
Bilag: Generelle udbudsbetingelser
1. Opgavens omfang

Gribskov kommune ønsker at modtage tilbud på levering af personbefordring i form af 
kørsel af:
- Elever til/fra skole
- Elever til/fra svømning 
- Elever (inkl. Førskole elever) til/fra specialområdet
- Elever til/fra ungdomsskoler
- Ekskursioner
- Personer til/fra aktivitetscentre

2. Kontrakten. 
Der forventes indgået en aftale med en leverandør indenfor hver delaftale. Samme 
leverandør kan byde på og vinde flere delaftaler.

3. Delaftaler – Vognløb, ny ruteplanlægning
Kommunen leverer en vognløbs beskrivelse, som der afregnes på baggrund af det første år. 
Der afholdes opfølgningsmøde efter ca. en måned. De følgende år udarbejder leverandør 
vognløbs beskrivelse til kommunens godkendelse

4. Kontraktperiode
Kontrakten er gældende fra den 01.08.2014 indtil den 01.08.2018. Udbyder kan forlænge 
kontrakten i op til 2 x 12 mdr. 

5. Udbudsbetingelser
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til EU- parlamentets og Rådets 
direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og LBK nr. 712 af 15. Juni 2011.

6. Orienteringsmøde
Ud byder vil afholde orienteringsmøde for interesserede tilbudsgivere, mødet vil finde sted 
efter offentliggørelse af udbuddet og inden tilbudsfristen.

7. Konsortier – Underleverandører
Det vil være muligt for flere leverandører at byde i fællesskab ved at danne et konsortium. 
Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, stiller udbyder krav om, at alle virksomheder 
i konsortiet hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. 
En tilbudsgiver kan vælge at benytte sig af underleverandører til at udføre opgaven eller dele
af opgaven i kontraktperioden. Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til 
opfyldelse af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme 
omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført kørslen. En underleverandør skal på 
forhånd godkendes af udbyder.

8. Betalingsmodel
Leverandørens betaling for kørsel opgøres på baggrund af en fast timepris og en garanteret 
køretid (garantitid) fordelt på dagtype og ugedag. Hvis den daglige garantiperiode ændres 
opad eller nedad, justeres kommunens betaling svarende til den tilbudte timepris for kørsel i 
garantiperioden. Hvis den daglige garantiperiode reduceres med mere end 30 pct. I forhold 
til udbudsmaterialets opgivelser, betaler kommunen en godtgørelse til leverandøren 
svarende på 10 pct. Af garantitimeprisen for hvert af de minutter, der overstiger reduktionen 
på 30 pct.

9. Udvælgelseskriterier
- Økonomisk og finansiel kapacitet – udfyldt tro- og loverklæring om ubetalt, forfalden 
gæld til det offentlige samt udelukkelsesforhold.
- Teknisk kapacitet – tilbudsgiver skal dokumentere at de kan opnå en EP-tilladelse 



(erhvervsmæssig personbefordring) til kørsel med bus eller bevilling til taxikørsel. 
Kvalifikationskrav i henhold til lov om bus- og taxikørsel.

10. Tildelingskriterium
Kontrakten vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver tilbuddet med den lavest pris. 

11. Kravspecifikationer
De godkendte service niveauer fra henholdsvis Skolebuskørsel (BU) og aktivitetskørsel 
(SOS) vil udgøre de opstillede mindste krav, dvs. krav som leverandøren skal opfylde. 
Derudover vil udbyder stille nogle generelle krav til kørselsopgaven, krav som ligeledes vil 
være mindste krav som leverandøren skal opfylde:

Ex. på krav der skal opfyldes
- Chauffører: krav om rene børneattester, krav om at hver rute i videst muligt omfang 
betjenes af samme chauffør, krav til chaufførens håndtering af specialbørn, handicappede, 
personer til aktivitetscentre mv., krav om at der altid straks skal gives meddelelse til 
skole/institution/kommunen såfremt chaufføren oplever voldsom eller truende adfærd fra 
passagerer, samt ved slagsmål, sygdomsanfald og lignende. Chaufføren skal opfordre 
passagerer til brug af seler.
- Vogne: krav om at alle vogne skal være monteret med sæder og seler til alle passagerer, 
krav om brug af både sommer- og vinterdæk, vogne skal have en god standard, altid være 
rengjorte, vel vedligeholdte og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
- Særligt vedrørende passagerer, der transporteres i kørestole: krav om at kørestolen 
skal være fastspændt under kørsel.

12. Miljø
Busserne skal opfylde den i Danmark på vognens første indregistreringsdato gældende EU-
norm for emissioner. Bussernes alder må ikke være højere end 10 år ved kontraktstart.

13. Sociale klausuler
Der henvises til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold. 
Leverandøren skal, efter skriftlig påkrav, fremsende relevant dokumentation fra såvel egne 
som eventuelle arbejdstagere.

Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder 
må leverandøren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, 
politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold.

Leverandøren er forpligtiget til at indgå i et samarbejde med ordregiver om at afdække 
muligheden for enten at ansætte eller igangsætte et integrationsforløb med en eller flere 
personer, fx ledige med varigt nedsat arbejdsevne til udførelse af opgaverne omfattet af 
nærværende kontrakt. Leverandøren er endvidere forpligtiget til, i samarbejde med 
kommunen, at undersøge sine muligheder for at kunne bidrage med at løfte indsatsen for 
unge og uddannelse i Gribskov Kommune.

14. Opsigelse 

Ved opsigelse af kontrakten før kontraktudløb vil der ske en kompensation til leverandøren.

15. Misligholdelse og Bod

Kommunen har ret til at modregne kr. 3.000,- i kontraktbetalingen ved leverandørens 
udeblivelse eller manglende opfyldelse af krav, fx brug af bus der ikke opfylder kravene 
eller chaufførens manglende overholdelse af krav til fastspænding af kørestol, manglende 
brug af fast chauffør uden begrundelse. 

Ved gentagelsestilfælde er kommunen efter skriftlige advarsel berettiget til at ophæve 
kontakten.

Generel mulighed for ophævelse ved grov eller gentagen overtrædelse af kontrakten.


	Bilag: Generelle udbudsbetingelser

