Annonymiseret spørgsmål
Er det korrekt forstået, at
operatøren selv afgør hvilken
vogntype samt antal af vogne, der
skal anvendes til kørselsopgaven?

Svar
Såfremt der ikke på faktaarket fremgår at en bestemt
vogntype ikke kan, eller skal anvendes, kan operatøren selv
vælge vogntype til kørslen (se også afsnit 6.1.3).

I udbudsbetingelserne på side 18
står at der i dette udbud kan køre
med M1 og M2 vogne. På
tilbudsblanketten fremgår M3
ligeledes som en mulighed. Må der
bydes ind med M3 biler?

I udbud FR18 kan der alene køres med M1 og M2 vogne,
som angivet i udbudsbetingelserne. Der er ikke omtalt M3
vogne på tilbudsblanketten (kontraktbilag 1). M3 er nævnt
på "Liste over tilbudte vogne" (kontraktbilag 2), der lister alle
vogntyper, uanset om de må anvendes i det respektive
udbud eller ej.

Antallet af vogne er ligeledes operatørens egen afgørelse,
dog skal de krav og vilkår der fremgår af udbudsmaterialet
incl. bilag naturligvis kunne overholdes.

Jeg vil gerne hente kontraktbilag 5. Kontraktbilag 5 er ikke et bilag du kan hente. Det er der, du
Det er ikke muligt at hente
som tilbudsgiver kan uploade overenskomster.
kontraktbilag 5 via ethics.dk (udbud
af flexrute)?
Anerkendes førstehjælp fra BABkursus samt EU-Bevis, til at opfylde
kravet vedrørende uddannelse i
Førstehjælp?

Nej den nævnte kombination anerkendes ikke.
Der er tale om et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Der
er planer om at BABkursernes 4 modul skal indeholde dette.
Byderen må kontakte AMU og høre om mulighederne for
kursus nu.

Jf. afsnit 6.1.3 fremgår det at
nyoprettelse af brugere skal
iværksættes fra dag til dag - det
synes dog ikke muligt at kunne
indfri dette med de krav der stilles i
forbindelse med advisering af den
eksisterende kørsel. Uddyb gerne
hvorledes tilbudsgiver skal forholde
sig til en sådan situation.

Korrekt at 5 dages reglen om at alle borgere skal informeres
ved ændringer af ruten ikke kan opfyldes ved akut
igangsættelse af kørsel, derfor er det specifikt bemærket at
”5 dages reglen” ikke gælder ved nyoprettelser på kørsel.

