendborg Kommune til at ophæve rammeaftalen. 
 
§ 20 Ændringer i rammeaftalen 
Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale 
mellem ordregiver og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget 
væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. 
 
Prisændringer i henhold til § 10 betragtes ikke som en kontraktændring. 
 
§ 21 Underskrift 
Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. 
 
 
 
 Dato: Dato: 
 Ordregiver Kontrakthaver 
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Bilag 1 – Tilbudsskema 
 
 
 

Tilbudsskema: Fodbehandling til pensionister 
Alle priser skal være opgivet eksklusiv moms, inkl. alle afgifter.     
Det blå felt skal udfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning   
Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet     
            

Kategori Beskrivelse Vægtning Skal angives i: Tilbud 

Fodbehandling 

Fodbad                               
Klipning af negle                    
Rensning og nedslibning af 
negle                                         
Beskæring af hård hud                                       
Fjernelse af evt. ligtorne 

100 % DKK   
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Bilag 2 – Virksomhedsbeskrivelse 
 

Tilbudsgivers navn  

Adresse  

CVR  

Kontaktperson i forbindelse med 

udbuddet 

Mail og telefonnummer 

 

 

 
 
 
 
 

                                                         Virksomhedens navn og adresse 
 
 
 
 
 

                     Dato og underskrift 
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Bilag 3 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

Ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

I henhold til lov nr. 1093 af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 
13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige 
udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede virksomhed hermed 
på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 50.000,00 kr. 
 
Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt på tro og love, at indehaveren ligeledes ikke har 
ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 50.000,00 kr. 
 
Udelukkelse jf. Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, samt stk.2, litra a-c og e-f.  
 

1.   Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt 
en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende 
grunde: 
 

a) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens § 23, i tilfælde, hvor forholdet i 
forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens § 81, nr. 3 (eller 
deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 
98/773/RIA),  
 

b) overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. 
straffelovens § 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. 
straffelovens § 299, nr. 2 (eller bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets 
retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA), 
 

c) overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens § 289 a (eller svig som omhandlet i 
artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser), eller 
 

d) overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens § 290 (eller 
hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 
1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge). 

  
 
2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:  

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har 
indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en 
tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning  

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på 
likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, 
der er fastsat i national lovgivning  

c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, 
der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed  

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, 
eller i den ordregivende myndigheds land  
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f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold 
til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds land  

 
 
Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love ikke at have gæld til det offentlige i 
overensstemmelse med ovenstående samt ikke at være omfattet af ovennævnte 
udelukkelsesgrunde. 
 
 

 
 
 

                                                         Virksomhedens navn og adresse 
 
 
 
 

 

                     Dato og underskrift 
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Bilag 4 – Lokaler i Svendborg Kommune   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til pkt. 2.13 skal tilbudsgiver bekræfte, at denne har eller vil tilegne sig lokaler i 
Svendborg Kommune i kontraktperioden, hvorfra borgere kan blive behandlet.   
 
 
 
 
Virksomhed: 
 
Adresse: 
 
 
Bekræfter hermed, at denne har eller vil tilegne sig lokaler i Svendborg Kommune i hele 
kontraktperioden 
 
 
Dato: 
 
 
Underskrift: 
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Bilag 5 – Tilbudsgivers kapacitet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til pkt. 2.13 skal tilbudsgiver bekræfte, at have en kapacitet på minimum 75 ugentlige 
fodbehandlinger.  
 
 
 
 
Virksomhed: 
 
Bekræfter hermed, at have en kapacitet på minimum 75 ugentlige fodbehandlinger 
 
 
Dato: 
 
 
Underskrift: 
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Bilag 6 – Tidsplan  
 
Offentliggørelse af udbudsmateriale december 2015 
 
Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål  den 14. januar 2016  kl. 08.00 
 
Sidste frist for modtagelse af tilbud   den 19. januar 2016  kl. 12.00 
 
Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg  uge 3 - 4 
 
Aftalens ikrafttræden  den 1. marts 2016 
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Bilag 7 – Tjekliste 
 
 

• Udfyldt tilbudsskema – bilag 1.  
 

• Udfyldte virksomhedsoplysninger – bilag 2. 
 

• Udfyldt samt underskrevet tro og love erklæring – bilag 3. 
 

• Underskrevet bekræftelse vedr. lokaler i Svendborg Kommune – bilag 4. 
 

• Underskrevet bekræftelse vedr. kapacitet – bilag 5. 
 


