
Spørgsmål Svar

I udbudsmaterialet står der: 
2.2.3 Kørsel af hensyn til forsyningssikkerhed
.......
Movia har ret til at gøre brug af denne mulighed i op til 3 dage pr. år. Movia fastlægger særlige tidsbånd á 
minimum. 8 timer pr. dag inden for tidsrummet 05:00–23:00 for kørsel på disse dage. Movia kan indlægge 
pause, som ikke medregnes i tidsbåndet. Operatøren kan give forslag til tidsbåndet og placering af pause

Skal det forstås således, at Movia kan pålægge os at køre på en tilfældig hverdag fra kl. 7:00 16:00 med en times 
pause fra 11:00-12:00.
Det vil i givet fald betyde, at vi skal prioritere vognen til Movia i stedet for til de to skoleture vi har om morgnen 
kl. 7:15-8:15 og igen om eftermiddagen kl. 14:00 -15:00

JA, vær dog opmærksom på varsel beskrevet i pkt. 2.3. 
Operatøren kan give forslag til tidsbåndet og her kan oplyses årsag til tidsbåndets placering. Movia er dog ikke 
forpligtet til at give operatøren det ønskede tidsbånd.

Side 8: 
Ved afgivelse af tilbud skal oplyses en driftstimepris, der gælder for såvel køretid som vente- og servicetid. (se 
skema 1, for en grafisk visning af intervallerne) 
• Hverdage kl. 05:00 – 18:00 
• Nat (alle dage) kl. 23:00-04:59 
• Øvrig tid 

Der skal også angives et "Tillæg nat” for tidsperioden ”Nat (alle dage) kl. 23:00-04:59”. Der udløses et ”tillæg 
nat”, hver gang en vogn i tidsrummet kl. 23:00-04:59 sendes fra hjemzone til et stop. Tillægget er ikke en 
forhøjelse af timeprisen. 

Fra udbud FV12E er afregningen for kørslen ændret, således at vognen får fuld betaling efter driftstimeprisen 
for al køretiden fra vognen kører fra hjemzonen, og indtil vognen er tilbage i hjemzonen igen. Der bydes derfor i 
FV12E kun med en driftstimepris.

Det ser du til at der skal bydes ind med 3 driftstimepriser (1 pr. interval) plus en natstarttakst. Er det korrekt 
forstået?

Ja.

Side 12
1.12 Kontraktindgåelse 
Underretning om tildelingsbeslutning er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

Hvad betyder dette?

Movia har mulighed for at tilbagekalde og genoptage tilbudsevalueringen. Det kan i visse tilfælde være 
nødvendigt, eksempelvis hvis der konstateres, at der er begået fejl under tilbudsevalueringen eller hvis 
Klagenævnet for udbud tillægger en klage opsættende virkning.

Side 13
Det er muligt at igangsætte enkeltvognløb til og med d. 30. november 2023, hvorefter enkeltvognløb alene kan 
igangsættes på Movias anmodning.

Vil det sige at systemet med at skulle aktivere vl. indenfor 14 dage efter kontraktstart er bortfaldet?

Ja.

Side 14
Der garanteres minimum 4 timers indtjening, hvis enkeltvognløbet er tilmeldt minimum 8 timer ekskl. pause i 
tidsbåndet 14:00-02:00, og der planlægges ture på enkeltvognløbet.

Betyder dette at man skal være tilmeldt 11 eller 8 timer. Jeg gætter på at I ønsker bilen til rådighed i min. 8 
timer for at garantere 4 timers betaling. Er det korrekt forstået?

De 8 timer er ekskl. pause. Dermed vil åbningstiden være længere end 8 timer.

Side 20
Herudover skal følgende krav til enhver tid være opfyldt: 
• For alle vogntyper gælder, at køretøjets alder ikke på noget tidspunkt i kontraktperioden må overstige 10 år 
fra første registreringsdato. 

Vil det sige at en type 1 bil nu må være op til 10 år gammel i modsætning til tidligere hvor det var 6 år?

Ja.

Side 22
Vognene skal fejes dagligt eller hyppigere efter behov. 

Biler af type 1 og 3 har typisk gulvtæppe. Skal disse også fejes, eller mener I her, at de skal støvsuges?

Det er op til operatøren at vurdere om vognen skal fejes, støvsuges eller tilsvarende.

Side 33
Førstehjælp 
Operatøren er ansvarlig for, at chaufføren til enhver tid kan fremvise et bevis for gennemført uddannelse i 
færdselsrelateret førstehjælp.

Kan Movia anvise et par steder som udbyder det ønskede kursus:

Movia henviser ikke til enkeltstående udbydere, men en internetsøgning på ”Færdselsrelateret førstehjælp” 
giver et bredt udbud.

Side 36
Chaufføren er forpligtet til at følge den rækkefølge i turene, som planlægningssystemet har planlagt, og 
chaufføren må ikke foretage private ærinder uden accept fra trafikstyringen, mens han udfører kørsel for Movia

Er det privat ærinde at tanke?

Ja.
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Side 8, 28, 42, 44
9.1 Beregning af betaling 
Betalingen til en operatør for en kørsel beregnes i Planlægningssystemet på følgende måde: 
B = D x P + T 
Hvor: 
B = Betaling
D = Driftstimepris/60 
P = Planlagt køretid, vente- og servicetid i minutter 
T = Tillæg nat (tillægges i tidsrummet kl. 23:00-04:59 alle dage) 
Driftstimeprisen er den samlede pris for såvel køre- som service og ventetid. Det vil sige den timepris, der 
afregnes, når vognen henholdsvis kører og holder stille.

Side 8: Fra udbud FV12E er afregningen for kørslen ændret, således at vognen får fuld betaling efter 
driftstimeprisen for al køretiden fra vognen kører fra hjemzonen, og indtil vognen er tilbage i hjemzonen igen. 
Der bydes derfor i FV12E kun med en driftstimepris.

Side 28
Vognene betales fra og til hjemzone. 

Side 44
Beregningen udregnes på baggrund af det samlede vognløb og ikke et enkelt stop.

Erfaringsmæssig er det der står på side 8, 28, 42 og side 44 ikke det samme. Der er ca. 5-10% i forskel på 
udbetalingen på de to udsagn.
Afregnes vi fra vi kører fra hjemzone til vi er tilbage på hjemzone eller afregnes vi med summen af køre og 
servicetider?

l  å  d  åd

Der afregnes fra vognen forlader hjemzonen og til den er retur igen ud fra de systemafsatte tider.

Side 44.
Tillæg nat 
Der udløses et ”tillæg nat”, når en vogn i tidsrummet kl. 23:00-04:59 sendes fra hjemzone til et stop. Tillægget 
udløses én gang pr. turforløb og er ikke en forhøjelse af timeprisen. 

Udløser det et tillæg hvis en vogn sendes fra hjemzonen f.eks. kl. 22.55 og er retur på hjemzonen kl. 02.00?

Nej, tillægget udløses når en vogn i tidsrummet kl. 23:00-04:59 SENDES fra hjemzone til et stop.

Side 44
Der skal under bemærkninger skrives, hvis operatøren vurderer, at chaufføren har brugt væsentlig længere tid 
hos kunden, end den servicetid, som operatøren ud fra situationen forventer der må være afsat på turen.

Hvis chaufføren vurderer at det er en Flextur og derfor ved at servicetiden er 1 minut, skal der så noteres på 
korrektionsindberetningen når servicetiden overskrides med 100% dvs 1 minut? Eller er der her en 
bagatelgrænse på f.eks 15 min?

Bagatelgrænsen er gældende. Der indberettes, hvis servicetiden vurderes overskredet markant, og tiden ikke 
hentes ind på det samlede vognløb, og bagatelgrænsen overskrides på vognløbet.

Spm. 1. Dyrs placering og fastspænding i type 1 vogne.

Hvorledes ønsker Movia nedenstående dyr skal placeres og fastspændes i en type 1 vogn:
•	Førerhunde
•	Servicehunde
•	Hunde og katte i tasker.

Spm. 1.a. Lovhjemmel.

Kan Movia være behjælpelig med en reference til gældende lovgivning, således chaufføren kan være sikker på 
at overholde lovgivningen på området.

Det er ikke et lovkrav at dyr skal fastspændes under kørsel. Transport af dyr tager udgangspunkt i 
færdselslovens § 82, der beskriver hvordan gods skal anbringes i et køretøj. Begrebet ’gods’ efter § 82 skal 
fortolkes bredt og omfatter også dyr. 

Herudover skal dyreværnslovens § 1 altid overholdes. Her står, at dyr er levende væsener og skal behandles 
forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Det gælder 
også ved transport af dyr.

Spm. 3. Telefonkø. 

På trods af en væsentlig forbedring på området under FV-11, så er der fortsat ofte lange tlf-køer. Dette  
besværliggør en rettidig information af Trafikstyringen (TS) om igangværende forsinkelser af VL og andre 
forhold af betydning for TS. Har Movia opstillet et mål for, hvor lang tid operatørernes chauffører må/bør vente 
i tlf-kø,

Nej.

Hvor mange tilbud kan jeg lave, førend jeg skal kunne dokumenterer, at jeg har mere end én OST tilladelse? Der skal ikke dokumenteres tilladelser i forbindelse med tilbudsafgivelse. Ved opstart tillader Movia at der kan 
åbnes 2 enkeltvognløb pr. tilladelse, men de kan naturligvis ikke køre samtidigt.

Kan man søge 2 vognløb med 1 universal tilladelse ? Kan det passe at de 2 vognløb ikke kan kører samtidige ? 

Er man garanteret 4 timers kørsel hvis vognløbet er åben i mindst 8 timer ? Uanset timepris ?

Ja, du kan åbne 2 vognløb på én tilladelse, men de kan naturligvis ikke køre samtidigt på én tilladelse.

Du er kun garanteret 4 timers kørsel hvis vognløbet er åben i mindst 8 timer i forbindelse med juleaften og der 
planlægges ture på enkeltvognløbet.

Forsætter tilskud for brændstof, stadig i fv12? Nej. Kontrakterne i FV12 bliver indeksreguleret jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.5 på den måde minimeres risiko 
for operatørerne.

Spørgsmål stilles som enkeltmandsvirksomhed, ikke APS eller lign. selvskabsform.

Nu står der: "Firmanavn/Logo skal fremgå tydeligt på venstre side af vognen og der skal være CVR. nr. på alle 
typer tilladelser."

1) Er der krav om mindstestørrelse som f.eks. 40mm høje tal/bogstaver?
-  (Ellers er det svært at bestille logo der lever op til kravene - "Fremgå tydeligt" er jo en flydende og ikke målbar 
størrelse.)
2) Er det nu frit igen om man bruger fordør eller bagdør til firmanavn/Logo, bare det er tydeligt og på venstre 
side af vognen?
3) Skal der så, ud over firmanavn/logo både være CVR. nr. og Tilladelses nr. på vognens venstre side? OST 
og/eller kun ved Multitilladelse?

Movia har undladt at stille alt for detaljerede krav, da lovgivningen i forvejen stiller en række krav. Se f.eks.  
https://taxilov.dk/Tekniske_krav_til_biler



Tillæg til spørgsmål 21:

Der står dette på færdselsstyrelsens hjemmeside, men det fremgår ikke om det gælder både OST og Multi 
tilladelser og I skriver på venstre side - Der er osse angivet 40mm i mindstehøjde på skriften i taxaloven?

CITAT: "Krav til biler, der kører for en offentlig myndighed
Der er følgende krav til biler, der kører for en offentlig myndighed:

Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport
Bilen skal være indrettet til højst. 9 personer inkl. føreren
Bilen skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse til 
erhvervsmæssig persontransport, der gælder for bilen:
Påskriften skal være udført i en skrifts højde på mindst 40 mm og må ikke være udført på aftagelige skilte eller 
lignende
Påskriften skal tydeligt afvige fra bilens farve og eventuelle reklamer"

CITAT SLUT

Se svar på spørgsmål 21.

Vedr. 9.1 Beregning af betaling
Skal det forstås at der ikke længere bliver trukket 5+10 min., men at vi for kørsel fra reale hjemzone til reale 
hjemzone

Ja.

Pt. 3.3 side 21
Er det korrekt at vi skal indestå for indkøb af håndsprit m.v.

Ja.

Punkt 3.5
Er det rigtig forestået at MOVIA står for indkøb af rengøringsmidler ved forurening af bilen eks. ved opkast m.v.

Som udgangspunkt står operatøren for indkøb af alle relevante rengøringsmidler. I særlige tilfælde kan Movia 
dog kræve, at operatøren rengør vognen efter særlig instruktion og med klorholdige rengøringsmidler. I disse 
særlige tilfælde vil Movia sørge for udlevering af klorholdige rengøringsmidler.

Jeg kan ikke se ud fra udbuds materialet, om vi kan skifte vognløb hjemzone i løbet af perioden Se udbudsbetingelsernes pkt. 5.8

Jeg kan ikke ud fra udbuds matrialet se om vi stadigvæk skal have selepuder med, og i bekræftende svar hvor 
mange

Se udbudsbetingelserne pkt. 3.1 under de enkelte vogntyper.

Hvor gammel må en serviceattest være? 6 måneder.

Da min virksomhed har startsdato d. 1.12.2022, har jeg ikke mulighed for at bestille en serviceattest lige her og 
nu. Derfor har jeg vedhæftet en Registreringsattest, er det nok?

Det er en forudsætning for kontrakttildeling at tilbudsgiver afleverer en serviceattest.

Kan man redigere i sit tilbud som er blevet indsendt? Ja, der kan redigeres helt frem til tilbudsfristen. Tilbuddet skal ”afsluttes og underskrives” når der laves 
ændringer, ellers bliver de ikke registreret og medtaget.

hej. Jeg sendte et spørgsmål 4/10 2022 vedr. serviceattest. Kan ikke se, at der er svaret på det endnu, så prøver 
en gang til.
Hvor gammel må en serviceattest være?

Serviceattester må være 6 mdr. Alle spørgsmål, der er indsendt inden d. 17. oktober 2022, besvares senest d. 
20. oktober 2022 kl. 14:00

Kan jeg sende udbud hvis jeg har ikke vognmandskursus og Taxitilladelse endnu ? men jeg får de snart og før 
febura måned

Ja, men det skal være på plads, før du kan køre.

Hej  i føler færdselsstyrelsen hjemsidde (https://taxilov.dk/Tekniske_krav_til_biler)
 der står ikke at det skal være påskvirning på dør  
"Firmanavn/Logo skal fremgå tydeligt på venstre side af vognen og der skal være CVR. nr.

Se pkt. 3.6 i udbudsbetingelserne.

Skal man være medlem af en overenskomst ?   eller kan man bare følge en overenskomst Operatøren skal følge de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de kollektive overenskomster på 
området. Se kontraktens §22

jeg har sporgt mundiheder om  serviceattest gyldigt ? 
Hvor lang tid er en serviceattest gyldig?
de siger at en serviceattest er et øjebliksbillede: Der er ikke nogen specifik gyldighedsperiode for 
serviceattesten. 
jeg har en fra november 21  kan jeg bruge den alligvel?

Se svar på spørgsmål 28

Hej hvad er forskellen en enkelte vognløb og vogngruppe?
Betyder det så at man skal udfylde begge blanketter til at udbyde eller deltager tilbudet? hvornår skal man 
udfylde en vogngruppe blanket? og hvornår skal man udfylde en enkelte vogntype?   Tak

Vognløb er beregnet til vognmænd, der selv har et bestillingskontor og mange vogne af samme vogntype 
placeret samme sted, typisk taxacentraler. Du skal udfylde blanketter til det eller de udbud, du ønsker at 
deltage i.

Hvornår skal Bilag 3 afleveres og hvad indeholder det? 

Der står - i to på hinanden følgende sætninger:  "Blanketten udfyldes og underskrives, hvorefter den uploades 
som en del af tilbuddet" og "Blanketten skal være underskrevet og afleveret inden driftsstart.".

Punkt 1.6.2. Tilbuddets indhold. 
Bilag 3 - Udfyldt og underskrevet Tro- og love erklæring vedrørende russisk involvering. Blanketten skal 
være underskrevet og afleveret inden driftsstart.
- Serviceattest 
- Overenskomster (kun hvis der er ansatte chauffører eller anvendes underleverandører med ansatte 
chauffører – se vejledning herunder)

1.6.3. Udfyldelse af bilag
Tro- og love erklæring om russisk involvering
Blanketten udfyldes og underskrives, hvorefter den uploades som en del af tilbuddet. Blanketten skal være 
underskrevet og afleveret inden driftsstart.

Bilag 3 afleveres som en del af tilbuddet, Movia forbeholder sig dog ret til at efterindhente blanketten, der 
under alle omstændigheder skal være Movia i hænde inden driftsstart.

Vi skal oplyse bilens Mobilnummer. Det kender vi ikke på nuværende tidspunkt. Hvordan skal det håndteres? Udfyld med f.eks. 11111111, så sørger Movia for at indhente oplysningerne inden driftsstart.

I udbudsmaterialet afsnit 1.6.3 står der: Tilbudsgiver skal ikke aflevere/uploade en komplet kopi af en 
overenskomst, men blot angive hvilke overenskomst(er), der anvendes.
  
I blanket for stamoplysninger står der:  Hvis du har sat kryds i 2 skal du huske, at vedlægge overenskomsten.
  
Skal kopi af overenskomsten vedlægges eller ej?

Movia har ikke behov for en komplet kopi af en overenskomst. Med sætningen ”Hvis du har sat kryds i 2 skal du 
huske at vedlægge overenskomsten” menes at tilbudsgiver skal huske at tilkendegive hvilken overenskomst der 
følges. Det kan f.eks. være et word-dokument med teksten ”Vi følger xxxxx-overenskomst” men altså ikke 
nødvendigvis en 150 siders komplet overenskomst.



Af materialet fremgår det: Mindst 50% af type 3, 4, 5, 6 og 7 enkeltvognløb (der rundes op til hele tal), der har 
været igangsat i 
kontraktperioden, skal stå til rådighed for Movia den 24. december (og natten herefter). - - Skal det forstås 
således, at idriftsætter vi 5 vogne, så skal de 3 stå til rådighed i ovennævnte tidsrum?

Ja

Vedr. juleaften.  
Ang. vogntype 3, 4, 5, 6 og 7 står der, at vi skal stille en kapacitet til rådighed, svarende til 50% af de igangsatte 
vognløb.
Betyder det, at vi skal stille samtlige vogne til rådighed, hvis vi i perioden 1.marts - 24 december har haft åbnet 
de maksimalt tilladte to vognløb per bil (tilladelse)?

Ja

I udbudsmaterialet står der: "Tilbud skal være bindende indtil 15. marts 2023". Ud fra spørsmål svar tolker vi, at 
der ikke er en øvre grænse for, hvor mange tilbud man kan afgive per tilladelse (bil), men der kan maksimalt 
åbnes to vognløb per tilladelse. 
Betyder det, at vi kan afgive tilbud og indgå kontrakt, men efterfølgend undlade at åbne et vognløb, så bilen 
reelt aldrig kommer på gaden? Altså vi får en mulighed for at køre, men ikke en pligt til at køre.

Ja

Uniformskrav: Vedr. busselskaber står der: "Chauffører kan bære egen godkendt uniform, der accepteres ikke 
jogging-/træningsbukser eller leggings, 
shorts/nederdel, T-shirts, hættetrøje og åbne sandaler". Hvordan skal udtrykket "egen godkendt uniform" 
forstås? Og hvem er det, der godkender? 
I vores uniform indgår hverken T-shirt, hættetøje eller joggingbukser, kan vi gå ud fra, at den altid vil blive 
godkendt?

Movia godkender jeres uniformsregulativ som skal uploades i Ethics.dk
Såfremt jeres uniformsregulativ ikke indeholder nogle af de nævnte beklædningsgenstande, der ikke 
accepteres, vil det blive godkendt.

Er der nogle restriktioner / midstekrav til den åbningstid, der kan lægges ind på et vognløb? Skal åbningstiden 
følge et bestemt mønster hen over en uge/måned eller lignende.? Eller kan vi helst selv definere åbningstiderne 
som f.eks.: Mandag 10-14, tirsdag 11-13, onsdag 9-16 og 20-23, torsdag lukket, fredag....... Kan man gå helt ned 
på dato? Den 14/10 kl. 9-15, den 15/10 kl. 11-13, den 16/10......, osv...?

Operatøren definerer selv sin åbningstid se side 48 ”Åbningstid”. Åbningstiden kan løbende justeres.

kan man køre taxa i kørselskontor og byde ind med enkeltvognløb? Ja

Side 19
Fælleskrav til trappemaskine

Skal teksten forstås sådan, at sikkerhedsselen skal være fastmonteret på trappemaskine eller er det stadigvæk 
tilladt, at benytte et mavebælte ?

Der skal være fastmonteret sikkerhedssele.

Side 34, 
Er det korrekt, at en type 5 vogn nu ikke kun kan/skal assisterer en type 6/7 vogn men også være hovedvogn ? 

Da vi tog Xl kurset var det for at kunne assisterer en type 6/7 vogn. Ikke at være den udførende vogn. (Det var 
beskeden fra underviseren) 

 Tekst kopieret fra FG 10 udbudet 
Operatøren skal være særlig opmærksom på den rigtige arbejdsmiljø- uddannelse af chaufførerne med særlig 
henvisning til løfte- og bæreteknik, idet at type 3, type 6 og type 7 vogne skal samarbejde om transport af 
personer på særlige udfordrende lokationer som ikke kan løses som enkeltperson

Ja

hej
hvordan skal jeg give udbud for 1 bil med forskellig priser? skal jeg send først tilbud med pris og så igen sende 
med forskellig pris?eller skal jeg give to forskellig pris i en gruppe?

Når du har udfyldt den første tilbudsblanket, er der en blå knap i venstre side ”Rediger svar” der er en lille pil på 
knappen, når du trykker på den, skal du vælge ”kopier”, så kommer der en ny tilbudsblanket som du kan 
tilpasse. Du er også velkommen til at ringe.

Punkt 9.3 
Chaufføren skal være i stand til at give penge tilbage til kunden. Er det så til nærmeste 100 kr som tidligere, 
eller skal chaufføren kører med “et større kontantbeløb” ??

Ja, til nærmeste 100,00 kr.

Er der nogen kan hjælpe mig med at sende udbud? Du er velkommen til at ringe til Movia på 36 13 16 92. Hvis du har tekniske udfordringer, skal du kontakte Ethics 
teknisk-support på telefon 70 22 70 07

i forhold til håndsprit   ... er det stadigvæk mugligt at  hente den fra hospitaler  eller skal vognmad står for det ?
2 . skal en lillebil have en brandslukker ?

Vognmanden skal sørge for håndsprit i vognen. Alle vogne skal have brandslukker.

Hvilken mobil telefon kan i anbefale?
Skal bilen være med eller uden danskafgift?

Movia giver ikke anbefalinger på specifikt materiel/mærker. Der betales som udgangspunkt ikke afgift af biler 
til erhvervsmæssig persontransport.

Hejsa.

Jeg er netop blevet gjort bekendt med at min serviceattest ikke kan genereres før efter 26/10.
Er jeg udelukket hvis jeg ikke får den før 27/10 ?

Se svar på spm. 29

Nu har jeg KUN cvr og konto bank , kan jeg sende udbudet ? Og jeg laver vognmang kursus bagefter
Og hvad skal lave klar før jeg sende udbud ? 
Hvad betyder serviceattest ?

Ja du kan godt tage uddannelse og anskaffe tilladelser efter tilbudsfristen. Vedrørende serviceattest skal du se 
udbudsmaterialet, der er et link til bestilling i pkt. 1.6.3.

Hej, til rette vedkommende,  
Da jeg har 3 tilladelser på nuværende tidspunkt som kører variabel. Kontrakten gælder til næste år, kan jeg søge 
om 3 nye vognløb til samme kontrakter?

Ja, du kan bruge de tilladelser du anvender i FV11 til FV12.

Hej til rette vedkommende, 

skal man søge om tilladelse nr. (bevillingsnr.) separat, eller får man det herigennem MOVIA Flextrafik?

Du skal selv skaffe tilladelser.

Hvis jeg ønsker at søge om en vogn med flere vognløb, hvordan skal det gøres?

Hvis jeg ønsker flere vogn, hvor kan jeg søge om det?

Se svar på spørgsmål 48.  Du er også velkommen til at ringe.

Hej 
hvordan kan jeg sender erklæring om russisk involvering?

Og overindkomst jeg har chauffør og hvordan skal jeg sende overindkomst.

Du skal indsende blanketterne som en del af dit tilbud. Blanketterne indsendes/uploades i udbudssystemet.

Under bank oplysninger, hvor man skal oplyse reg nr/konto nummer.
hvis man ikke har åbnet en konto, fordi den er under proces, og tag lidt længere tid.
hvad skal kan man skrive istedet og er okay den klar inden drift start.

Ja, det er ok. Du udfylder bare med 1111 111111111.
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