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PRÆKVALIFIKATION 
 

Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale 
Nærværende prækvalifikation er offentliggjort på http://fynbus.dk/Udbud-af-buskoerslen-i-

Nordfyns-Kommune efter forudgående offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions 

Tidende som udbud efter forhandling jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/17/EF 

af 31. marts 2004 – forsyningsvirksomhedsdirektivet, om samordning af fremgangsmåderne ved 

indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.  

 

Udbudsmaterialet kan tilgås via FynBus hjemmeside http://www.fynbus.dk/udbud 

 

Udbudsbekendtgørelsen vedrørende udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune er offentliggjort på  

FynBus’ hjemmeside umiddelbart efter afsendelse til Kontoret for Den Europæiske Unions Officiel-

le Publikationer, og vil tillige blive offentliggjort på TED-databasen http://ted.europa.eu/.   

 

Eventuelle ændringer til prækvalifikationsmaterialet, spørgsmål/svar og øvrige nye oplysninger om 
nærværende prækvalifikation vil blive offentliggjort løbende på FynBus’ hjemmesiden. Tilbudsgivere 

opfordres således til at holde sig jævnligt orienteret om nærværende prækvalifikation på FynBus’ 

hjemmeside. 

 

Udbyder 
FynBus 

Tolderlundsvej 9 

5000 Odense C 

 

Tlf.: (+45) 63 11 22 00 

 

FynBus 
Trafikselskabet FynBus blev stiftet 1. januar 2007, og er et fælleskommunalt selskab oprettet i hen-

hold til § 60 i lov om kommunernes styrelse. 

 
FynBus har en selvstændig bestyrelse bestående af repræsentanter fra Region Syddanmark og 

kommunerne på Fyn og Langeland. Bestyrelsen er den endelige beslutningstager i forhold til Fyn-

Bus. 

 

FynBus hovedopgaver er:  

 Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel 

 Fastsættelse af takster og billetteringssystemer 

 Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik 

 Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 
 

Nærmere oplysninger om FynBus kan findes på www.fynbus.dk. 

http://fynbus.dk/Udbud-af-buskoerslen-i-Nordfyns-Kommune
http://fynbus.dk/Udbud-af-buskoerslen-i-Nordfyns-Kommune
http://www.fynbus.dk/udbud
http://ted.europa.eu/
http://www.fynbus.dk/
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Prækvalifikationsmateriale 
Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte prækvalifikationsmateriale.  

 

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det prækvalifikationsmateriale der forefindes på udbuds-

hjemmesiden og tilbudsgivers materiale, vil prækvalifikationsmaterialet offentliggjort på udbuds-
hjemmesiden have forrang. 

 

Prækvalifikationsmaterialet består af: 

 

 Prækvalifikation 

Prækvalifikation indeholder en beskrivelse af de vilkår, tilbudsgiver skal afgive sit tilbud un-

der. 

 

 Disposition for anmodning om prækvalifikation 
Disposition for anmodning indeholder en oversigt over de bilag, tilbudsgiver skal aflevere i 

forbindelse med anmodning om prækvalifikation. 

 

 Bilag til anmodning om prækvalifikation 

o Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed  

o Bilag 2: Tro- og loveerklæring  

Tidsplan  
 Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til    

EU-Tidende og offentliggørelse af  

Prækvalifikationsmateriale 18. december 2015 

 

 Frist for spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 7. januar 2016 

 

 Der kan komme nye oplysninger til  
prækvalifikationsmaterialet frem til 11. januar 2016 

 

 Frist for anmodning om prækvalifikation 18. januar 2016 kl. 12.00 

 

 Fremsendelse af opfordring til at afgive tilbud og 
offentliggørelse af udbudsmateriale Uge 4, 2016 

 

 Frist for afgivelse af tilbud  29. februar 2016 kl. 12.00 

 

 Forhandlingsperiode marts 2016 
 

 Forventet accept og afslag  april 2016 

 

 Kontraktunderskrivelse april 2016 

 

 Dato for kontraktstart  august 2016 
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 Vedståelsesfrist  1. januar 2017 
 

 

CPV-kode 
Nærværende udbud er i EU-regi offentliggjort under: 

 

 CPV-koden: 60112000 – Offentlig vejtransport 
 

Kommunikation  
Al kontakt vedr. dette udbud skal ske til udbud@fynbus.dk 

 

FynBus vil orientere tilbudsgivere om nærværende prækvalifikation på http://fynbus.dk/Udbud-af-

buskoerslen-i-Nordfyns-Kommune. 

Tilbudsgiver opfordres på den baggrund til løbende at holde sig orienteret om evt. supplerende 

oplysninger m.m. via FynBus’ hjemmeside.  

 

Tilbudsgiver kan tilmelde sig udbyders nyhedsgruppe vedr. dette udbud, således at der vil blive 

sendt en e-mail, hver gang der offentliggøres materiale, der relaterer sig til dette udbud. 

 

Tilmelding gøres via udbud@fynsbus.dk, hvor mailadresse på vedkommende, der skal modtage 

nyhedsbrevet, skal oplyses.  

 

Sagsnummer 
FynBus’ sagsnummer er 201507-12557. 

 

Sagsnummeret bedes anført på samtlige henvendelser vedrørende nærværende prækvalifikation og 

udbud. 

 

Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 
Med henblik på at sikre at anmodning om prækvalifikation udformes korrekt i overensstemmelse 

med de stillede krav, har tilbudsgiver mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 

og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i prækvalifikationsmaterialet.  
 

Spørgsmål skal sendes til udbud@fynbus.dk. 

 

Spørgsmål bedes opstillet på listeform med angivelse af det sted i prækvalifikationsmaterialet (f.eks. 

punkt og sidenummer), som spørgsmålet vedrører. 

 

Spørgsmål skal være FynBus i hænde senest den 7. januar 2016. 

 
Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til FynBus senest 7. januar 2016, vil sammen med svarene 
på disse, løbende og senest 11. januar 2016 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbuds-
hjemmesiden under menupunktet ”Spørgsmål og svar”. 

mailto:udbud@fynbus.dk
http://fynbus.dk/Udbud-af-buskoerslen-i-Nordfyns-Kommune
http://fynbus.dk/Udbud-af-buskoerslen-i-Nordfyns-Kommune
mailto:udbud@fynsbus.dk
mailto:udbud@fynbus.dk
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Spørgsmål, der fremsendes senere end 7. januar 2016, kan påregnes besvaret senest den 11. januar 
2016, såfremt det er muligt for FynBus at besvare disse spørgsmål senest den dag. Herefter kan 
der ikke komme nye oplysninger til prækvalifikationsmaterialet. 
 

Den udbudte ydelse 
Den udbudte ydelse omfatter buskørslen i Nordfyns Kommune.  

 

Kontraktlængden er fra august 2016 til køreplanskift august 2022 med option på op til 2 x 1 års 

forlængelse. 

 

Buskørslen udbydes i to pakker. 

 

 

Kørselsomfanget i pakke 1 er 6.371 afregningstimer fordelt på 12 busser. Herudover vil der ad hoc 

blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. 

 
Kørselsomfanget i pakke 2 er 6.778 afregningstimer fordelt på 10 busser. Herudover vil der ad hoc 

blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. 

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at busserne i en periode før kontraktstart skal stå driftsklar 

og til rådighed for installation af Rejsekortet. 

 

Herudover skal tilbudsgiver være opmærksom på, at FynBus kan stille krav om sikkerhedsstillelse i 

forbindelse med kontraktindgåelse. 

 

FynBus giver den kommende entreprenør mulighed for at benytte underentreprenører til udførel-

se af kørslen.  

 

Herudover pålægges den kommende entreprenør at overholde sociale klausuler. 

 

Der kan være virksomhedsoverdragelse. 

 

Virksomhedsoverdragelse 
Reglerne i Lov nr. 710 af 20. august 2002 om Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsover-

dragelse (herefter Virksomhedsoverdragelsesloven) og EU-overførselsdirektivet (direktiv 

2001/23/EF) skal følges. Dette uanset om betingelserne for, at der er sket virksomhedsoverdragel-
se i lovens forstand, er opfyldt. 

 

Dette betyder, at tilbudsgiver er forpligtet til at overtage al personale, der er knyttet til den ud-

budte leverance, og at tilbudsgiver indtræder i de pligter, som påhviler nuværende entreprenør i 

henhold til 

 

1. Kollektiv overenskomst og aftale,  

2. Bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myn-

dighed, og 



FynBus 
Udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune 

J.nr. 201507-12557  

 

December 2015 - 7 - 

 

Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. virksomhedsoverdragelsesloven § 2, stk. 1    

 

Kvalifikationskrav i henhold til busloven 
Aftalen om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson eller en anden juridisk person. 

 

Aftale om buskørsel forudsætter, at tilbudsgiveren kan opfylde kvalifikationskravene i Lovbekendt-

gørelse af 12. november 2012 nr. 1050 om buskørsel (herefter Busloven). Der skal således forelig-

ge enten en tilladelse efter busloven for det nødvendige antal busser, eller et forhåndstilsagn på 

samme fra Trafikstyrelsen.    

 

Se nærmere under udvælgelseskriterier. 

 

Prækvalifikation - udvælgelseskriterier 
De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes egnethed til at 

udføre den udbudte kørsel. 

 
De i udvælgelseskriterier og bilag stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering 

af tilbuddet. 

 

De stillede udvælgelseskriterier er: 

 

 Underskrevet bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut: 

Ifølge betalingsbetingelserne, der vil fremgå af udbudsmaterialet, vil FynBus’ måned-

lige betalinger til entreprenøren blive udbetalt den 10. bankdag i den efterfølgende 

måned. Der vil således forløbe ca. 1 ½ måned fra kontraktstart til den første beta-

ling falder. 

 

Tilbudsgiver skal derfor fremsende underskrevet bindende tilsagn fra tilbudsgivers 

pengeinstitut om, at pengeinstituttet vil stille fornøden driftslikviditet til rådighed for 

tilbudsgiver, hvis denne måtte blive valgt. Driftslikviditeten skal stilles til dækning for 

driftsudgifterne fra kontraktstart, til den første betaling fra FynBus forfalder den 10. 

bankdag i den efterfølgende måned.  

 

Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde på en pakke, skal der fremsendes bindende til-

sagn på 1 (én) mio. kr., hvis tilbudsgiver ønsker at byde på begge pakker, skal der 
fremsendes bindende tilsagn på 2 mio. kr.  

 

Der skal gøres opmærksom på, at det stillede tilsagn skal være bindende og ikke må 

indeholde forbehold, herunder forbehold for senere godkendelse fra pengeinstitut-

tets side. 

 

 Udfyldt Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. 

 

 Referenceliste og positiv udtalelse.  
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Referenceliste over opgaver af tilsvarende omfang og kompleksitet udført for andre offent-

lige virksomheder eller myndigheder. 

 

Endvidere skal der vedlægges minimum én positiv udtalelse fra én af de på referencelisten 

anførte offentlige virksomheder eller myndigheder om den udførte opgave. 

 

  

 Dokumentation for tilladelse til bustransport.  

 

Tilbudsgiver skal fremlægge tilladelse til erhvervsmæssig befordring, jf. Buslovens § 1 for det 

nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn på samme fra Trafikstyrelsen.  

 

 

 Udfyldt Bilag 2: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiverne har udbetalt, forfalden 

glæd til det offentlige jf. Lovebekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at del-

tage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love nr. 336 af maj 1997. 

Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos 

SKAT om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. 

 

 

 Udfyldt Bilag 2: Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direk-

tiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 litra a-d og stk. 2 litra a-d anførte situationer jf. forsyningsvirk-

somhedsdirektivets art. 54.  

 

Hvis tilbudsgiver afgiver urigtig erklæring, kan denne i henhold til lovebekendtgørelse om be-

grænsninger af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændrin-

ger af visse andre love, nr. 336 af 13. maj 1997 § 3 straffes med bøde. Såfremt den urigtige er-

klæring er afgivet svigagtigt, har udbyder ret til at forkaste tilbuddet. 

 

FynBus forbeholder sig desuden ret til selv at kontrollere, hvorvidt tilbudsgivere, der påtænker 

tildelt kontrakt, er omfattet af én af de fornævnte situationer, ligesom FynBus forbeholder sig 

ret til at kræve dokumentation herfor fra tilbudsgiveren. Befinder tilbudsgiveren sig i én af de i 

artikel 45, stk. 1 litra a-d og stk. 2. litra a-d anførte situationer, vil tilbudsgiveren blive udeluk-

ket fra deltagelse i udbuddet. 

 

Nærmere redegørelse fremgår af Disposition for anmodning om prækvalifikation. 

 

Anmodning om prækvalifikation 
Interesserede entreprenører kan anmode om prækvalifikation til deltagelse i udbud af buskørslen i 

Nordfyns Kommune.  

 

Aflevering af anmodning om prækvalifikation 

Anmodning om prækvalifikation kan afleveres enten pr. mail eller pr brev. 

 



FynBus 
Udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune 

J.nr. 201507-12557  

 

December 2015 - 9 - 

 

Pr. mail: 

Mailen sendes til udbud@fynsbus.dk mærket ”Anmodning om prækvalifikation til udbud af bus-

kørslen i Nordfyns Kommune.”  

 

Pr. brev 

Et papireksemplar kan sendes eller afleveres til: 

 
FynBus 

Tolderlundsvej 9 

5000 Odense C 

Att.: Helle Skjødt Hansen 

 

Kuverten/pakken skal være mærket: ”Anmodning om prækvalifikation til udbud af buskørslen i 

Nordfyns Kommune.”  

 

 

Andre former for anmodning om prækvalifikation accepteres ikke. 

 

Anmodning om prækvalifikation skal være FynBus i hænde senest den 18. januar 2016 kl. 12.00. 

 

Anmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at 

tilbud fremkommer rettidigt. 

 

Anmodningerne vil blive behandlet fortroligt af FynBus, dog offentliggøres liste over de tilbudsgive-

re, der er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud.  

 

Opfordring til at afgive tilbud 
FynBus vil i uge 4, 2016 fremsende opfordring til at afgive tilbud til de prækvalificerede ansøgere.  

 

Alle konditionsmæssige anmodninger om prækvalifikation vil blive opfordret til at afgive tilbud.    

 

Kun tilbudsgivere, der er prækvalificerede, kan afgive tilbud. Der skal afgives tilbud på baggrund af 

det udbudsmateriale, der offentliggøres i uge 4, 2016, hvor de nærmere oplysninger vedrørende 

busser, personale, køreplaner, kontrakt m.m. vil fremgå. 

 

Tilbud fra ikke prækvalificerede tilbudsgivere vil ikke blive vurderet. 

 

Udbud efter forhandling 
Dette udbud er offentliggjort som ”udbud efter forhandling”, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet 

art 40. 

 

Alle tilbudsgivere, som opfylder kravene i udbudsmaterialet, vil blive opfordret til at afgive tilbud 

og vil enkeltvis blive indbudt til mindst ét forhandlingsmøde. 

 

Hver forhandling afsluttes med, at tilbudsgiveren får mulighed for at afgive nyt tilbud. 

 

mailto:udbud@fynsbus.dk
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Der vil blive afholdt én forhandlingsrunde, men FynBus forbeholder sig ret til at afholde flere for-

handlingsrunder, såfremt dette findes formålstjenligt. FynBus tager stilling til dette umiddelbart 

efter afholdelsen af den første forhandlingsrunde – og før fristen for aflevering af tilrettede tilbud. 

 

Såfremt FynBus vælger at afholde flere forhandlingsrunder, kan der løbende ske en udskillelse af 

tilbudsgivere på baggrund af en evaluering af tilbuddene i henhold til tildelingsmodellen, indtil et 

tilbud bliver valgt. Tilbudsgivere, der blive fravalgt, vil modtage skriftlig meddelelse herom, så snart 
beslutningen om fravalg er truffet. 

 

På baggrund af de oplysninger der kommer frem i en forhandlingsrunde, vil FynBus vurdere, om 

der er behov for præciseringer eller tilpasninger af udbudsmaterialet. Hvis dette er tilfældet, vil 

FynBus udsende det reviderede udbudsmateriale til tilbudsgiverne som grundlag for afgivelse af 

tilrettede tilbud. 

 

Tildelingskriterium  
FynBus vil med tildelingen af ordren vælge tilbud efter tildelingskriteriet ”laveste pris” i henhold til 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 55. 

 

Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver 
Manglende opfyldelse af udvælgelseskriterier samt manglende eller for sen fremsendelse af anmod-

ning om prækvalifikation med tilhørende bilag vil medføre, at anmodning om prækvalifikation ude-

lukkes fra vurdering.  

 

Væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i prækvalifikationsmaterialet, samt forbehold 

der ikke kan prissættes, vil ligeledes medføre udelukkelse.  

 

Forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser 

om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt 
Tilbudsgiver skal overholde forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestem-

melser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt i Danmark.  

 

Tilbudsgiver kan indhente de relevante oplysninger på følgende hjemmesider: 

 

 Oplysninger om skatter og afgifter findes på SKAT’s hjemmeside: http://www.skat.dk  

 

 Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk  

 

 Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 

http://www.at.dk  

 

FynBus kan i den forbindelse særligt henvise til Arbejdstilsynet miljøvejviser nr. 30 for 

transport af passagerer, se 
 http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-30-transport-

af-passagerer.aspx,  

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-30-transport-af-passagerer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-30-transport-af-passagerer.aspx
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samt At-intern instruks vedr. busdrift, se http://www.at.dk/sw32846.asp?usepf=true. 

 

 

Tilbudsgivers omkostninger 
Samtlige omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation påhviler tilbudsgiver. 

 

Ejendomsret til prækvalifikationsmaterialet 
FynBus har vedblivende enhver rettighed, herunder ophavsret og ejendomsret, til prækvalifikati-

onsmaterialet og oplysninger, der i øvrigt afgives i forbindelse med prækvalifikationsforretningen. 

 

  

http://www.at.dk/sw32846.asp?usepf=true
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DISPOSITION FOR PRÆKVALIFIKATION 
Disposition for anmodning om prækvalifikation er et værktøj, der skal lette ansøger i udarbejdelse 

af anmodning om prækvalifikation. 

 

Disposition for anmodning om prækvalifikation opregner punkt for punkt, hvad ansøger skal tage 

højde for, både formelt og indholdsmæssigt, såfremt anmodning om prækvalifikation skal være 

konditionsmæssig. 

 

Det skal bemærkes, at FynBus kan vælge at se bort fra anmodninger om prækvalifikation, som ikke 

opfylder de i prækvalifikationsmaterialet anførte dispositioner. 

 

Afgivelse af anmodning om prækvalifikation  
Ansøger skal aflevere sin anmodning om prækvalifikation inden den angivne tidsfrist. 

 

Tilbudsgiver skal ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation aflevere følgende: 

 
 

1) Underskrevet bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut. 

Der indeholder bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut om, at pengeinstituttet 

vil stille fornøden driftslikviditet til rådighed for tilbudsgiver, hvis denne måtte blive 

valgt.  

 

Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde på en pakke, skal der fremsendes bindende til-

sagn på 1 (én) mio. kr., hvis tilbudsgiver ønsker at byde på begge pakker, skal der 

fremsendes bindende tilsagn på 2 mio. kr.  

 

Der skal gøres opmærksom på, at det stillede tilsagn skal være bindende og ikke må 

indeholde forbehold, herunder forbehold for senere godkendelse fra pengeinstitut-

tets side. 

 

2) Udfyldt Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. 

Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed findes i forlængelse af prækvali-

fikationsmaterialet.  

 

3) Referenceliste over opgaver af tilsvarende omfang og kompleksitet udført for andre offentlige 

virksomheder eller myndigheder. 

 

4) Minimum én positiv udtalelse fra én af de på referencelisten anførte offentlige virksomheder 

eller myndigheder om den udførte opgave. 

5) Dokumentation for tilladelse til bustransport. 
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Ansøgning om tilladelse eller forhåndsgodkendelse indsendes ansøgningen via Virk.dk 

ved brug af digital signatur, eller ved at udfylde og indsende Ansøgning om vejtrans-

porttilladelse. 

 

Ansøgningsblanket kan rekvireres via Trafikstyrelsen hjemmeside:  

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Erhvervstransport/Buskoersel/Bliv-

busvognmand.aspx 
 

 

I forbindelse med anmodning om prækvalifikation uploades tilladelse eller forhånds-

godkendelsen fra Trafikstyrelsen via udbudshjemmesiden. 

 

6) Udfyldt Bilag 2: Tro- og loveerklæring. 

i) Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiverne har udbetalt, forfalden glæd til 

det offentlige jf. Lovebekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at del-

tage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love nr. 336 af maj 

1997. Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente op-

lysninger hos SKAT om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. 

 

ii) Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 

2004/18/EF artikel 45, stk. 1 litra a-d og stk. 2 litra a-d anførte situationer jf. forsynings-

virksomhedsdirektivets art. 54.  

 

Bilag 2: Tro- og loveerklæring findes i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationsmaterialet. 

 

 

Tilbudsgiver afleverer tilbuddet enten pr. mail eller pr brev. 
 

Tilbuddet skal afleveres senest den 18. januar 2016 kl. 12.00. 

 

  

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Erhvervstransport/Buskoersel/Bliv-busvognmand.aspx
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Erhvervstransport/Buskoersel/Bliv-busvognmand.aspx
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Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed 
 

Anmodning om prækvalifikation til udbud af buskørslen i Nord-

fyns Kommune 
 

Alle punkter i nedenstående skemaer skal besvares, uanset om der kan henvises til andet tilbuds-
materiale i øvrigt.  

 

Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelser 

 

Oplys tilbudsgivers navn, adresse, 

cvr.nr., telefonnummer og e-mail. 

 

 

Oplys navn på virksomhedens kon-

taktperson i forbindelse med dette 

udbud samt denne persons direkte 

telefonnummer, mobilnummer og 

e-mail. 

 

 

Supplerende oplysninger  

 
Eventuelt supplerende oplysninger. 
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Forbehold  

 

Eventuelt forbehold. 
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Bilag 2: Tro- og loveerklæring 
 

 

I: Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige 

  

Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser 

kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgive-

ren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sik-

ringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 

 

Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos Skat 

om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 

  

Oplysning om eventuel ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

  

  

(Angiv ved markering) 

1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

 

2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne 

gæld overstiger ikke 100.000 kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta)  

3 Virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld 

overstiger 100.000 kr. (eller tilsvarende gæld i anden valuta)  
 

 

Nedenstående skal kun besvares, såfremt der er afkrydset i ovenstående punkt 3) 

  

  

4 Der er overfor inddrivningsmyndighedens stillet sikkerhed for betaling af den del 

af gælden, der overstiger 100. 000 kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta)  

5 Der vil overfor inddrivningsmyndighedens blive stillet sikkerhed for betaling af 

den del af gælden, der overstiger 100. 000 kr. (eller tilsvarende beløb i anden va-

luta) 

 

 

6 Der er overfor inddrivningsmyndighedens indgået en afdragsordning vedrørende 

ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne ordning er overholdt  

 

Inddrivningsmyndighedens 

navn: 

 

 

Inddrivningsmyndighedens 

adresse: 
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Hvis en tilbudsgiver har gæld til det offentlige på mere end 100.000 kr., og der overfor inddrivel-

sesmyndigheden ikke er stillet sikkerhed efter nr. 4), eller der ikke er indgået en afdragsordning 

efter nr. 5), vil tilbudsgiveren ikke blive prækvalificeret til at afgive tilbud. 

  

 
 

II: Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 

2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og stk. 2. litra a-d anførte situationer 

 

   

Tilbudsgivere afgiver erklæring på tro og love om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af 

direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 litera a-d og stk. 2. litra a-d anførte situationer, jf. forsynings-

virksomhedsdirektivets art. 54. 

 

Ordregiver forbeholder sig desuden ret til selv at kontrollere, hvorvidt tilbudsgivere, der påtænkes 

tildelt kontrakt, er omfattet af én af de førnævnte situationer, ligesom ordregiver forbeholder sig 

ret til at kræve dokumentation herfor fra tilbudsgiveren. Befinder tilbudsgiveren sig i én af de i ar-

tikel 45, stk. 1 og stk. 2. litra a-d anførte situationer, vil tilbudsgiveren blive udelukket fra deltagelse 

i udbuddet. 

 

Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger er korrekte. 

 

Dato: _________________  

 

Navn:________________________ 

 

 

 

Firma:_________________________ 

         (Stempel) 

 

Underskrift: ______________________________________________ 

 


