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17. maj 2016 

Spørgsmål til udbudsmaterialet 

 

Spørgsmål 4 

Vil MOVIA i lyset af den meget korte kontraktperiode og dermed afskrivningsperiode fravige 

kravet til at operatøren skal installere: 

- Nyt Realtids System 

- Automatisk stoppestedsannoncering 

 

Svar på spørgsmål 4 

Vi forventer, at det nye realtidssystem er færdigudrullet i Moiva H i slutningen af 2017, så linje 65e 

kan køre med TDR som alternativ. 

Movia ønsker fortsat, at der er automatisk stoppestedsannoncering i busserne. 

 

Spørgsmål 3 

Er det muligt at afløse på ruten ved Frederikssunds Sygehus eller ved JF Willumsensvej?  

Svar på spørgsmål 3 

Movia er indstillet på at udvise fleksibilitet til hvor på linjen der skal afløses. Movia kan acceptere 

afløsning på de nævnte steder.  

  

Spørgsmål 2 

Er det muligt at afkorte/forlænge et antal afgange således at de stopper/starter ved 

Frederikssunds Sygehus eller ved JF Willumsensvej  

Svar på spørgsmål 2 

Movia skal godkende eventuelle ændringsforslag, men er indstillet på at udvise fleksibilitet i 

forhold til den præcise køreplan for linjen, så start og slutsted for vognløbene kan ændres i forhold 

til den udbudte køreplan. Der skal dog afgives tilbud på de vedlagte planer. Eventueller ændringer 

vil skulle holdes inden for de i udbudsmaterialet beskrevne vilkår.  



Det kan desuden oplyses, at der fra august måned ændres køreplan. Køreplanen fra august kan 

downloades fra menupunktet Udbudsmateriale. Der skal ikke bydes efter denne plan. 

  

  

27. april 2016 

Spørgsmål til udbudsmaterialet 

 

Spørgsmål 1 

Hvordan åbner jeg ESPD filen? 

Svar på spørgsmål 1 

ESPD filen åbnes således:  

ESPD’en skal downloades fra udbudssiden og gemmes på computeren. Bemærk, at filen er zippet, 

så den skal unzippes. 

Indsæt derefter følgende link i browseren: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=da.  

Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør” og importer derefter ESPD’en. Udfyld ESPD’en.  

Efter udfyldelse af ESPD’en klik da på ”Eksporter” og gem filen på computeren.  

Filen uploades på udbudssiden på sammen vis som øvrige dokumenter, der skal indsendes til 

Movia i forbindelse med afgivelse af tilbud. 
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