
Spørgsmål Kategori Annonymiseret spørgsmål Svar

1

Udbudsbetingelser Der bliver skrevet i udbuds betingelserne, at der køres 
forsøg med 2 vogne enhed 4 og 8 hvor vognen skal være 
udstyret med trappemaskine med larvefødder. I 
beskrivelse af kravene til trappemaskinen står der, at 
den skal  kunne arbejde på en repos på maksimalt 115 
cm. Er det korrekt?

Der menes at trappemaskinen skal kunne skal kunne køre på 
reposer med en venderadius på ned til 115 cm.

2

Udbudsbetingelser Hej 
Dimensionen på Elbiler er det samme som type 1?

Ja. Der er ikke specifikke krav til de fysiske dimensioner på type 1 
vogne i dette udbud. 
Tilbudsgiver skal dog være opmærksom på, at alle type 1 vogne 
(herunder også type 1 på El) skal opfylde en række praktiske krav 
(se afsnit 3.1 i udbudsmaterialet), det gælder bl.a. krav om plads til 
mindst 2 rollatorer.

3

Skemaer til udfyldelse ved tilbudsafgivning Jeg har to tilladelser til offentlig transport. Jeg undre mig 
om jeg kan søge et garantivognløb? Hvis ikke, kan jeg så 
samarbejde med en kammerat som har tre tilladelser, 
hvilket gør at vi tilsammen har fem. Kan vi evt. sende 
udbud sammen?

Du har flere muligheder.
1.	Du kan selv søge om flere tilladelser og ansætte chauffører til at 
køre for dig.
2.	Du kan give tilbud på et vognløb og bruge din kammerat (eller 
andre) som underleverandør.
3.	Du og din kammerat kan søge som et konsortium.

4

Udbudsbetingelser I udbudsbetingelserne - udbudsenhed 8 - er der ikke 
angivet hvor mange dage vognen i Albertslund skal køre. 
Der er dog angivet at begge vogne skal køre mandag  - 
søndag. Kan Movia bekræfte, at vognen i Albertslund 
skal køre 7 dage?

Ja

5

Udbudsbetingelser Hej 
kan elbil erstattes med en brint bil den er jo også 
miljøvenlig .

Nej. 
Vi er enige i, at en brintbil også er miljøvenlig, men hovedformålet 
med forsøget i FG11 er, at teste og opbygge viden om elbiler..

6

Bilag 5 - Skabelon til forhåndsgodkendelse af 
tilbudsgivers økonomi ifht. garantistillelse

Vedr.§18 Hvis jeg selv har det beløb, som skal bruges 
som sikkerhedsstillelse/garanti, behøver jeg så en 
sikkerhedsstillelse/garanti fra et 
pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab/finansieringsse
lskab?

Ja, Movia skal bede om en udtalelse fra bank/revisor, med 
udgangspunkt i teksten fra bilag 5. Vær opmærksom på, at der 
alene er tale om en ikke bindende vurdering af tilbudsgivers 
økonomi.

7

Bilag 4 - Stamoplysninger og overenskomst Hvilken årsag er der til, at når jeg skriver firmaadressen i 
feltet (vejnavn og nr/ vejnavn uden nr), bliver det ikke 
gemt, men giver besked om at der er fejl og det skal 
udfyldes?

Movia kan ikke genskabe fejlen. 
Du skal dog være opmærksom på, at blanketten, automatisk, 
verificerer adresse data via et offentligt register, det kan derfor 
være en hjælp at indtaste de første 3 – 4 bogstaver i vejnavnet og 
derefter vælge vejnavnet på listen.
Du er velkommen til at kontakte teknisk support på telefon 70 22 
70 07
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