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Spørgsmål og svar til udbudsmateriale.  
Spørgsmål 1 til 5 er offentliggjort den 18. februar 2016 

Nr. Spørgsmål Svar 

1 

Der er fundet et overlab på vognløb 705 i pakke 2. 

Den skal køre en tur på rute 555 fra 15:20 til 

16:00 og en tur fra 16:13 til 16:51, men oveni er 

den sat til at køre en tur på rute 553 fra 15:53 til 

16:51. Turen skal højst sandsynligt placeres på 

vognløb 703, kan FynBus bekræfte dette? 

 

Det er korrekt.  

2 

Der er ikke noget i udbudsbetingelserne omkring 

perrontid. Regner FynBus her med de sædvanlige 

5 minutters perrontid (hvilket vi vurderer er eget, 

i forhold til at det er skolekørsel)? 

 

Nej. Der er ikke 5 minutters perrontid.  

 

Hvilket betyder at § 41 stk. 2 n) slettes. 

Altså følgende udgår: 

”n) Manglende adgang til bus ved endestationsophold 

(5 min. før afgang) – kr. 2.000 pr. konstateret tur.” 

 

3 

Kan det oplyses, om Fynbus ved 1. forhandling vil 

fravige kravet i §34 stk. 4? 

Der er ingen grund til, at udregne pris ud fra det 

nuværende krav, hvis man alligevel må køre med 

ældre busser. 

 

§ 34 stk. 4 ændres til følgende: 

”Driftsbusser og reservebusser må have 1. 

indregistreringsdato i 2004 eller senere” 

4 

Præcisering af Længde krav i Kravspecifikation - 

Bilag C – Krav til busmateriel. 

 

Under punkt 3. Længde ændres følgende: 

”Bussens længde skal være 12 meter.” 

 

Ovenstående ændres til følgende: 

”Bussens længde kan være op til 13 meter. 

Vælger entreprenøren at tilbyde en bus, der er 

længere end 12 meter, er det entreprenørens 

ansvar at sikre, at bussen kan køre på alle 

nuværende og fremtidige ruter.  

Såfremt en bus over 12 meter ikke kan køre på 

en rute, skal bussen udskiftes. Omkostninger til 

denne udskiftning inkl. flytning af 

billetudstyr/rejsekortudstyr afholdes 

udelukkende af entreprenøren.”  

 

5 

Præcisering af Busnummer i Kravspecifikation - 

Bilag C – Krav til busmateriel. 

 

Under punkt 17. Busnummer ændres følgende: 

”På bussens front placeres busnummer over bussens 

venstre forlygte. 

 

På indstigningssiden placeres busnummer til venstre 

for fordør nederst på karrosseriet. 

 

På bussens bagende placeres busnummer nærmest 

indstigningsside under bagruden, og på venstre 
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langside placeres busnummer nærmest busfront, 

nederst på karrosseriet.” 

 

Ovenstående ændres til: 

”Busnummeret placeres på bussens udvendige 

fire hjørner”. 

 

 

 

 

Spørgsmål 6 er offentliggjort den 23. februar 2016 

Nr. Spørgsmål Svar 

6 

I FynBus’ afregningsfil for pakke 1, så bliver vi i 

vognløb 705 afregnet for 676,6 timer/år imens der 

er 669,97 køreplanstimer/år på det vognløb. Det 

er samme er gældende for vognløb 715. I pakke 2 

er der difference på 7 ud af 10 vognløb. Hvad er 

det korrekte? 

 

Køreplantimer er ikke det samme som 

afregningstimer. Der kan derfor være differencer 

mellem disse, hvilket er tilfældet her. Se evt. 

beskrivelsen i Kravspecifikation - Bilag F – 

beskrivelse af den udbudte buskørsel i Nordfyns 

Kommune.  

Køreplantimer fremgår af Hastus filerne, mens 

afregnings- og kørerplanstimerne fremgår af 

regnearkene med K1 og K2. 

Betaling til entreprenøren sker på baggrund af 

afregningstimerne.  

 

 

Spørgsmål 7 til 10 er offentliggjort den 29. februar 2016 

Nr. Spørgsmål Svar 

7 

I kravspecifikation bilag F står der under 

Tomkørsel i tilbudsbeskrivelsen skal entrepenøren 

redegør for stationeringsteder, men det er ikke 

angivet i Disposition for tilbud. 

Entreprenøren skal oplyse stationeringssteder i 

forbindelse med kontraktunderskrivelse eller senest 

1. maj 2016 jf. kravspecifikation afsnit 8.2 Rejsekort. 

8 

§22 stk. 4  

Kan FynBus forklarer om vi opfatter det rigtigt 

(KORT = FynBus ønsker optil 2 busser indregnet 

pr pakke uden det er sandsynligt at de skal 

bruges) 

Eller hvordan skal stk. 4 forstås? 

§ 22 Stk. 4 skal forstås således: 

FynBus kan i kontraktperioden kræve yderligere to 

driftsbusser i driftssat. Hvis FynBus beder om dette, 

er det til samme pris, som tilbudsgiver har tilbudt for 

de øvrige busser. 

Prisen skal ikke indregnes i tilbuddet.  

9 

Ang rejsekort udstyr, er det muligt vi kan få 

opgivet en værdi for udstyret pr bus, da vi skal 

bruge det rent forsikringsmæssigt. 

Prisen for rejsekortudstyr er 82.000 eksklusiv moms 

og eksklusiv installation pr. bus. 

10 

På tilbudsskemaet er der ikke særskilt tilbudslinier 

for år 7og 8 ønsker man ikke billigerer pris for de 

2 forlængelses år.  De kan jo ikke indregnes i de 

første 6 år da man ikke kender perioden ud over 6 

år. 

FynBus ønsker på nuværende tidspunkt ikke en 

særskilt pris på optionsårene. Dette kan blive et 

emne i forhandlingerne. 

 


