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1. Udbuddet 
Udbud efter forhandling vedrørende en aftale om levering af busser. 
 

1.1. Udbyder 
Busselskabet Aarhus Sporveje, i det følgende kaldet Busselskabet. 
Adresse: Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager 
Telefon: 7240 9900;  Telefax: 7240 9901. 
 
Kontaktperson:  
Ingerlise Kirkegaard 
Telefon: 4191 6001;  E-mail: ik@busselskabet.dk. 
 

1.2. Levering af 16 stk. lavgulvsledbusser 
Busselskabet ønsker at indgå aftale om køb af 16 stk. ca. 18 m lavgulvsbusser til 
bybuskørsel i Aarhus. Indkøbet er opdelt i 3 for byderne uafhængige delaftaler. 
Busselskabets forbeholder sig således ret til at tildele ordrene hos op til tre for-
skellige leverandører.  
 
Første delaftale er anskaffelse af optil 4 stk. rene elbusser inkl. ladeinfrastruktur 
med levering hurtigst muligt.  
 
Anden delaftale er anskaffelse af minimum 8 stk. og maksimum 12 stk. diesel-
busser med levering i 3.-4. kvartal 2017 som udgangspunkt. Det endelige antal 
vil afhænge af udfaldet af delaftale 3.  
 
Tredje delaftale er anskaffelse optil 4 stk. hybridbusser (diesel/el) inkl. evt. lade-
infrasturktur med levering i 3.-4. kvartal 2017 som udgangspunkt. Såfremt del-
aftale 3 er 4 % dyrere end delaftale 2 vurderet i henhold til totalomkostningsbe-
regningen over 8 år (tildelingskriterie), annulleres delaftale 3, og antallet kon-
verteres til delaftale 2.  
 
Nærværende udbudsmateriale uddyber udbudsbekendtgørelsen offentliggjort i 
EU-tidende. Aftalen indgås efter reglerne om udbud i direktivet om forsynings-
virksomheder. Den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse i EU-tidende er en del 
af udbudsmaterialet. 
 

1.3. Vilkår for levering 

1.3.1. Leveringstid 
Endelige leveringstid fra afgivelse af en ordre sker efter forudgående forhandling. 
Leveringsterminen for delaftale 1 for de fire el-busser ønskes leveret hurtigst 
muligt. 
Leveringsterminerne for delaftale 2 og 3 ønskes i 3.-4. kvartal 2017. 



4 

 

1.3.2. Leveringssted 
Busserne skal leveres synet og indregistreret for tilbudsgivers regning. Afprøv-
ning og gennemgang af busserne finder sted hos Busselskabet eller efter nær-
mere aftale, og fejl anføres i en mangelliste. Manglende optagelse i denne liste 
indebærer intet afkald fra udbyders side på at kræve fejl afhjulpet. Efter afprøv-
ning og gennemgang og under forudsætning af, at der ikke forekommer væsent-
lige mangler, betragtes busserne herefter som leveret. 
 
Tilbudsgiver bærer i det hele risikoen for busserne, indtil levering har fundet 
sted. 
Leveringsstedet er på adressen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager, Danmark. 

1.3.3. Vejledning, servicehåndbøger mv. 
Med leveringen af hver bus skal der følge chaufførvejledning, svarende til til-
budsgivers standardvejledninger, fire sæt tegninger over hver bus, el-diagram-
mer, diagrammer over elektronikkomponenter, servicehåndbøger og reservedels 
kataloger. Materialet skal leveres på dansk. 

1.3.4. Reparationer og reservedele 
Tilbudsgiver skal for egen regning forestå transport af busser i forbindelse med 
leverandøreftersyn og reparationer i garantiperioden. 
 
Alle leverancer er undergivet tilbudsgivers garanti. Nærmere vilkår for garantien 
og garantiperiode skal fremgå af tilbuddet. 
 
Tilbudsgiver garanterer levering af reservedele fra dag til dag i bussens levetid 
og mindst i 13 år. 
 
Busselskabet forbeholder sig ret til at købe reservedele hos 3. mand. 

1.3.5. Betalingsbetingelser 
Betalingsvilkår aftales i forbindelse med forhandlingerne om en aftale. 
 

1.3.6. Bod og øvrige beføjelser 
Ved forsinket levering betaler tilbudsgiver en dagbod på 2.000 DKK pr. dag. pr. 
bus. Dagboden betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt påkrav 
fra køber. Manglende påkrav medfører ikke, at Busselskabets ret til dagbod for-
tabes. Der kan ikke tages forbehold for bod og omfanget af antal dage, hvor til-
budsgiver skal betale bod. Den endelige leveringsdag aftales ved forhandling. 
 

1.3.7. Misligholdelse 
Ved Busselskabets og tilbudsgivers misligholdelse gælder dansk rets almindelige 
regler.  
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1.3.8. Myndighedskrav m.v. 
Krav til indretning, udstyr og færdselssikkerhed, som stilles af danske myndighe-
der, er tilbudsgiver forpligtet til at efterleve. 
 
Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november 2001 om 
særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring med mere 
end 8 siddepladser ud over førerens, skal være overholdt. 
  
Bussernes el-anlæg skal opfylde 2004/108/EF 2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 
 
Det skal angives, om indretningen er i overensstemmelse med "Branchevejled-
ning om busser i rutekørsel" (link findes i bilag 3)- om buschaufførers arbejds-
miljø. I det omfang, at branchevejledning ikke kan opfyldes, skal der anføres, 
hvilke fravigelser der er. Dette vil indgå i vurderingen af tilbuddene.  
 

1.3.9. Brugte busser i bytte 
Busselskabet vil i forbindelse med forhandlingerne om en aftale inddrage tilbuds-
givers pris og vilkår for at overtage et antal af Busselskabets brugte busser i 
bytte. De brugte busser byttes i forholdet 1 til 1. Der vil blive lavet en nærmere 
aftale under forhandlingen på baggrund af de endelige busser. Byttepris pr. bus-
type/årgang skal fremgå af tilbuddet. 
 

1.3.10. Voldgift 
Uoverensstemmelser i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng her-
med, afgøres endelig ved voldgift. 
 
Voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, hvor formanden udpeges af 
præsidenten for Vestre Landsret. Derudover udpeger hver part ét medlem, som 
udpeges inden 14 dage efter, at voldgift er begæret. 
 
Voldgiften føres på dansk. 
 
Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. 
 
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. 
 

1.4. Øvrige krav til tilbuddet 

1.4.1. Garanti 
Tilbudsgiver skal i tilbuddet anføre garantiperiode og garantiens nærmere ind-
hold. Herunder hvor lang en garantiperiode der er inkluderet i købesummen, 
samt hvad det vil koste at udvide garantiperioden med et givet antal år. 
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1.4.2. Forsikring 
Tilbudsgiver skal have tegnet produktansvarsforsikring. 
 
Forsikringssum for henholdsvis person- og tingskade skal oplyses. 
 

1.4.3. Kravspecifikation 
For krav til busserne henvises der til kravspecifikationen i henhold til bilag 1: 
Kravspecifikation til busserne jf. Midttrafiks bilag 8 "Forskrifter vedrørende bus-
sers indretning og udstyr". Mindre afvigelser accepteres efter forudgående aftale 
under forhandling. Afvigelserne skal tydeligt fremgår af tilbuddet. 
 
Busserne leveres efter Midttrafiks forskrifter og der skal være prækabling af Rej-
sekort, realtidsudstyr, ICU, stoppestedsannoncering, skiltning indvendig og ud-
vendig, Ecodrive, alarmknap og alt billetudstyr, samt at der skal være plads til 2 
stk. 7" skærme i instrumentbordet. Evt. manglende ledningsdiagrammer bliver 
fremsendt til den/de relevante busleverandører ved ordreafgivelse, da variation 
mellem leverandørerne kan forekomme. 
 

1.5. Udbudsmaterialets forrang 
Er der modstridende informationer i henholdsvis udbudsmaterialet og bilagene 
skal følgende forrang bruges. 
 

1. Udbudsmaterialet 
2. Bilag 2: Tilbudslister pr. delaftale 
3. Bilag 4: Midttrafiks specifikation for præinstallation af rejsekort i busser  
4. Bilag 5: Oversigt over kabling til IT 
5. Bilag 1: Kravspecifikation til busserne jf. Midttrafiks bilag 8 "Forskrifter ved-

rørende bussers indretning og udstyr". 
6. Bilag 3: Branchevejledning om busser i rutekørsel  
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2. Vilkår for udbud og tilbud 
 

2.1. Udbudsvilkår 
Nedennævnte dokumenter danner sammen med almindelig gældende dansk ret 
grundlag for såvel afgivelse af tilbud som for arbejdets udførelse: 
 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvorved forstås Rådets direktiv nr. 
2014/25/EU om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og ener-
giforsyning, transport samt posttjenester. 
Nærværende betingelser for afgivelse af tilbud, herunder bilag. 
 
Der skal tages stilling til samtlige krav i dette udbudsmateriale. Tilbuddet skal ty-
deligt angive på hvilke punkter, tilbudsgiver eventuelt har taget forbehold - jf. 
bilag 2 tilbudsliste. 
Den part, som Busselskabet indgår aftale med, er ansvarlig for alle forpligtelser 
over for Busselskabet uanset at dele af arbejdet eventuelt udføres af underentre-
prenører. 
Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af til-
budsmateriale. 
Tilbud skal afgives skriftligt og være affattet på dansk. 
 
Aftale om levering indgås efter reglerne i dansk ret. I øvrigt afgøres alle rets-
spørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, efter dansk ret. I forbindelse 
med afgørelse af tvister er værnetinget i Danmark. 
 

2.2. Tilbuddets udformning 
Tilbuddet skal afgives skriftligt i henhold til den vedlagte tilbudsliste – jf. bilag 2. 
 
Samtlige priser på tilbudslisten skal angives i danske kroner – DKK. 
 
En tilbudsgiver kan ikke forbeholde sig ret til senere justeringer af priserne på 
baggrund af kursændringer eller andre forhold, som ville kunne influere på pri-
sen. 
 

2.3. Tidsfrist og behandling af tilbud 
Leverandørvalget er ikke afgjort, før endelig aftale foreligger. Afgivne tilbud vil 
blive behandlet fortroligt. 
 
Tilbuddet kan enten fremsendes i fysisk form eller fremsendes elektronisk. Frem-
sendes det i fysisk skal det ligeledes afleveres en elektronisk version, som svarer 
fuldt til den fysiske version.  
 
Fremsendes tilbuddet elektronisk skal det sendes til IK@busselskabet.dk. I em-
nefeltet skal der stå "Tilbud på ledbusser i 2016 til levering i 2017". 
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Fremsendes det i fysisk form skal tilbuddet med bilag fremsendes eller afleveres 
i lukket kuvert, der er mærket "Tilbud på ledbusser i 2016". Tilbuddet skal være 
tydelig mærket med tilbudsgiverens navn og adresse. 
 
 
Tilbuddet sendes til: 
 Busselskabet Aarhus Sporveje 
 Jegstrupvej 5 
 DK-8361 Hasselager 
  
Sidste frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 28. april 2016 kl. 
12.00. 
 
Hvis flere byder i forening, skal én af disse være bemyndiget til, med bindende 
virkning for alle, at føre forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling 
m.v. Tilbuddet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således be-
myndiget. 
 
De bydende vil ikke få adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbudsgi-
ver alene er ansvarlig for, at tilbuddet er rettidigt fremme. 
 
Såfremt et tilbud indeholder tilbud på delaftale 1 vil forhandlingsrunderne blive 
afholdt i uge 19 i 2016. Øvrige forhandlingsrunder vil forventeligt blive afholdt i 
uge 20-21. 
 
2.4. Spørgsmål til udbudsmateriale m.v. 
Tilbudsgiverne kan stille spørgsmål til eller anmode om uddybende beskrivelse af 
enkelte punkter vedrørende udbudsmaterialet og udbudsforretningen. Af hensyn 
til en ensartet behandling af tilbudsgiverne skal spørgsmål fremsendes skriftligt.  
 
Spørgsmål skal være Busselskabet i hænde mandag den 18. april 2016 kl. 
12.00. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, så-
fremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. 
Indkomne spørgsmål vil løbende blive besvaret og sendt til samtlige tilbudsgi-
vere i anonymiserede form.   
 
Der er mulighed efter aftale at komme og måle op i vores nuværende busser. 
 

2.5. Tildelingskriterier  
Kriterierne for tildeling af aftale fremgår af tilbudslisten for den pågældende del-
aftale. 
 
Busselskabet forbeholder sig ret til at se bort fra bud fra tilbudsgivere, som 
skønnes ikke at kunne levere busser i overensstemmelse med Busselskabets 
krav.   
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2.6. Forhandlingstilrettelæggelse 
Der vil efter modtagelsen af tilbuddene blive gennemført et forhandlingsforløb 
med flere forhandlingsrunder før det vindende tilbud bliver valgt.  
 
Forhandlingsforløbet vil som udgangspunkt indledningsvis omfatte samtlige til-
budsgivere. Der vil herefter successivt ske indskrænkning af antallet af tilbudsgi-
vere forud for en ny forhandlingsrunde. 
 
Tilrettelæggelsen af forhandlingsforløb og -temaer vil blive skitseret ved indkal-
delsen til eller i forbindelse med første forhandlingsrunde. 
 

2.7. Accept af tilbud 
Eventuel accept af tilbud forventes at foreligge senest i uge 19 i 2016 for delaf-
tale 1, for delaftale 2 og 3 vil endelige accept ske umiddelbart efter endt for-
handling. Aftalen mellem parterne vil træde i kraft umiddelbart herefter, således 
at arbejdet i henhold til aftalen straks kan påbegyndes. 
 
De bydende skal uden forbehold vedstå deres tilbud i indtil 120 dage regnet fra 
fristen for modtagelse af bud. Samtlige tilbudsgivere vil blive skriftligt orienteret 
om udfaldet. 


