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1 Indledning 
Halsnæs Kommune gennemfører hermed prisindhentning på fodbehandling. 

Formålet med prisindhentningen er at skabe grundlag for kommunens beregning af helbredstillæg til 

almindelig fodbehandling, der bevilges til folkepensionister jf. § 14 a, stk. 4 i bekendtgørelse af lov om 

social pension (LBK nr. 234 af 12/02/2021), samt førtidspensionister jf. § 18, stk. 4 i bekendtgørelse af lov 

om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 233 af 12/02/2021). 

Der ydes helbredstillæg til fodbehandling der ligger ud over den behandling der kan varetages af 

pensionisten selv, af hjemmeplejen, eller som er omfattet af sygesikringsloven eller anden lovgivning.  

Vindende tilbudsgiver tildeles ingen kontrakt, men forpligtes til at vedstå sit tilbud i perioden 1. juni 2022 til 

31. maj 2027. Tilbuddet vil af Kommunen anvendes til beregning af tilskuddet som maksimalt vil udgøre 85 

% af prisen på behandlingen. Prisindhentningen har således karakter af et stående tilbud over for 

kommunens borgere. 

Tilbudsgiver kan trække det stående pristilbud til borgerne tilbage med et varsel på 6 måneder til udgangen 

af en måned.  

Borgeren oplyses om, at kommunen har en prisaftale med vindende tilbudsgiver. Borgeren oplyses 

herudover om dennes frie leverandørvalg, hvilket betyder, at vindende tilbudsgiver ikke er garanteret 

nogen minimumsomsætning.  

Borger faktureres direkte af tilbudsgiver for den del  af prisen der ikke udgør en del af helbredstillægget. 

Såfremt en borger ønsker yderligere behandling af tilbudsgiver end den der er bevilget af kommunen, 

afregner leverandøren borgerens egenbetaling direkte med borgeren.  

1.1 Omfang 

Kun borgere som på forhånd har fået bevilget helbredstillæg af kommunen til fodbehandling kan få 

maksimalt 85 % af udgiften dækket af kommunen.  

Halsnæs Kommune havde i 2021 i alt 464 borgere omfattet af helbredstillæg og bevilget til fodbehandling. I 

2021 bevilgede kommunen i alt 2.784 fodbehandlinger.  

Fakturering til Halsnæs Kommune skal ske på EAN-nr. 5798008124778 med angivelse af følgende 

oplysninger: 

 Fakturadato 

 Fakturanummer 

 Leverandørens CVR-nr. 

 Leverandørens navn og adresse 

 Dato for den leverede fodbehandling 

 Kundens navn og adresse 

1.1.1 Almindelig fodbehandling 
Prisindhentningen vedrører almindelig fodbehandling såsom fodbad, klipning af tånegle og lignende, som 

kan udføres af både fodplejere og statsautoriserede fodterapeuter. Behandlingsstedet skal være placeret i 

Halsnæs Kommune, samt være tilgængeligt for gangbesværede og kørestolsbrugere. 
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Borgeren skal som udgangspunkt henvende sig på tilbudsgivers behandlingssted for udførelse af den 

bevilgede fodbehandling. Herudover skal tilbudsgiver desuden kunne udføre behandling af fodpleje i 

borgerens eget hjem.  

2 Prisindhentningens gennemførelse 

2.1 Materiale og kommunikation 

Prisindhentningsmaterialet består af følgende dokumenter: 

 Nærværende prisindhentningsskrivelse 

 Bilag 1 - Pristilbud 

 Bilag 2 - Virksomhedsoplysninger  

Halsnæs Kommune opfordrer alle fodbehandlere og fodterapeuter, som med deres virksomhed og 

behandlingssted er geografisk placeret i kommunen, til at afgive tilbud på fodbehandling.  

Såfremt tilbudsgiver har spørgsmål til materialet bedes disse sendt til udbud@halsnaes.dk, med 

emnetitlen.: ”Spørgsmål til prisindhentning vedr. fodbehandling”. Spørgsmål skal være fremsendt til 

kommunen senest mandag den 12. maj 2022. 

Herefter vil alle spørgsmål og svar blive fremsendt pr. mail i anonymiseret form til alle som er blevet 

opfordret til at afgive tilbud samt på kommunens hjemmeside. 

2.1.1 Kommunens kontaktoplysninger 
Udbuds- og indkøbskonsulent 

Ellen Marie Schmidt 

E-mail: ellms@halsnaes.dk 

2.2 Afgivelse af tilbud 

Tilbud indsendes pr. e-mail til: udbud@halsnaes.dk med emnetitlen ”Prisindhentning vedr. fodbehandling 

til borgere med helbredstillæg i Halsnæs Kommune”. 

Frist for afgivelse af tilbud er fredag den 20. maj 2022. 

For afgivelse af tilbud bedes tilbudsgiver angive priser samt ved underskrift bekræfte at denne vedstår sit 

tilbud i bilag 1 – Pristilbud. Yderligere skal tilbudsgiver udfylde virksomhedsoplysninger i bilag 2 - 

Virksomhedsoplysninger.  

Priserne skal angives i danske kroner ekskl. moms pr. fodbehandling. Tilbudsgiver skal angive den fulde pris 

på den almindelige fodbehandling. På baggrund af den tilbudte pris på behandling, udregner kommunen 

tilskuddet på maksimalt 85 % til borgeren.   

Den vindende tilbudsgiver vil ikke være berettiget til at opkræve hverken Halsnæs Kommune eller borgeren 

yderligere beløb end de fastsatte priser for faktisk bestilte og udførte ydelser. 

mailto:udbud@halsnaes.dk
mailto:ellms@halsnaes.dk
mailto:udbud@halsnaes.dk
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Ved afgivelse af tilbud forpligtiger tilbudsgiver sig til at levere de af prisindhentningen omfattede ydelser til 

de tilbudte prise, til de borgere, som af Halsnæs Kommune har fået bevilling hertil. 

I det tilfælde, at borgeren benytter sig af sit frie valg og modtager behandling til en lavere pris end det af 

vindende tilbudsgivers stående pristilbud beregnes tilskuddet ud fra den faktiske pris. 

De tilbudte priser kan reguleres én gang årligt, første gang den 1. juni 2023 i forhold til udviklingen i 

Danmarks Statistiks nettoprisindeks, således at der kan ske prisregulering med udgangspunkt i den 

procentvise stigning i nettoprisindekset fra 1. januar det foregående år til 1. januar året før.  

Prisreguleringen skal være godkendt forud af kommunen.  

2.3 Gennemgang af tilbud 

Halsnæs Kommune vil efter tilbudsfristens udløb gennemgå de indkomne tilbud og forbeholder sig i denne 

forbindelse ret til, hvis det må være relevant at kontakte tilbudsgivere med henblik på afklaring af 

eventuelle uklarheder eller fejl og mangler i det modtagne tilbud. 

Efter tilbudsgennemgangen vil Halsnæs Kommune, ved samtidig besked til alle tilbudsgivere, meddele 

hvilken tilbudsgiver der udpeges som den vindende tilbudsgiver. 

Den vindende tilbudsgiver vil være den tilbudsgiver, som samlet set har tilbudt den laveste pris. Laveste pris 

findes ved at gange den tilbudte pris for almindelig fodbehandling på klinik med 2.784 behandlinger og 

derefter gange med 50 %. Yderligere ganges den tilbudte pris for almindelig fodbehandling i borgerens eget 

hjem eller på plejecenter med 2.784 behandlinger og derefter ganget med 50 %. Disse to tal lægges 

derefter sammen og udgør evalueringsprisen. 

Det er alene den vindende tilbudsgivers priser, som vil blive lagt til grund for fastsættelsen af Halsnæs 

kommunes bevilling af helbredstillæg til fodbehandling.  

Tilbud behandles fortroligt, men det skal dog bemærkes, at kommunen er underlagt de generelle regler om 

offentlighed i forvaltningen, herunder særligt offentlighedsloven. 

2.4 Tidsplan 

Offentliggørelse af materiale 
 

Mandag den 25. april 2022 

Tilbudsfrist 
 

Fredag den 20. maj 2022 

Gennemgang af tilbud og eventuel afklaring 
 

Uge 21, 2022 

Tildeling og afslag 
 

Uge 22, 2022 

Dato hvorfra vindende tilbudsgiver vil danne 
grundlag for Halsnæs Kommunes tilskud ved 
bevilling af fodbehandling. 

Onsdag den 1. juni 2022 
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Bilag 1 – Pristilbud 

Prisskema  

I nedenstående skema bedes tilbudsgiver angive dennes tilbud pr. fodbehandling i danske kroner eksklusiv 

moms. Tilbudsgiver skal angive den fulde pris på den fodbehandling der efterspørges. På baggrund af den 

tilbudte pris på behandling, udregner kommunen selv tilskuddet på maksimalt 85 % til borgeren.  

 Tilbudspris pr. fodbehandling i danske kroner eksklusiv 
moms 

Almindelig fodbehandling på klinik 
 

 

Almindelig fodbehandling i borgerens eget 
hjem eller på plejecenter 

 

 

Bekræftelse på tilbud 

Tilbudsgiver bekræfter hermed at vedstå sig dennes stående tilbud om udførelse af fodbehandling til 

Halsnæs Kommunes borgere visiteret til helbredstillæg jf. § 18, stk. 4 i lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 233 af 12/02/2021) samt § 14a, stk. 4 i bekendtgørelse 

af lov om social pension (LBK nr. 234 af 12/02/2021). 

 

Dato:  

 

______________________________ 

Tilbudsgivers underskrift 
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Bilag 2 – Virksomhedsoplysninger 
 

Tilbudsgiver bedes udfylde nedenstående oplysninger: 

Virksomhedens navn 
 

 

Adresse 
 

 

Telefonnummer 
 

 

E-mail 
 

 

CVR-nummer 
 

 

Kontaktperson 
 

 

 

 


