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1

I har i betingelserne nogle alderskrav til 
bilerne, hvilket er forståeligt nok, da mange 
snart ligner gamle rustbunker.
Jeg har plan om at måske byde ind på 
XXXXXXXXX og har egentig den ene bil på 
hånden allerede.
Men det er en Sprinter fra 2013 der kun har 
kørt 74.000 Km. og som derfor står som ny.
Er det muligt at få lov til at kører med den?

Der kan ikke dispenseres fra miljøkravet 

”For alle vogntyper gælder, at køretøjets 
alder ikke på noget tidspunkt i 
kontraktperioden må overstige 10 år fra 
første registreringsdato” 

Så den omtalte Mercedes Sprinter kan 
bruges til den dag den fylder 10 år jf. 
registreringsattesten, hvorefter den skal 
udskiftes.
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1 . hvad er tidsbånd til disse udbusenhed  
som der står ikke noget tidsbånd for dem  
Fx  udbudsenhed nr 4  og nr nr 8 .
2 . er det krave at billen skal være A++  når 
den er type 1 ?

1.	Se udbudsbetingelsernes pkt. 2.1

2.	Movia stiller de krav, der fremgår af 
udbudsmaterialet. Det er Færdselsstyrelsen, 
der er myndighed på området.
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må man udbuder på en del af udbudsenhed 
?  altså hvis en udbudsenhed har 2 vogn    , 
kan man udbuder på en af dem ?

Nej.
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Kan type 1 køre elbiler? Ja, du må godt byde med elbiler.
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er der maks pris elle min pris på den enklet 
bil man byder med

Der er ikke på forhånd fastsat maks. eller 
min. priser. 
Der skal afgives én timepris. Se også 
udbudsbetingelsernes afsnit 1.6.3
Movia vil dog, som udgangspunkt, ikke 
indgå kontrakt, med vindende tilbud, der 
har så høje priser, at det vurderes som 
”kommercielt ikke-attraktive tilbud” jf. pkt. 
1.10 i udbudsbetingelser. Ligeledes vil tilbud 
med meget lave priser, blive vurderer i 
forhold til om der er tale om ”unormalt lave 
tilbud”.
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 Jeg har en serviceattest den 13.10.2021, 
om den er gyldig for dette udbud ?  Hvis 
svaret er nej, er det muligt at afgive en ny 
efter udløbet af tilbudsperioden eller efter 
at resultatet af udbuddet er fremkommet?

Serviceattesten må ikke være ældre end fra 
den 17.11.2021, så din er for gammel. 
Som udgangspunkt skal serviceattesten 
være vedlagt tilbuddet, men Movia 
forbeholder sig ret til at efterindhente 
materiale. Vær dog opmærksom på, at der 
er tale om et hasteudbud så der er meget 
lidt tid til evt. efterindhentning. Vi vil 
opfordre jer til at bestille en serviceattest 
med det samme. Vær opmærksom på at 
Erhvervsstyrelsen oplyser at 
behandlingstiden for udfærdigelse af en 
serviceattest er ca. 2 uger. Dog er det 
Movias erfaring at serviceattesten 
udfærdiges hurtigere.
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Kan mand give udbud med en bil *(type 5 
eller type 4 eller type 1)for Udbudsenhed 
nr. 1X til 6x? eller bare almindlige 
Udbudsenhed nr. fra 1 til 24?

Der kan kun afgives tilbud på hele 
udbudsenheder.
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Grundet den meget korte tidsfrist til 
udbudsopstart, vil jeg høre, om det er 
muligt at søge dispensation af opstart, hvis 
dokumentation kan fremvises på, at der er 
bestilt biler, men at disse først leveres efter 
udbudsopstart?

Nej, opstart er lagt, hvor Movia har behov 
for vognene.
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1 . hvilken Straffebestemmelser kan man 
rissiker når man kan  ikke udfyer en del af 
sin udbyd  ?
2 . er der en spicialt krav til elbile  i forhold 
til kapacitet ?
3. hvad er uheldrepoort ? og hvornår skal 
man send den

1. Movia anbefaler, at man kun byder på 
kørsel, som man ønsker og forventer, at 
kunne udføre. 
Jf. bodsbestemmelserne i FG11X er der en 
bod på 2.000,00 kr. pr. døgn pr. vogn, for 
vogne, der ikke stilles til rådighed. Desuden 
kan der blive tale om misligholdelse, 
således at kontraktens §14 kommer i spil.

2. Nej.

3. Movia skal underrettes skriftligt om 
enhver form for driftsuheld inden 24 timer 
efter uheldstidspunktet af hensyn til 
besvarelse af forespørgsler herom fra 
pressen eller andre. Se 
udbudsbetingelserne 7.3 oplysningspligt.
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Vi kan læse fra udbudsbetingelserne at 
timepriserne kan både indeksreguleres op 
og ned. dvs hvis diesel priserne, per 17 maj, 
er cirka 15 kr/l, og de gå ned til cirka 11-12 
kr/l som før Ukraine konflikten, så kan 
vores angivet timepriser godt ned reguleres 
hvis indeks reguleres ned af?

Ja, indeksreguleringen betyder, at værdien 
af den pris du har afgivet tilbud med, 
forsøges fastholdt i hele kontraktperioden. 
Indeksreguleringen er indført for at fjerne 
risiko fra operatørerne.

11

Hvad med bankgaranti skal den sendes 
med ?

Nej, den skal afleveres hurtigst muligt efter 
tildeling. Se kontraktens §18 om 
sikkerhedsstillelse
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Hvor meget i garanti skal man stille pr bil ? 50.000,00 kr. pr. vogn.
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