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Kommunens aftaler vedr. levering af dagligvarer
Dette notat beskriver kommunens nuværende forpligtelser ift. levering af dagligvarer, herunder
muligheder for at ophæve samarbejdet med Intervare A/S samt datterselskabet Nemlig.com.
Kommunen har for nuværende følgende rammeaftaler vedrørende levering af dagligvarer:
1) En storkøkkenaftale med Hørkram (ikke relateret til Intervare A/S eller Nemlig.com), hvor den
årlige omsætning er ca. 4 mio. kr.
2) En kommende SKI-aftale på nethandel/småindkøb (leverandør ikke kendt pt.), hvor den årlige
omsætning udgør ca. 0,7 mio. kr.
3) En rammeaftale om levering af dagligvarer til visiterede borgere (Intervare A/S og Egebjerg
Købmandsgård), hvor den årlige omsætning udgør ca. 0,1 mio. kr.
Ad. 1. En storkøkkenaftale med Hørkram
Kommunen har indgået en storkøkkenaftale, som dækker indkøb til rådhuskantinen samt større
decentrale køkkener. Ved storkøkken forstås køkkener hvis indkøb er på minimum kr. 1.500 pr.
bestilling.
Rammeaftalen er indgået med Hørkram efter et SKI udbud. Storkøkkenaftalens krav om en
minimumsordre på kr. 1.500 pr. bestilling gør aftalen uanvendelig for mange af kommunens
decentrale småkøkkener, fx i daginstitutioner.
Et ”SKI udbud” betegner et udbud gennemført af Statens og Kommunerne Indkøbsfællesskab (SKI),
hvor resultatet er en såkaldt rammeaftale, der kort fortalt angiver, hvilke varer der kan købes på
aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris. Med en SKI-aftale i hånden kan en offentlig indkøber
bestille sine varer og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet.
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Ad 2. Kommende aftale på nethandel/småindkøb
Kommunens decentrale småkøkkener, fx i daginstitutioner, er hidtil blevet opfordret til at bestille
dagligvarer via internettet, herunder hos Nemlig.com, da denne indkøbsform vurderes at være den
mest effektive. Der er dog alene tale om en opfordring, og Kommunen har pt. ikke en rammeaftale
med Nemlig.com eller andre leverandører.
Disse ’småindkøb’ beløber sig dog i summer, som overstiger den udbudspligtige grænse. For at løfte
udbudspligten har Allerød Kommune derfor tilsluttet sig den kommende SKI aftale ’50.91 nethandel’,
som forventeligt træder i kraft i Q4 2021. Aftalen vil omfatte dagligvarekøb i småkøkkener med en
minimumsordre på 300 kr. Aftalen skal som udgangspunkt anvendes af alle småkøkkener i kommunen
fra aftalens ikrafttrædelse.
Resultatet af udbudsforretningen kendes endnu ikke. Antallet af leverandører, som har kapacitet til at
byde, er dog begrænset, hvorfor der er en vis sandsynlighed for, at udbuddet vindes af Nemlig.com.
Såfremt Nemlig.com bliver leverandør på den kommende aftale, er Kommunen juridisk forpligtet til at
opretholde aftalen, som er uopsigelig de første 24 måneder. Leverandører på en SKI-aftale er dog
altid forpligtet til at overholde SKI’s CSR-krav. CSR-kravene omfatter bl.a. en arbejdsklausul, som
forpligter leverandørerne til at sikre, at de ansatte hos leverandøren og eventuelle
underleverandører har ordentlige løn- og ansættelsesforhold. SKI følger aktivt og løbende op på, om
arbejdsklausuler overholdes. Hvis det ikke er tilfældet, kan aftalen ophøre uden varsel.
Da Allerød Kommune har tilsluttet sig SKI’s udbud, vil kommunen køb af varer således fra Q4 i 2021
for det første være omfattet af en SKI-aftale og for det andet være omfattet af CSR krav fastlagt
fælleskommunalt af SKI.
Ad 3. En rammefatale om levering af dagligvarer til visiterede borgere.
Rammeaftalen vedrørende levering af dagligvarer til visiterede borgere er omfattet af
fritvalgsordningen, som skal sikre borgeren et valg i mellem mindst to leverandører. Kommunen har
indgået aftale med Intervare A/S samt Egebjerg Købmandsgård efter et fælleskommunalt udbud
sammen med 9 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Rammeaftalen er indgået
efter et IN-udbud med 9 deltagende kommuner, og trådte i kraft 1. februar 2020 og udløber 31. januar
2024. I IN-udbuddet blev der ikke stillet CSR krav, da vurderingen var at kontraktenssummen størrelse
var beskeden.
Medioomtale af Intervare A/S samt en kontrolrapport gennemført af Københavns kommune har rejst
tvivl om arbejdsforholdene i Intervare A/S, som dog tilbageviser kritikken. Dette alene giver ikke
kommunen adgang til at ophæve aftalen uden varsel. Det vil kræve en nærmere undersøgelse, og
kommunen har indledningsvis bedt Intervare A/S redegøre for en række forhold, herunder:




Hvilke vognmænd, som varetager opgaven i kommunen
Hvorvidt Intervare har iværksat undersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for de vognmænd, der
leverer varer til borgerne i kommunen
Hvorvidt Intervare kan bekræfte, at transporten relateret til Rammeaftalen personligt varetages
af de pågældende vognmænd. Såfremt de pågældende vognmænd har ansat personale til at
varetage transporten, ønsker kommunen at få oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår os disse
ansatte.
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Endvidere har IN-formandskabet, på vegne af de 9 berørte kommuner, afholdt møde med Intervare
A/S med henblik på yderligere afklaring af arbejdsforholdene. Her er aftalt at Intervare A/S som
supplement til ovenstående redegørelser til de enkelte kommuner udarbejder en samlet kortfattet
redegørelse for arbejdsforholdene. Desuden har Intervare A/S givet alle kommuner mulighed for at
tilføje CSR krav til kontrakten. Denne mulighed vil Allerød Kommune benytte.
Mulighederne for at opsige aftalen med Intervare A/S er følgende:
 Kommunen har i forbindelse med udbuddet ikke stillet krav til overholdelse af en arbejdsklausul,
da dette ikke indgik i IN-udbuddet. Rammeaftalen kan derfor alene ophæves uden varsel såfremt
det kan dokumenteres, at Leverandøren ikke overholder relevante direktiver, love,
bekendtgørelser, myndighedskrav og påbud for nærværende kontraktområde. Forvaltningen
vurderer, at der pt. ikke ger tilstrækkelig dokumentation til at ophæve kontrakten. Med et CSRkrav tilføjet kontrakten, som nævnt ovenfor, vil kommunen få mulighed for at ophæve kontrakten
uden varsel, såfremt det kan dokumenteres at kravene ikke er overholdt.
 Rammeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel uden angivelse af nærmere begrundelse.
Såfremt Rammeaftalen ophæves eller opsiges, er Allerød Kommune forpligtet til at indgå aftale
med en ny leverandør, og dermed sikre de visiterede borger et frit valg. Rammeaftalens
økonomiske omfang forpligter ikke kommunen til et EU-udbud, hvorfor en eventuel ny
rammeaftale kan indgås efter lempeligere regler. Der må dog påregnes et betydeligt tidsforbrug
hertil.

Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk

Side 3 af 3

