
Spørgsmål Svar
I skriver i udbudsmaterialet, at man ikke skal vedlægge hele overenskomsten, men i 
skriver i bilag 2 - stamoplysninger og overenskomst - at man skal vedlægge 
overenskomsten?

Der menes, at tilbudsgiver blot skal angive hvilke overenskomster, der anvendes for
chauffører ansat hos tilbudsgiver eller tilbudsgivers eventuelle underleverandører.
Tilbudsgiver behøver altså ikke aflevere/uploade en komplet kopi af en overenskomst.

Fv12 har ingen opstart pris er det korrekt?og om korrektion er det også slut. Hvis ja? Så 
hvis bil aflever sidste kunde i korsør og kører tilbage i København så hvordan få rigtig 
kørsel pris?

Der afregnes fra vognen forlader hjemområdet og til den er retur igen ud fra de 
systemafsatte tider.jf. pkt. 1.6.

Nå man i tilbudsblanket skriver antal vogne, vil dette antal vogne så være forpligtede til at 
være aktive på en gang. Eller vil det være muligt at have færre vogne aktive?

Det er muligt at have et færre antal vogne aktive i driften, end der er angivet i tilbuddet jf. 
pkt. 5.8. Bemærk dog også afsnit 2.1, 2.2. og 2.3.

Hvad gøre man i tilfældet af at man ikke kan åbne en dansk erhvervskonto. Er det muligt 
at bruge en Iban erhvervskonto?

Du har mulighed for at bruge en udenlandsk konto. Du skal naturligvis leve op til gældende 
lovgivning og Movia skal problemfrit og uden særlige omkostninger kunne overføre til den 
pågældende konto.

Movia skriver således:

Hjemområderne er definerede af Movia, og operatøren skal vælge hjemområde til sin(e) 
vogngruppe(r) ud
fra de af Movia definerede hjemområder. Der skal på tilbudsblanketten vælges et af de 
foruddefinerede
hjemområder som kan ses på bilag 4 ”Movias foruddefinerede hjemområder” i 
udbudsmaterialet.

Forstå jeg det rigtigt, at en vogngruppe, kan kun være en af de i bilag 4 definerede 
hjemområder?
Hvis ja, hvordan kan jeg stille feks 50 biler for Movia i en bestemt hjemmeadresse? og 
hvordan er det anderledes en enkelt vogne, som også byder med en specfikt adresse? 
førhen, så var en vogngruppe en cirkel som kunne rumme feks en 5 km i diameter, men 
nu begrænser det sig til EN hjemzone?

Ja, der skal vælges et foruddefineret hjemområde. Der kan max. bydes med 15 vogne pr. 
vogngruppe pr. vogntype pr. hjemområde. 50 fysiske vogne kan betjene de 15 vogne i den 
enkelte vogngruppe. Vogngrupper og enkeltvogne byder med hhv. hjemområde eller 
hjemzone og dermed har vogngrupper og enkeltvogne en adresse/Planetzone, som vognen 
er tilknyttet.

Movia skriver således:

Operatøren er forpligtet til at stille op til 50% (Movia fastsætter %-satsen) af vognene i de 
vogngrupper (der
rundes op til hele tal), der har været igangsat i kontraktperioden til rådighed for Movia på 
en given dag. Herfra
fratrækkes det antal vogne operatøren, på dagen, har kørende, i garanti-, rute- eller DIS-
kontrakter.

Forstå jeg det rigtigt, at hvis jeg byder med en vogngruppe på feks 10 biler, men at jeg kun 
aktivere 4 ude af de 10 biler som er i vogngrupppen, så forpligter jeg mig til at stille op til 
50 % af de 4. og ikke af de 10?

Ja

I forlængelse af spørgsmålet vedr. brug af iban konto (udenlandsk bank konto) har vi 
følgende spørgsmål. Er der krav om at bank kontoen skal tilknyttes en NemKonto?

Movia har ikke særlige krav.
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