Udbudspolitik i Halsnæs Kommune.

1. Udbudspolitikkens område

Nærværende udbudspolitik er
under revision i lyset af
Byrådsbeslutning nr. 575 af 26.
januar 2016. I forbindelse med
revisionen vil hele afsnit 7 om
sociale klausuler udgå.

Udbudspolitikken omfatter udbud og udlicitering af anlægs-, vedligeholdelsesog driftsopgaver samt tjenesteydelser.

2. Overordnede målsætninger
I denne udbudspolitik fastlægges den overordnede politik for udbud og
udlicitering i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune lægger vægt på
-

at udbud og udlicitering anvendes, hvor det er hensigtsmæssigt
at optimere konkurrencen i forbindelse med gennemførelse af udbud
at det er et mål, at kommunens organisation altid er konkurrencedygtig
at virksomhedsoverdragelsesloven altid finder anvendelse i forbindelse med
udlicitering af en kommunal opgave.

Som led i kvalitetsudviklingen kan dele af kommunens driftsvirksomhed
udbydes med henblik på at få afprøvet, om de kommunale opgaveløsninger er
konkurrencedygtige med hensyn til pris og kvalitet i forhold til de løsninger,
som kan tilbydes af private virksomheder.

Ved udbud sættes der fokus på
-

kvaliteten af kommunens service
sammenhængen mellem kvalitet og pris
muligheder for nye og bedre løsninger i samspil mellem kommunen og
private virksomheder
valgmuligheder for borgerne

-

sikre at lokale entreprenører i videst muligt omfang får lejlighed til at
deltage i tilbudsgivningen.

3. Hvilke opgaver kan udbydes/udliciteres?
Udbud og udlicitering kan indgå i overvejelserne om løsning af kommunale
driftsopgaver, såfremt det i de konkrete tilfælde vurderes hensigtsmæssigt. I
vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt at udbyde og/eller udlicitere en
opgave vil følgende forhold blive taget i betragtning:

-

-

4.

Myndighedsopgaver kan ikke udliciteres
Om det er muligt at specificere opgaven entydigt og afgrænse ydelserne
i forhold til andre kommunale ydelser
Om det er muligt at skille en opgave fra myndighedsudøvelse
Om opgaven kræver en kompetence, som kommunen ønsker at
fastholde
Om der er et privat marked for de pågældende ydelser, det vil sige, om
der er flere leverandører, som er villige til at konkurrere om at vinde et
udbud af en given opgave
Omkostningerne ved at gennemføre et udbud kontra de forventede
gevinster herved. Såfremt det vurderes, at de samlede omkostninger ved
at udbyde en opgave er større end den forventede besparelse eller
serviceforbedring, bør udbud ikke gennemføres.

Kravspecifikationer

Halsnæs Kommune vil ved ethvert udbud udarbejde en detaljeret
kravspecifikation, som i praksis udarbejdes i samarbejde mellem
repræsentanter for det aktuelle fagområde og personale, der løbende
beskæftiger sig med gennemførelse af udbudsforretninger i kommunen.

5.

Inddragelse af personalet

Alle sager, hvor der lægges op til en principiel stillingtagen til eventuel
udlicitering forlægges de relevante MED/personalemøder med MED-status og
Hoved MED, før der tages stilling til de foreslåede principper. Forelæggelsen
sker i form af information om forslaget og dets baggrund. De berørte MED har
adgang til at fremkomme med en udtalelse.

5.1 Forhåndsinformation om konkrete projekter

Før Halsnæs Kommune træffer beslutning om at udbyde en konkret
driftsopgave, informeres de berørte MED/udvalg/personalemøder med MEDstatus, som får adgang til at fremkomme med en udtalelse.

5.2 Information i løbet af udbudsperioden
De berørte MED/udvalg/personalemøder med MED-status bliver under hele
udbudssagen løbende orienteret om de personalemæssige aspekter.

6.

Medarbejdernes adgang til at afgive tilbud (eget bud)

Halsnæs Kommune træffer konkret beslutning, om kommunen afgiver
kontrolbud i den enkelte udbudssag. I givet fald, følgers de på udbudsportalen
anførte anvisninger, som er udtryk for den omkostningsmæssige status.

7.

Sociale klausuler

Nærværende udbudspolitik er under revision i lyset af
Byrådsbeslutning nr. 575 af 26. januar 2016. I forbindelse
med revisionen vil hele afsnit 7 om sociale klausuler udgå.

Ved ethvert udbud skal det vurderes, om det vil være formålstjenligt at
indarbejde en social klausul i kravspecifikationen. Der vil som hovedregel blive
stillet de samme krav til en leverandør, som Halsnæs Kommune stiller til sig
selv.
Halsnæs Kommune forpligter sig til i forbindelse med et hvert relevant udbud
at afdække, om det er relevant at stille krav om etablering af uddannelses- og
praktikpladser i forbindelse med det enkelte anlægsprojekt eller
tjenesteudbud. Nærmere kriterier beskrives i en vejledning.
Entreprenøren, underentreprenører og disses eventuelle underentreprenører
skal tilsikre ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en
gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller
administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor
vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
Der indføres således et kædeansvar. Entreprenørerne er forpligtet til at
orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.

8. Miljø
I forbindelse med udbud stilles der i relevant og ønskeligt omfang krav til
leverandørerne om varetagelse af miljømæssige hensyn. Miljøforhold kan
desuden indgå som ét af flere kriterier i forbindelse med valg af leverandør.

9.

Opfølgning og kontrol

Halsnæs Kommune lægger vægt på, at det ved enhver udlicitering konkret
aftales, hvorledes der følges op på opgavens udførelse med henblik på at sikre,
at opgaven løses til den kvalitet, der er fastsat i udbudsmaterialet.

