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Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar 
vedr. udbud af buskørsel i Svendborg Kommune 

 

15.december 2011 
 

Supplerende oplysning 1: Personale – Bilag A – Personale 

I Personale - Bilag A – Personale er opdateret med supplerende oplysninger på personale, der i 

forbindelse med udbud af buskørsel i Svendborg Kommune er omfattet af lov om virksomheds-

overdragelse. 

 

Personale- Bilag A – Personale er ændret. Seneste revideret 4. januar 2012. 

 

Supplerende oplysning 2: Option Pakke 2 

Optionen i pakke 2 på yderligere 474 afregningstimer bortfalder. Optionen bliver en del af det 

samlede udbud. 

 

Pakke 2 vil dermed bestå af i alt 9.090 afregningstimer pr. år. 

 

Fordelingen af kontraktbusser vil i kontraktperioden vil være følgende: 

 

10 kontraktbusser på 12 meter med minimum Euro 4 

3 kontraktbusser på 10 meter med minimum Euro 4 

2 kontraktbusser på 12 meter med minimum Euro 3 (til kørsel på rute 680 og 681) 

 

I alt 15 kontraktbusser. 

 

Ændringen betyder at Tilbud – Bilag 1 – Pris er ændret. Seneste revideret 4. januar 2012. 

 

22.december 2011 
 

Supplerende oplysning 3: Kontrakt – Bilag D – Fremlejekontrakt vedr. Gotlandsvej 1, 

5700 Svendborg 

I Kontrakt – Bilag D – Fremlejekontrakt vedr. Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg er vedlagt kort, som 

er benævnt bilag 4. Herudover er kopi af erhvervslejekontrakt inkl. bilag mellem Hans Christian 

Bukkehave og Svendborg Kommune vedlagt. 

 

Kontrakt- Bilag D – Fremlejekontrakt vedr. Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg er ændret. Senest re-

videret 12. januar 2012 

 

Spørgsmål 1 – vedr. busmateriel i pakke 2 

Spørgsmål 1A) 

Er det korrekt, at der ikke stilles nogen krav til busalder for busser under pakke 2?  

 

Svar 1A) 

FynBus stiller krav om Euro 4, da Euro 4 er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober 

2006. FynBus accepterer ikke ældre busser end dette. 

http://fynbus.dk/dwn7062
http://fynbus.dk/dwn7063
http://fynbus.dk/dwn7088
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Spørgsmål 1B) 

Vil busser med lavere Euronorn 1, 2 eller 3 kunne anvendes, hvis disse eftermonteres partikelfilter 

således, at de derved kan opfylde kravene til Euronorm 4? 

 

Svar 1B) 

Nej, se svar under 1A. 

 

Spørgsmål 1C) 

Er det korrekt, at der ikke stilles krav om bemaling efter FynBus’ designmanual af busserne under 

pakke 2? 

 

Svar 1C) 

Der stilles ikke krav til bemaling af busser i pakke 2, men busserne må gerne males efter FynBus’ 

designmanual. 

 

Spørgsmål 1D) 

Vil FynBus kunne acceptere at der bydes med busser på 13 meter som erstatning for 12 meter? 

 

Svar 1D) 

Nej. 

FynBus stiller krav om følgende busser i pakke 2: 

10 kontraktbusser på 12 meter med minimum Euro 4 

3 kontraktbusser på 10 meter med minimum Euro 4 

2 kontraktbusser på 12 meter med minimum Euro 3 

 

FynBus accepterer således ikke busser på 13 meter. 

 

Spørgsmål 1E) 

Vil Fynbus kunne acceptere at der bydes med busser på 12,8 meter som erstatning for 12 meter? 

 

Svar 1E) 

Nej. Se svar under 1D. 

 

Spørgsmål 2  

Jf. side 8 i Udbudsbetingelserne: Der står, at der skal afgives tilbud på både bybuskørsel og på lo-

kalkørsel. På side 14 i Udbudsbetingelserne fremgår det, at der kan afgives tilbud på en enkelt pak-

ke. Hvad er korrekt? 

Svar 2) 

Det fremgår af Udbudsbetingelserne side 8, at der kan afgives tilbud på bybuskørsel i Svendborg og 

lokalkørslen i Svendborg Kommune enkeltvis og samlet. 

 

Ved samlet tilbud på buskørsel i Svendborg Kommune, skal der desuden afgives tilbud på de en-

kelte pakker. 
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Det er således kun ved et samlet tilbud på både Pakke 1 og Pakke 2, at der tillige skal afgives til-

bud på de enkelte pakker særskilt.  

Tilsvarende fremgår af Udbudsbetingelserne side 14. 

 

Spørgsmål 3 

Jf. Udbudsbetingelser § 45 Misligholdelse: ”Forhold omfattet af § 24 stk. 8 afsnit vil blive anset som 

misligholdelse”. Er dette korrekt? 

Svar 3) 

Nej. 

Formuleringen i § 45 ændres til følgende: 

 

”Entreprenør er over for FynBus ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse 

af kørselsaftalen, med mindre denne misligholdelse skyldes vejrforholdene eller andre udefrakommende 

begivenheder, som entreprenør ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter 

(force majeure).  

 

Forhold omfattet af § 24 stk. 10 vil blive anset som misligholdelse.” 

 

Spørgsmål 4 

Jf. § 39 Bod stk. 5 og 6: Boden bliver forøget med 25 % såfremt et efterfølgende bodsniveau er på 

niveau med forrige måned eller højere. Er dette korrekt, da det eksempelvis vil betyde en stigning i 

en mindre bod på 25 %, såfremt man har kørt bodsfrit i en periode?  

Svar 4) 

Bestemmelsen skal forstås således, at FynBus ikke accepterer, at entreprenøren undlader at arbej-

de med/forbedre kvalitetsbristerne. 

 

Hvis f.eks. entreprenør 2 måneder i træk får bod på 5000 kr., vil boden blive forøget med 25 % i 

den 2. måned.  

 

Hvis entreprenør efter en bodsfri periode igen har kvalitetsbrister, der udløser bod, vil der blive 

udstedt bod i henhold til § 39 stk. 3. Hvis der i den efterfølgende måned/måneder også udløses 

bod, kan disse blive tillagt 25 %.  

 

Tillæg af de 25 % annulleres således efter en bodsfri periode. 

 

Spørgsmål 5 

Jf. Kravspecifikation – Bilag F, side 1: Forefindes der pausefaciliteter på Svendborg rutebilsstation til 

chaufførerne? 

Svar 5) 

FynBus stiller ikke chaufførfaciliteter til rådighed på Svendborg rutebilsstation.  

 

Ønsker ny entreprenør pausefaciliteter på Svendborg rutebilsstation, skal forespørgsel vedr. disse 

rettes til Svendborg Kommune. 

 



FynBus 
Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune 

J.nr. 201109-5873 

 

4 

 

Spørgsmål 6 

Kan der oplyses noget om de forventede fælles vedligeholdelsesudgifter på Gotlandsvej?  

 

Svar 6) 

Arriva står selv for udvendig vedligeholdelse af arealerne,(græsslåning, bede etc.) samt rengøring af 

bygninger.  

 

Udlejers personale har de sidste par år udført arbejdet til en pris af 11.000 kr. excl. moms. 

 

Spørgsmål 7 

Jf. Kravspecifikation Bilag C1, side 1 kan såvel laventre som lavgulvsbus bruges i pakke 1, men jf. 

Udbudsbetingelserne side 10, ”Alle driftsbusser og reservebusser skal være fabriksnye laventrebus-

ser”, og senere i samme afsnit står der ”f.eks. laventrebusser”. Ydermere står der i Tilbud – Bilag 

2; ”indsættes fabriksnye laventrebusser ved kørsel i pakke 1”. Kan der indsættes andet end laven-

trebusser? 

 

Svar 7) 

FynBus accepterer såvel laventrebusser som lavgulvbusser. 

 

 

4. januar 2012 
 

Supplerende oplysning 4: Kontrakt om udførelse af lokalkørsel i Svendborg Kommune 

I Kontrakt om udførelse af lokalkørsel i Svendborg Kommune indsættes i: 

§ 32 stk. 1 

”Busserne kræves ikke bemalet i overensstemmelse med FynBus’ designmanual. Det skal ved tyde-

lig skiltning fremgå, at busserne kører for FynBus.” 

 

Spørgsmål 8 

Vedr. busmateriel pakke 2 – side 73 

Der står på udbudsmaterialets side 73 at.: Busserne i indeværende kontrakt må ikke udføre kørsel 

i andre kontrakter under FynBus uden den fornødne godkendelse af FynBus. 

Vil FynBus kunne acceptere, at busmateriellet under pakke 2 anvendes til anden kørsel, når disse 

ikke kører for FynBus, og den anden kørsel i øvrigt ikke påvirker driften af pakke 2? 

 

Svar 8) 

FynBus kan acceptere, at busmateriellet under Pakke 2 anvendes til anden kørsel. Dog under for-

udsætning af at skiltning, hvor det fremgår, at busser kører for FynBus jf. § 32 stk. 1 fjernes eller 

overdækkes. 

 

Spørgsmål 9 

Ad Regulering pakke 1 side 45  

Der står i § 38 Prisregulering, Stk. 1: 

Kontrakten reguleres ved kontraktstart til prisniveau for december 2011, jf. omkostningsindeks 

for buskørsel i Danmark. 

Bør dette ikke være for prisniveau august 2012? 
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Svar 9) 

Kontraktens § 38 stk. 1 ændres således, at kontrakten vil blive reguleret til prisniveau august 2012 

ved kontraktstart. 

 

Spørgsmål 10 

Ad Regulering pakke 2 side 79 

Der står i § 38 Prisregulering, Stk. 1: 

Kontrakten reguleres ved kontraktstart til prisniveau for november 2011, jf. omkostningsindeks 

for buskørsel i Danmark. 

Bør dette ikke være for prisniveau august 2012? 

 

Svar 10) 

Kontraktens § 38 stk. 1 ændres således, at kontrakten vil blive reguleret til prisniveau august 2012 

ved kontraktstart. 

 

Spørgsmål 11 

Ad GPS-trackingsystem pakke 1+2 

I kontrakternes § 24, stk. 3 står der at: FynBus skal sikres adgang til et web-baseret GPS tracking 

system.  

 

I kravspecifikationens side 96 omtales realtidsudstyr i form af en Smartphone. 

 

Er den applikation, der henvises til på side 96, dækkende for kravene i kontrakternes § 24, stk. 3, 

eller skal der ud over Smartphone installeres eksternt GPS trackingssystem i busserne? 

 

Svar 11) 

Nej. Det er tale om 2 forskellige systemer. 

 

GPS-trackingsystem bruges til at se, hvor bussen er henne, det kan f.eks. også bruges til at se 

chaufførens kørsels mønster, brændstofforbrug og eventuelt tilkobles alarm. Systemet er også kal-

det et flådesystem. 

 

Realtidsudstyr i form af en Smartphone skal bruges af FynBus til at sende realtid til rejseplanen, 

se eventuel Kravspecifikation – Bilag I - Smartphone 

 

Spørgsmål 12 

Der henvises til et kort i fremlejekontrakten som bilag 4. 

Er der mulighed for at se dette kort? 

 

Svar 12) 

Se under Supplerende oplysning 3 ovenfor. 

 

Spørgsmål 13 

Der står i Fremlejekontrakten følgende passus.: ”Fremlejetager erklærer nøje at have sat sig ind i leje-

kontraktens bestemmelser og vedhæftede bilag, og erklærer samtidig i enhver henseende at have godkendt 

lejekontrakten og de vedhæftede bilag.” 
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Er der bilag ud over det i spørgsmål 5, der ikke er bekendtgjort, og som tilbudsgiver bør kende til, 

inden der afgives bud? 

 

Svar 13) 

Se under Supplerende oplysning 3 ovenfor. 

 

Spørgsmål 14 

Lejekontraktens § 2 

Fremlejetager betaler i leje 594.529,00 kr. årligt, der reguleres efter samme regler, som fremgår af 

lejekontraktens § 8 og § 9. 

 

Hvorledes reguleres lejen? 

 

Svar 14) 

Lejen reguleres i overensstemmelse med § 8 og § 9 i erhvervslejekontrakten mellem Hans Christi-

an Bukkehave og Svendborg Kommune underskrevet af udlejer den 26. februar 2006 og af lejer 

den 27. februar 2006.  

 

Se under Supplerende oplysning 3 ovenfor. 

 

Spørgsmål 15 

Er der i den årlige leje eksklusiv.: 

Elforbrug? 

Vandforbrug samt kloakafgifter?  

 

Svar 15) 

Den årlige leje er eksklusiv diverse forbrugsudgifter mv.  

 

Spørgsmål 16 

Har FynBus et estimat på den årlige udgift af spørgsmål 15, i det tilfælde hvor spørgsmål 15 ikke er 

inklusiv i den årlige leje? 

 

Svar 16) 

Nej. Udgifterne er afhængige af det enkelte firmas profil og forbrugsmønster. 
  

Spørgsmål 17 

Det fremgår at ”Alle vedligeholdelsesomkostninger deles mellem Bybusselskabet og Arriva i de 

tilfælde, hvor der er tale om arealer, der benyttes af parterne i fællesskab og/eller kan betegnes 

som fællesarealer. 

 

Fordelingsnøglen fastsættes til 50/50.” 

 

Er det muligt at få et estimat over den årlige udgift for dette. 

 

Svar 17) 

Nej. Dette er afhængigt af brug, slitage m.v.  
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Spørgsmål 18 

Inkluderer den årlige leje også værkstedsfaciliteter? 

 

Svar 18) 

Der stilles værksted til rådighed som en del af lejemålet, men udstyr i værkstedet skal bekostes af 

lejer.  

 

Spørgsmål 19 

Vil der være umiddelbar mulighed for, at der kan etableres tankanlæg for drift af pakke 1 på gara-

geanlægget under overnævnte lejekontrakt? 

 

Svar 19) 

Det vurderes, at der er mulighed for opstilling af tankcontainer på ca. 6.000 liter.  

 

Spørgsmål 20 

Der står i udbudsmaterialet, at man ikke kan forvente at overtage det opholdsrum, der i dag an-

vendes i forbindelse med pauseafholdelse ved banegården. 

 

Kan det oplyses, hvad lejen for rummet udgør i dag, og hvem udlejer er? 

 

Svar 20) 

FynBus udlejer ikke opholdsrum ved banegården. Nuværende entreprenør lejer opholdsrum af 

DSB. FynBus kender ikke lejestørrelsen. 
 

 

Spørgsmål 21 

Vedr. reservemateriel pakke 1 

Det fremgår af udbud side 10, at alle reservebusser skal være fabriksnye, og at der skal anvendes 

det antal, som entreprenøren vurdere er nødvendig. 

Kan FynBus acceptere, at reservemateriel ikke er fabriksnyt efter kontraktindgåelse, hvis de over-

holder alle EEV-krav? 

 

Svar 21) 

Nej, dette accepteres ikke af FynBus. 

 

Spørgsmål 22 

Er der særskilt måler på vaskemaskine, eller risikerer man at skulle betale dobbelt for el og vand i 

forbindelse med vask af busser. (Da der betales 1500 kr. pr. bus pr. måned)? Hvis der er særskilte 

målere, er det så Arriva der betaler for disse?  

 

Svar 22) 

Der er ikke målere på vaskemaskinen. Betaling for busvask dækker driftsomkostningerne til va-

skemaskinen og vaskehallen inkl. el og vand. Der vil blive etableret selvstændige målere øvrige re-

levante steder på lejemålet, således at forbrug på vaskemaskinen ikke afregnes via disse målere.  
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Spørgsmål 23 

Spørgsmål vedr. Personale i pakke 1: 

 

Kan det oplyses, hvad den nuværende månedsløn er samt evt. tillæg og pension for følgende per-

sonale under pakke 1: 

 
Driftsleder                            

Kontorassistent                    

Mekaniker                           

 

Svar 23) 

Personale- Bilag A – Personale er revideret. 

 

 

Spørgsmål 24 

Spørgsmål Ad Personale i pakke 2: 

 

Kan det oplyses, hvad den nuværende månedsløn er samt evt. tillæg og pension for følgende per-

sonale under pakke 2: 

 

Mekaniker                           

 

Svar 24) 

Se svar 23) 

 

Spørgsmål 25 

Personale - Bilag A – Personale – Pakke 1 og Pakke 2: Hvor mange af hver anciennitetsgruppe er 

faglærte? 

Svar 25) 

Se svar 23) 

Spørgsmål 26 

Jf. Personale - Bilag A- Personale - Pakke 2: Forholdet mellem anciennitet og løntillæg stemmer 

ikke overens. Korrekt skema udbedes. 

Svar 26) 

Se svar 23) 

 

Spørgsmål 27 

Jf. Personale - Bilag A – Personale: Det ønskes oplyst, om chaufførerne er månedslønnede eller 14 

dags lønnede? 

Svar 27) 

Se svar 23) 

 

 

 

http://fynbus.dk/dwn7062
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Spørgsmål 28 

Idet det fremgår, at der skal billetmaskiner i busserne i Pakke 2, så skal der vel også aflønnes iflg. 

AKT-overenskomst? Gælder det også chauffører, der hidtil har været aflønnet iflg. TA-

overenskomst hos nuværende entreprenør? 

 

Svar 28) 

Medarbejdere hos nuværende entreprenører overdrages til kommende entreprenør på de vilkår, 

der fremgår af deres nuværende overenskomst. 

 

Medarbejderens overenskomstmæssige forhold afgøres af arbejdsgiver/kommende entreprenør, 

dog således at opmærksomheden henledes på begge kontrakters § 14.  

”Entreprenør er, under henvisning til ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter samt lovbekendtgørelse om buskørsel § 18, stk. 2, forpligtet til at yde de medarbejdere, 

der er beskæftiget med entreprisen, løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvil-

kår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor ved-

kommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.” 

 

Spørgsmål 29 

Det fremgår at det samlede antal afregningstimer pr. år for pakke 1 og pakke 2 er 37980 timer. Er 

det korrekte antal ikke 38470? 

 

Svar 29) 

Det korrekte antal afregningstimer er 38.470. 

 

Tilbud – Bilag 1 – Pris ændres i overensstemmelse hermed. 

 

Spørgsmål 30 

Ved samlet tilbud på Pakke 1A og 2 er kontraktperioden da 8 år - for begge pakker?  

 

Svar 30) 

Ved samlet tilbud på Pakke 1A og Pakke 2 kan der ske successiv udløb af kontrakterne på følgende 

måde: 

 

Pakke 1A udløber efter 8 år. 

 

Pakke 2 udløber efter 4 år. Der er dog mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 x 2 år.  

 

Spørgsmål 31 

Ved samlet tilbud på Pakke 1B og 2 er kontraktperioden da 6 år, med mulighed for forlængelse på 

2 år - for begge pakker? 

 

Svar 31) 

Ved samlet tilbud på Pakke 1B og Pakke 2 kan der ske successiv udløb af kontrakterne på følgende 

måde: 

 

Pakke 1B udløber efter 6 år, der er dog mulighed for forlængelse i 2 år. 

http://fynbus.dk/dwn7063
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Pakke 2 udløber efter 4 år med mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 x 2 år.  

 

Spørgsmål 32 

Fynbus anvender under tildelingskriterium en vægtning 

 

- Pris (55-65 %) 

- Tilbudte busmateriel (20-30 %) 

- Kvalitet af drift (10-20 %) 

 

Hvordan placeres/tildeles man procentpoint i pris? Får laveste pris f.eks. 65 % og højeste pris 55 

%? 

 

Hvordan placeres/tildeles man procentpoint i busmateriel? Er det i forhold til nyeste/ældste bus?  

 

Eller er det f.eks. 1 % pr. år? Eller procentpoint ift. de øvrige bydere? 

 

Svar 32) 

FynBus anvender tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige bud”, hvor følgende underkrite-

rier er fastsat: 

 

- Pris (55-65 %) 

- Tilbudte busmateriel (20-30 %) 

- Kvalitet af drift (10-20 %) 

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet giver mulighed for, at vægtningen har et spænd på 10 %. Det er 

således muligt, at den endelige vurdering af de indkomne tilbud får følgende vægtning indbyrdes: 

 

- Pris (60 %) 

- Tilbudte busmateriel (25 %) 

- Kvalitet af drift (15 %) 

 

De angivne procenter viser vægtning i forhold til det samlede tilbud, fordelt over de 3 underkrite-

rier.  

 

De angivne procenter vedrører ikke en pointtildeling/evalueringsmodel indenfor det enkelte un-

derkriterium, eks. ”Pris”.  

 

Det kan oplyses, at FynBus ikke få forhånd har fastlagt en evalueringsmodel. 

 

Spørgsmål 33 

I pakke 1 stilles der krav om 4 klap/skyderuder, og 3 taglemme. Efter klap/skyderuder er indført 

har fleste andre udbydere accepteret 2 taglemme. Vil Fynbus også gøre dette? 
  
Svar 33) 

FynBus vil acceptere 2 taglemme. 
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12. januar 2012 
 

Supplerende oplysning 5: Tillæg til kravspecifikations - Bilag D - Uniform 

Placering af logoer på uniformer ændres i Kravspecifikations – Bilag D – Uniform til følgende: 

 

Uniformsjakke: FynBus logo på øvre ryg og venstre bryst. 

Øvrige logoer frivillige. 

 

Strik:  FynBus logo på øvre ryg og venstre bryst. 

Øvrige logoer frivillige. 

 

Polo:  FynBus logo på øvre ryg og venstre bryst. 

Øvrige logoer frivillige. 

 

Skjorter:  FynBus logo på øvre ryg og venstre bryst. 

Øvrige logoer frivillige. 

FynBus logo på knapper kræves ikke fremover. 

Logo på skjorteflipper frivillige. 

Farve på skjorte kan fremover også være hvid. 

 

Bukser:  FynBus logo på højre lår lomme. 

Bukser kan fremover være en sort buks, uden lår lomme og logo. 

 

Cap:  Sort med FynBus logo i front. 

 

Det vil fremover være frivilligt om entreprenørerne ønsker deres eget Logo på uniformdelene. 

Ønsker man entreprenørens Logo på sine uniformsdele, skal det sidde på højre bryst. 

 

Størrelser på FynBus Logo: 

Jakke bryst: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

Jakke ryg: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

 

Strik bryst: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

Strik ryg: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

 

Skjorte bryst: Bredde 5.0 cm. Højde 3.2 cm. 

Skjorte ryg: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

 

Polo bryst: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

Polo ryg: Bredde 7.0 cm. Højde 4.5 cm. 

 

Cap: Bredde 7.0 cm Højde 4.5 cm. 

 

Den FynBus grønne farve har Pantone nr. 375c 
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Spørgsmål 34 

I kontrakten om lokalkørslen fremgår det af § 4, at FynBus har (ene)retten til at forlange kontrak-

ten forlænget med 2 x 2 år. Tilsvarende formulering fremgår ikke af § 4 i kontrakten om lokalkør-

sel i Svendborg Kommune.  

 

For at undgå misforståelser bedes udbyder bekræfte, at en evt. forlængelse af kontrakten på by-

buskørslen fra 6 til 8 år forudsætter enighed mellem parterne. 

 

Svar 34) 

FynBus har option på forlængelse af kontrakten med 2 x 2 år. Ønsker FynBus en forlængelse fra 6 

til 8 år, skal FynBus meddele dette senest et år før kontrakts ophør. Dette forudsætter ikke enig-

hed mellem parterne. 

 

Spørgsmål 35 

Det fremgår af udbudsmaterialet, at der er driftsstart den 12.08.2012, men at vedståelsesfristen 

løber helt frem til den 01.10.2012.  

 

Efter alm. udbudsretlig praksis bortfalder alle øvrige tilbud, når udbyder har valgt det eller de vin-

dende tilbud. Udbyder bedes derfor redegøre for betydningen af den valgte vedståelsesfrist. (Hvis 

udbyder vælger at acceptere et tilbud, efter at driften skulle have været påbegyndt, gør vinderen 

sig jo straks skyldig i grov misligholdelse af kontrakten, hvilket berettiger enhver af parterne til 

øjeblikkelig ophævelse af kontrakten, jf. kontraktens § 47, stk. 1). Udbyder bedes ligeledes oplyse, 

hvilken minimumsperiode vinderen er sikret for at kunne forberede sin drift. En sådan minimums-

periode skal selvsagt ikke være til hinder for, at vinderen kan indgå anden aftale med udbyderen, 

men opstart af busdrift kræver trods alt betydelige investeringer i både materiel og driftsplanlæg-

ning – og jo kortere tid der er til rådighed, jo dyrere bliver opstarten. 

 

Svar 35) 

FynBus er ikke bekendt med omtalte udbudsretlige praksis vedr. vedståelsesfristen. FynBus fast-

holder på den baggrund sin vedståelsesfrist.  

 

FynBus gør opmærksom på, at tilbudsgiverne frigøres automatisk fra deres tilbud, hvis tilbudsgiver 

ikke indbydes til forhandling. Frigørelsen sker fra det tidspunkt, hvor denne beslutning er kommet 

frem til tilbudsgiveren.  

 

I forhold til hvilken minimumsperiode vinderen er sikret, kan det oplyses, at FynBus forventer at 

fremsende accept/afslag på tilbud i marts/april 2012. FynBus vil bestræbe sig for en hurtig afgørelse, 

således vinderen sikres længst mulig opstartsperiode. 
 

Spørgsmål 36 

Det bedes oplyst, på hvilke ruter der kan forventes en direkte og vedvarende kontakt til børn un-

der 15 år, jf. kontraktens § 16, Børneattest. 

 

Svar 36) 

Det forventes at der er en direkte og vedvarende kontakt til børn under 15 år på alle ruter i Pak-

ke 2. 
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Spørgsmål 37 

Det fremgår af § 15, stk. 7 og 8 i kørselskontrakterne at entreprenørens alkohol- og rygepolitikker 

mindst skal være i overensstemmelse med FynBus’ tilsvarende politik. For vort vedkommende vil 

udbyders alkoholpolitik ikke kunne give anledning til problemer, men det vil rygepolitikken mulig-

vis, da vi tillader rygning udendørs, såfremt den ikke kan genere andre end rygeren selv. 

 

Udbyder bedes derfor oplyse om indholdet af FynBus’ rygepolitik. 

 

Svar 37) 

FynBus’ rygepolitik er: 

 

Rygepolitikken er en del af Trafikselskabet FynBus’ samlede personalepolitik og gælder for alle an-

satte i FynBus. Rygepolitikken skal tillige respekteres af eventuelle eksterne leverandører af tjene-

steydelser til FynBus. 

 

Formål: 

Det overordnede mål med rygepolitikken er at sikre, at medarbejdere sikres et røgfrit miljø i ar-

bejdstiden. Rygepolitikken skal endvidere opfylde kravene i Lov om røgfri miljøer, der trådte i kraft 

den 15. august 2007. FynBus understøtter sin rygepolitik ved at tilbyde rygestopkurser. 

 

Indendørs arbejdsplads: 

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på FynBus’ lokaliteter. Til FynBus’ lokaliteter hører også ind-

gangspartier, korridorer, gange, toiletter m.v. Det er ikke tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der 

alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen - ej heller er det tilladt at ryge i nogen af 

FynBus’ køretøjer.  

 

Udendørs: 

Det er tilladt at ryge udendørs. Udendørs rygning skal altid foregå på en sådan måde, at det ikke 

generer andre personer.  

 

Tilbud om rygestopkurser: 

En gang årligt tilbydes rygestopkursus til medarbejdere. Sikkerhedsorganisationen sørger for rund-

spørge blandt medarbejdere 1 gang årligt – 3. kvartal. 

 

Konsekvenser af overtrædelse af rygepolitik: 

I tilfælde af overtrædelse af forbud mod at ryge indendørs på FynBus’ lokaliteter træder de disci-

plinære regler vedrørende påtale, skriftlig advarsel eller i sidste ende ophør af ansættelsesforholdet 

i kraft. Grov overtrædelse af rygeforbudet vil blive betragtet som grov misligholdelse, der medfø-

rer bortvisning. 

 

Vedtagelse og opfølgning: 

Denne politik er vedtaget på Hovedudvalgsmøde den 9. maj 2011 og evalueres med henblik på 

eventuel revision senest primo 2013. 

 

Spørgsmål 38 

Det fremgår af kontrakternes § 17, stk. 3, at entreprenøren er forpligtet til at lade alle sine medar-

bejdere certificere, idet der samtidig henvises til kravspecifikationen. Af denne (side 99 ff) fremgår 
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at den påtænkte certificering alene henvender sig til chaufførgruppen, jf. allerede overskriften 

’Chaufførcertificering’ på siden 100. På side 101 anføres yderligere, at FynBus forventer, at den 

enkelte chauffør skal bruge 15-25 minutter af arbejdstiden pr. uge til certificering. 

 

Det bedes derfor præciseret, at den påtænkte certificering alene vil blive obligatorisk for chauffør-

gruppen. 

 

Svar 38) 

Certificeringen vil alene blive obligatorisk for chaufførgruppen. 

 

Spørgsmål 39 

De til bybusselskabet tildelte administrations- og velfærdsfaciliteter indeholder ikke noget kontor 

til den lokale driftsledelse, som både er nødvendig på stedet for at sikre en drift af den ønskede 

høje standard, og som i øvrigt også er en del af kontraktvilkårene, jf. § 12, stk. 3. 

 

Vil udbyder foranledige, at der etableres et kontor til den lokale driftsledelse? [Et sådant kunne vel 

mest hensigtsmæssigt placeres i den østlige del af arealet]. 

 

Svar 39) 

Jf. svar på spørgsmål 45. 

 

Spørgsmål 40 

Efter besigtigelse af garageanlægget på Gotlandsvej har vi konstateret, at der ikke er nogen badefa-

cilitet for mekanikerne beskæftiget med den udbudte kørsel. Et manglende baderum til mekaniker-

ne ville ikke alene være en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen men også af § 19 i kørselskon-

trakten.  

 

Vil udbyder sikre etablering af badefaciliteter, så byder lovligt kan bruge det lejede til busanlæg 

med tilhørende værkstedsfaciliteter? [Et bad og toilet for mekanikerne ville evt. kunne etableres i 

den sydlige ende af bybusoperatørrummet]. 

 

Svar 40) 

Udbyder vil ikke sikre etablering af badefaciliteter, idet FynBus henviser til kontraktens § 18 stk. 2. 

 

Spørgsmål 41 

For så vidt angår dørkombination skelnes der i kravspecifikationen, bilag C1 mellem tung og let 

bybuskørsel. Da vi har konstateret, at der i dag køres med dørkombinationen 2-2-1, går vi ud fra 

at bybuskørslen betragtes som tung bybuskørsel. Denne opfattelse bedes bekræftet. 

 

Svar 41) 

FynBus ønsker let bybuskørsel med minimum den dørkombination, der er angivet i kravspecifikati-

on – Bilag C1 – Krav til busmateriel – Pakke 1. 

 

Spørgsmål 42 

I kravspecifikationen, bilag E er det fastlagt at busoperatørens ledelse skal deltage i FynBus’ kvali-

tets- og billetkontrol. Det bedes oplyst, i hvilket omfang FynBus vil gennemføre en sådan kvalitets-
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kontrol, således at der i vort tilbud kan afsættes de fornødne interne ressourcer til også at støtte 

op om FynBus’ kontrolaktiviteter. 

 

Svar 42) 

I normalsituationen forventer FynBus, at denne opgave har et omfang på maksimalt 10 timer pr. 

måned.  

 

Spørgsmål 43 

Jf. Fremvisningen på Gotlandsvej d. 4/1-2012: Der blev oplyst, at det primært er bybusserne, der 

bliver vasket i vaskehallen. Ville det ikke være naturligt, at vaskehallen er en del af udbuddet? 

 

Svar 43) 

Som anført i fremlejekontrakten kan bybusselskabet mod betaling anvende regionbusselskabets 

vaskeanlæg. 

 

Spørgsmål 44 

Jf. Kontrakt – Bilag D- Fremlejekontrakt, bilag 4: Det er unøjagtigt i forhold til stationeringspladser, 

personalefaciliteter og fællesfaciliteter, hvad der er Arrivas område, og hvad der er entreprenørs 

område. Opdateret oversigtskort bedes fremsendt? 

 

Svar 44) 

Bilag 4 i Kontrakt – Bilag D – Fremlejekontrakt er opdateret. Kortet er benævnt som kopi af 12. 

januar 2012. 

 

Spørgsmål 45 

Jf. Kontrakt – Bilag D- Fremlejekontrakt, bilag 4: Vedrørende de to kontorer i fællesarealet blev 

det oplyst ved fremvisningen på Gotlandsvej, at disse kontorer ikke indgik i fællesarealet. Er dette 

korrekt?  

 

Svar 45) 

Nej. Fællesbygningen i det sydvestlige hjørne anvendes i dag bl.a. til kontor af regionalbusselskabet, 

som på kortet ikke er farvelagt. Denne bygning er fælles for bybusselskabet og regionalbusselska-

bet jfr. kortbilaget. Evt. opdeling af fællesbygningen skal ske ved nærmere aftale mellem bybussel-

skabet og regionalbusselskabet.     

 

Spørgsmål 46 

Jf. Spørgsmål 19: Kan der på fællesarealet opstilles en skurvogn på 4 x 5 meter?  

 

Svar 46) 

Ja, såfremt bybusselskabet indhenter fornødne myndighedstilladelser, og placeringen ikke er til hin-

der for busselskabernes anvendelse af lejemålet. 

 

Spørgsmål 47 

Jf. Spørgsmål 19: Kan der opstilles et dieselanlæg der er dobbelt så stort? 

 

 

 

http://www.fynbus.dk/dwn7088
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Svar 47) 

Ja, såfremt bybusselskabet indhenter fornødne myndighedstilladelser, og placeringen ikke er til hin-

der for busselskabernes anvendelse af lejemålet. 

 

Spørgsmål 48 

Jf. Kontrakt – Bilag D- Fremlejekontrakt, bilag 4: Hvordan kan det være at bybusserne skal betale 

halvdelen af huslejen, når det overdragede areal ikke inkluderer en del af de nyere bygnin-

ger/værksted, og det ikke er halvdelen af kvadratmeterne, der bliver udlejet til entreprenør? Bør 

dette ikke beregnes forholdsmæssigt i forhold til kvadratmetre? 

 

Svar 48) 

Lejen er som anført i fremlejekontrakten. 

 

Spørgsmål 49 

Jf. Kontrakt – Bilag D- Fremlejekontrakt, bilag 4: Hvem afholder omkostningerne til opdeling af 

lejemålet? 

 

Svar 49) 

Omkostninger til opdeling af lejemålet afholdes af regionalbusselskabet og Svendborg Kommune. 

Svendborg Kommunes andel af indregnet i lejen fra bybusselskabet. 

 

Spørgsmål 50 

Jf. Kontrakt – Bilag D- Fremlejekontrakt: Vil den resterende del af lejemålet blive udbudt sammen 

med regionalkørslen i 2016? 

 

Svar 50) 

Der er ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt, om den resterende del af lejemålet vil blive 

udbudt sammen med regionalkørslen ved næste udbud. 

 

Spørgsmål 51 

Jf. Udbudsbetingelserne side 96: Er det meningen at smartphones udelukkende skal sende oplys-

ninger til Rejseplanen? 

 

Svar 51) 

Ja, Smartphonen skal udelukkende sende og modtage oplysninger fra rejseplanen. 

 

Spørgsmål 52 

I det farvelagte ’Bilag 4’ til lejekontrakten er det markeret at både regional-busoperatøren og by-

busoperatøren hver kan have en række 12 m busser holdende øst for værkstedsbygningen med 

klargøringshallen. De faktiske forhold på stedet viste imidlertid, at en sådan opdeling af pladsen 

ikke vil kunne lade sig gøre. Det fremgår nemlig ikke af tegningen fra 1996, at regionalbusoperatø-

ren har et skur med bl.a. en tankcontainer placeret umiddelbart øst for bygningen. Derfor er der i 

dag alene plads til bybusserne på den resterende plads ud mod Gotlandsvej, medens regionalbus-

serne (hvoraf nogle er 13,7 m busser) holder på den plads, der på tegningen ikke er farvelagt men 

markeret ’P-plads 15 busser’. 

 

Der udbedes derfor en opdateret version af det farvelagte ’Bilag 4’. 
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Svar 52) 

Af opdateret bilag 4 (se svar 44), er der vist 14 busbaner op mod hegnet mod Gotlandsvej. Tank-

container er påført tegningen mod vaskehallen. 

 

 

På informationsmødet den 5. januar 2012 blev det oplyst, at der som udgangspunkt ikke 

kunne stilles eller besvares spørgsmål.  

 

Hvis der på trods af dette, kom spørgsmål frem, ville svar på disse blive offentliggjort på 

http://fynbus.dk/wm141229. 

 

Følgende spørgsmål blev stillet: 

 

Spørgsmål 53 

Der udbydes efter tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtig tilbud”. 

 

FynBus anvender følgende underkriterier med den angivne vægtning: 

 

 Pris (55-65 %) 

 Tilbudte busmateriel (20-30 %) 

 Kvalitet af drift (10-20 %) 

 

Under ”Tilbudte busmateriel” kan der lægges vægt på f.eks. ekstra udstyr, bedre sæder, klimaan-

læg, internet m.m. samt tidspunktet for indsættelse af nyt materiel i Pakke 1. 

 

Kan det oplyses, med hvilken vægt/point eks. klimaanlæg tillægges? 

 

Svar 53) 

FynBus har ikke fastlagt en evalueringsmodel, og en sådan kan således ikke oplyses. Det er på den 

baggrund ikke muligt at oplyse, hvor mange point eller lign. eks. et klimaudstyr vil medføre. 

 

Spørgsmål 54 

Hvis busleverandøren har tilbudt levering af fabriksnye laventrebusser til kontraktstart 12. august 

2012 og det efterfølgende viser sig, at der ikke kan leveres til kontraktstart, hvilke konsekvenser 

har dette for tilbudsgiveren/den nye entreprenør? 

 

Svar 54) 

Evalueringen af de indkomne tilbud vil blive baseret på de oplysninger, der fremgå af tilbuddene. 

Evt. konsekvenser ved manglende opfyldelse af tilbuddet vil, hvis muligt, blive reguleret i henhold til 

kontraktens bestemmelser.  

 

Spørgsmål 55 

Hvor lang tid har tilbudsgiver til at indlevere justeret tilbud efter en forhandling? 

 

Svar 55) 

Alle tilbudsgivere får samme tidsfrist til at afgive nyt tilbud.  

 

http://fynbus.dk/wm141229


FynBus 
Udbud af buskørsel i Svendborg Kommune 

J.nr. 201109-5873 

 

18 

 

Spørgsmål 56 

Vedr. § 23 I stk. 1 fremgår det, at køreplantimer er opgjort i køreplanår. I stk. 2 fremgår, at en 

ændring opgøres iflg. kalenderår. Vil det ikke være hensigtsmæssigt, at begge opgørelser foretages i 

køreplanår. 

 

Svar 56) 

FynBus fastholder, at ændringer opgøres pr. kalenderår, jf. kontrakternes § 23 stk. 2. 

 

Spørgsmål 57 

Hvad er korteste varsel for en ændring (nedskæring)? Kan en nedskæring varsles inden 12/8 2012? 

 

Svar 57) 

I henhold til Kontrakt om udførelse af bybuskørsel i Svendborg § 22 stk. 3 er der fastsat et varsel 

på 3 måneder ved ændringer. 

 

I henhold til Kontrakt om udførelse af lokalkørsel i Svendborg Kommune § 22 stk. 3 er der fastsat 

et varsel på 5 uger ved ændringer. 

 

Der kan forventes mindre regulering af kørselsomfang før kontraktens ikrafttræden, men FynBus 

forventer ikke større ændringer.  

 

Spørgsmål 58 

Kender Fynbus allerede nu til planer for skolestrukturen i Svendborg Kommune, ændringer som vil 

betyde færre busser? 

 

Svar 58) 

FynBus er ikke bekendt med planer for ændret skolestruktur i Svendborg Kommune. 

 

Spørgsmål 59 

Vedr. § 23 stk. 4 - hvis en nedskæring overstiger 7,5 % vil en godtgørelse da alene blive fastlagt ifht. 

de variable omkostninger? 

 

Svar 59) 

Godtgørelse ved nedskæringer udover 7,5 % vil blive fastsat efter konkret aftale mellem entrepre-

nør og FynBus.  

 

Omfang af og indholdet i en godtgørelse er således ikke fastlagt på forhånd, men vil ske efter kon-

kret aftale.  

 

Dette er gældende for såvel Kontrakt om udførelse af bybuskørsel i Svendborg som Kontrakt om 

udførelse af lokalkørsel i Svendborg Kommune 

 

Spørgsmål 60 

Vedr. § 23 stk. 4 - vil en godtgørelse max. løbe i 12 måneder (som i stk. 6)? 

 

Svar 60) 

Jf. svar på spørgsmål 59. 


