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1. Indledning

1.1. Faxe Kommune udbyder befordring af visiterede borgere.  

Udbuddet omhandler befordring/kørsel af Faxe Kommunes visiterede borgere (herefter kaldt 
brugere).

Brugerne er børn, unge og voksne med specielle behov, børn til almen folkeskole, supplerende 
skolebuskørsel, børn og unge til svømme- og ungdomsskoleundervisning, børn til skoletandpleje 
samt ældre til dagcenter.

Specialinstitutioner kan ligge både inden og udenfor Faxe Kommunes grænser. 

Dvs. at der forekommer kørsel af forskellige type borgere. Tilbudsgiver og dennes chauffører skal 
således have kendskab til og kunne håndtere flere forskellige typer af borgere.

1.2. Udbuddets omfang

Faxe Kommune ønsker at etablere et samarbejde med en professionel samarbejdspartner, der 
kan levere en ydelse af høj kvalitet og indgå i et effektivt samarbejde med alle interessenter på 
området.

Ydelserne omfattet af udbuddet er befordring som skrevet i punkt 3.1 i kravspecifikationen, samt 
planlægning af denne befordring.

Udbudsmaterialet vedrører én samlet aftale for befordring og planlægning heraf. 

Adresser fremgår af kørelister (vedlagt som bilag). Af adresselisterne fremgår ligeledes borgernes 
benyttelse af hjælpemidler.

Kontrakten ønskes indgået for perioden 24/10-2016 - 31/10-2020 med mulighed for forlængelse i 
op til 3x1 år.

Kommunen forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tjenesteydelser hos 
den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det årlige volumen af ydelsen omfattet af udbuddet, ligger på ca. 35.000 kørsler. Det anførte 
forbrug er skønnede mængder, udregnet på baggrund af aktivitet i 2015 og forventede 
aktivitetsændringer. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er 
bindende for ordregiver.

Kommunen forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

1.3. Virksomhedsoverdragelse

Lov om virksomhedsoverdragelse træder i kraft ved indgåelse af denne kontrakt.

I bilag 2, 3 og 4 er der anført oplysninger om eksisterende personale.

Alle omkostninger til virksomhedsoverdragelse skal med regnes i de priser der er anført i 
tilbudslisterne.

1.4. Kontrolbud

Faxe Kommune vil udarbejde et kontrolbud på opgaven i overensstemmelse med regler herfor.
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2. Udbudsbetingelser

2.1. Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 
15/12/2015)

2.2. Formkrav

Udbuddet gennemføres elektronisk via Mercell Sourcing Service (MSS)

Tilbud skal være modtaget i MSS senest på det i udbudsmaterialet eller senere offentliggjorte 
ændringsbekendtgørelser angivne tidspunkt. Efter dette tidspunkt vil det ikke længere være 
muligt at fremsende tilbud i MSS.

Det er Tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt.

De vedlagte bilag 5, 6 og 7 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i 
udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

2.3. Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk.

2.4. Ejendomsret

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Kommunens ejendom.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

2.5. Spørgsmål til udbudsmaterialet

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være udbyder i hænde senest den 26. april 2016, kl. 12.00.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille 
spørgsmål til udbudsmaterialet.

Spørgsmål, som måtte dukke op vedrørende udbudsmaterialet, skal fremsendes via MSS.

Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb og frem til 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil blive 
besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke har væsentlige konsekvenser for afgivelse af tilbud.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at 
finde i MSS.

2.6. Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være Kommunen i hænde senest den 9. maj 2016 kl. 14.00.

Tilbud modtaget efter tilbudsfristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbuddet skal afgives elektronisk via Mercell Sourcing Service. 

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 

2.7. Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
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2.8. Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende til 6 måneder efter tilbudsfristens udløb.

2.9. Prisfastsættelse af tilbuddet

Tilbuddet skal afgives i danske kroner (DKK) eksklusiv moms, men inklusiv samtlige omkostninger for 
kommunen i forbindelse med udførelse af kontrakten. 

Tilbudsgivers tilbud skal tage højde for, at kørselsomfang ændrer sig løbende i kontraktperioden. 
Kørselsomfanget kan ændre sig både i omfang af antal brugere, der skal køres og de adresser, 
der skal køres til og fra samt inden og udenfor kommunens grænser.

Tilbudsgiver skal angive en total årlig pris for udførelse af kontraktens opgaver baseret på den 
køreliste der er vedlagt udbudsmaterialet.

På baggrund af den tilbudte årlige totale pris, skal tilbudsbudsgiver angive timepris og antal timer 
pr. vogntype, der er lagt til grund for den årlige totale pris.

Den samlede transporttid består af dels selve kørslen og dels den servicetid der pågår med 
påstigning og afsætning. Transporttiden regnes fra afhentning af første passager (bruger) til 
afsætning af sidste bruger.

Tilbudsgiver skal være opærksom på at der afregnes pr. effektivt minut, dvs. såfremt den samlede 
transporttid eksempelvis beløber sig til 45 minutter, afregnes der for 45 minutter.

2.10. Udvælgelseskriterier

Udbyder vil på baggrund af oplysninger i ESPD vurdere om tilbudsgiver er omfattet af 
udelukkelsesgrundene. 

Såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene udbyder se bort fra tilbuddet. 

2.10.1. Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD)

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD jf. Udbudsloven § 148, stk. 1.

Tilbudsgiver skal i ESPD dokumentet forholde sig til og besvare følgende:
samtlige punkter (A,B, C og D) i del II ”Oplysninger om den økonomiske aktør”  
samtlige punkter (A,B og C ) i del III  ”Udelukkelsesgrunde”

Tilbudsgiver skal være opmærksom at kommunen har valgt at anvende både de obligatoriske 
og de i artikel 57 frivillige udelukkelsesgrunde, som udelukkelsesgrunde i nærværende udbud.

2.10.2. Dokumentation

På opfordring skal tilbudsgiver fremsende dokumentation for besvarelsen i ESPD.

Dette kan f.eks. være:

- Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for de punkter der berøres i serviceattesten
- Seneste 3 års regnskaber, for de punkter der vedrøre økonomisk formåen

Kan tilbudsgiver ikke dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD dokumentet, vil tilbuddet blive 
vurderet som ikke konditionsmæssigt.

2.11. Tildeling af kontrakt

2.11.1. Primær evalueringsmodel

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Med følgende underkriterier og vægtning:
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 Pris 60 %
 Leveringssikkerhed 25 %
 Kvalitet 15 %

Evaluering

Ved evaluering benytter udbyder en pointskala fra 0-5 point, hvor 5 point er bedst.

Evaluering af pris

Priser vil blive omregnet til point i en lineær model, hvor laveste pris får 5 point, og hvor laveste pris 
plus 50% får 0 point. Omregningen vil ske ved følgende formel:

Tilbuddets point = 5 – (5/50 pct.) x (tilbuddets pris – laveste pris) / laveste pris x 100.

Evaluering af leveringssikkerhed

Krav og besvarelser der indgår i underkriteriet leveringssikkerhed fremgår af kravspecifikationen, 
og er markeret med teksten ”Leveringssikkerhed”.

Evaluering af kvalitet

Krav og besvarelser der indgår i underkriteriet kvalitet fremgår af kravspecifikationen, og er 
markeret med teksten ”Kvalitet”.

Tildeling af point

Tildeling af point gives ud fra graden af kriteriets opfyldelse ud fra nedenstående skala:

Bedst mulig opfyldelse af kriteriet 5 point

God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4 point

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 3 point

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2 point

Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet 1 point

Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 0 point

Hvert tilbuds samlede pointscore opgøres som summen af:

Point fra omregning af pris gange med 60%

Point fra bedømmelse af leveringssikkerhed ganget med 25%

Point fra bedømmelse af kvalitet ganget med 15%

2.11.2. Sekundær evalueringsmodel

Såfremt der er større spredning i priserne i de modtagne tilbud, end spændet i den primære 
model ovenfor tillader, dvs. hvis prisen i tilbuddets med højeste pris er mere end 50% højere end 
prisen i tilbuddet med laveste pris – anvendes i stedet følgende model ved evaluering:

Evaluering af pris

Priser vil blive omregnet til point i en lineær model, hvor laveste pris får 5 point, og hvor laveste pris 
plus 100% får 0 point. Omregningen vil ske ved følgende formel:

Tilbuddets point = 5 – (5/100 pct.) x (tilbuddets pris – laveste pris) / laveste pris x 100.
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Der sker ikke øvrige ændringer fra den primære evalueringsmodel til den sekundære 
evalueringsmodel.

2.12. Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede tjenesteydelser indgås på grundlag af det 
samlede udbudsmateriale herunder vedlagte kontrakt, samt tilbudsgivers tilbud.

Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i 
forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Kontrakten regulerer vilkårene i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede 
udbudsmateriale.

Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af Kommunen i forbindelse med 
kontraktindgåelse.

2.13. Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.14. Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets 
afsnit 2.10 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede 
egnethed, der vurderes.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til 
Kommunen. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende 
drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

2.15. Kommunens forbehold

Kørselsomfanget kan ændre sig løbende og kommunen tager forbehold for omfanget af den 
udbudte kørsel. 

Omfanget af kørslen er opgjort på baggrund af kørsel foretaget i 2015 og er udelukkende 
vejledende for hvordan kørselsbehovet kan være inden kontrakten. 

Tilbudsgiver skal tage højde for, at kørselsomfanget kan ændre sig i forhold til antallet af 
passagerer, antallet af afhentnings- og afleveringsadresser samt adresseændringer – både inden 
og udenfor kommunens grænser. Endvidere skal tilbudsgiver tage højde for, at der i perioder vil 
være færre faste kørsler pga. ferier og helligdage.

Endelig kan serviceniveauet blive ændret og dele af kontrakten bortfalde i forbindelse med 
lovændringer eller politiske beslutninger om f.eks. lukning af et dagcenter

2.16. Tilbudsgivers forbehold

Forbehold accepteres ikke.

Faxe Kommune er forpligtet til at se bort fra tilbud indeholdende forbehold.

Det accepteres dog, at kontrakthaver benytter køretøjer, der ikke overholder de krævede 
euronormer frem til 31.12.2016, såfremt bestilte køretøjer ikke kan leveres til kontraktstart. 
Kommunen kan kræve dokumentation for, at der er afgivet bestilling og der i den 
mellemliggende periode køres med køretøjer, som er godkendt til udførsel af kontraktens 
opgaver. 
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2.17. Udelukkelsesgrunde

Faxe Kommune forbeholder sig ret til at udelukke en tilbudsgiver, såfremt Faxe Kommune kan 
påvise, at tilbudsgiveren er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 (lov 
nr. 1564 af 15/12/2015).

2.18. Tidsplan

Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende 01.04.2016

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål 26.04.2016, kl. 12.00

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål 28.04.2016

Sidste frist for modtagelse af tilbud 09.05.2016, kl. 14.00

Anmodning om fremsendelse af ESPD

Udsendelse af hensigtserklæring om tildeling af kontrakt

16.05.2016

06.06.2016

Stand still periode starter

Stand still perioden slutter

07.06.2016

17.06.2016

Kontraktunderskrivelse Uge 25/2016

Kontraktens ikrafttrædelse 24.10.2016

Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende senest 48 dage efter indgåelse 
af kontrakt.
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3. Kravspecifikation

3.1. Indledning

Udbuddet omhandler følgende brugere: 

1. Børn med specielle behov. Befordringen sker til og fra specialinstitutioner, såsom 
børnehaver, skoler, beskyttede værksteder og dagtilbud. Specialinstitutioner kan ligge 
både inden og udenfor Faxe Kommunes grænser.

2. Børn til den almene folkeskole, inklusiv sprogundervisning og sygekørsel

3. Børn til svømmeundervisning

4. Supplerende skolebusruter

5. Børn til skoletandpleje

6. Børn til aflastning

7. Ældre til dagcentre mv.

8. Unge og voksne med specielle behov. Befordringen sker til og fra specialinstitutioner, 
såsom, beskyttede værksteder og dagtilbud. Specialinstitutioner kan ligge både inden og 
udenfor Faxe Kommunes grænser.

Dvs. at der forekommer kørsel af forskellige type borgere. Tilbudsgiver og dennes chauffører skal 
således have kendskab til og kunne håndtere flere forskellige typer af borgere.

3.2. Regler for befordring af grupperne

Brugere fra gruppe 1 må ikke køres sammen med brugere fra de andre grupper.

Brugere fra grupperne 2-5 må ikke køres sammen med brugere fra de andre grupper. 

Grupperne 2-5 må gerne køre sammen.

Brugere fra gruppe 6 må ikke køres sammen med brugere fra de andre grupper.

Brugere fra gruppe 7 må ikke køres sammen med brugere fra de andre grupper.

Brugere fra gruppe 8 må ikke køres sammen med brugere fra de andre grupper.

Grupperne 1, 6, 7 og 8 må ikke køres med køretøjer med plads til mere end 19 passagerer. 

Til kørsel med grupperne 2, 3, 4 og 5 tillades kørsel med større køretøjer.

Såfremt ændringer i lovgivningen omkring samkørsel af brugere ændres i kontraktperioden, skal 
dette indarbejdes i kørselsplanlægningen.

Når kommunen giver kontrakthaver besked om, at en bruger er visiteret til kørsel oplyses det 
samtidig hvilken gruppe brugeren tilhører samt om der er særlige hensyn, der skal tages til 
brugeren i forbindelse med af- og påstigning samt under kørslen.

Fælles for brugerne er, at de skal køres fra deres bopæl (eller aftalt afhentningsadresse) til aftalt 
afleveringsadresse samt retur. 

3.3. Serviceniveau 

Når borgeren hentes ved eget hjem skal borgeren være klar 10 minutter før den aftalte 
afhentningstid. 

Når borgeren hentes ved institutionen, skolen, dagcenteret skal borgeren først være klar til aftalte 
afhentningstid.

Det fremgår af borgerens stamdataark, hvor lang tid borgeren er om at komme fra hoveddøren 
til borgeren sidder i køretøjet klar til afgang. 
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Det fremgår endvidere af stamdataarket om borgeren har brug for hjælp til at komme fra 
hoveddøren og ind i køretøjet samt om der er behov for anden hjælp og særlige hensyn.

Disse tidsrum betegnes nedenfor som servicetider.

Servicetider gælder både ved på- og afstigning samt ved ud- og hjemkørsel.

Det er chaufførens ansvar at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp.

Chaufføren må ikke køre fra adressen uden borgeren førend den aftalte servicetid er gået. Dette 
betyder f.eks. at hvis den aftalte servicetid er 2 minutter, må chaufføren ikke køre tidligere fra 
borgerens hjem end 8 minutter førend den aftalte afhentningstid. 

Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne dokumentere, at disse tider er overholdt.

Som eksempel på servicetider kan oplyses, at standard servicetid er 2 minutter, servicetid for 
rollatorbrugere er 3 min. pr. bruger og for kørestolsbrugere er servicetiden 5 minutter pr. borger.

Såfremt servicetiden for den enkelte borger generelt giver problemer i forhold til at nå rettidigt 
frem til afleveringsstedet (dagcenter, institution, skole mv.) er begge parter ansvarlige for at 
indgå i dialog om muligheden for at ændre den enkelte borgers servicetid.

3.4. Besvarelse af krav

Samtlige minimumskrav skal være opfyldt og accepteret af tilbudsgiver for, at tilbuddet af Faxe 
Kommune vil blive betragtet som værende konditionsmæssigt.

Accept af minimumskrav foretages i bilag 6.

Krav anført i nedenstående skal besvares i bilag 6.
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3.5. Generelle krav til tilbudsgiver 

Krav 
nr.

Krav Accept af 
minimumskrav samt 
besvarelse af krav 

udføres i bilag 6
1 Tilbudsgiver foretager selv den konkrete rute- og 

køreplanlægning (herunder kørsels-optimering) på baggrund 
af passager-oplysninger, herunder afhentningstidspunkter og 
tidspunkter for hjemkørsel, fra skoler, institutioner, dagcentre 
m.fl. De anførte afhentningstidspunkter og tidspunkter for 
hjemkørsel kan ændres i aftaleperioden, f.eks. i forbindelse 
med nyt skoleår, skole/institutionsskift m.v. Planlægning skal 
tage mest muligt hensyn til Faxe Kommunes borgere.

Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan det gennem 
planlægningen sikres, at kørslen leveres i overensstemmelse 
med kontraktens krav og der tages mest muligt hensyn til Faxe 
Kommunes borgere.

Leveringssikkerhed

2 Tilbudsgiver skal oplyse hvorledes proceduren vedr. indgåelse 
af aftaler om, ændrede tidspunkter håndteres, herunder med 
hvem, hvordan og hvornår aftaler indgås og bekræftes.

Leveringssikkerhed

3 Tilbudsgiver skal stille tilstrækkeligt med sikkerhedsseler til 
rådighed til fastspænding af borgere i kørestole – samt i øvrigt 
alle andre passagerer.

Minimumskrav

4 Tilbudsgiver er til enhver tid ansvarlig for at Kørestole er 
forsvarligt fastspændt. Det er også til enhver tid Tilbudsgivers 
og chaufførens ansvar, at alle borgere, herunder i kørestol er 
forsvarlig fastspændt med sikkerhedssele.

Minimumskrav

5 Tilbudsgiver er ansvarlig for kørslens planmæssige 
gennemførelse. I tilfælde af udefra kommende 
begivenheder, som Tilbudsgiver ikke kan afværge, forpligter 
Tilbudsgiver sig til hurtigst muligt at gennemføre kørslen, hvis 
ikke der aftales andet med Kommunen.

Minimumskrav

6 Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes det sikres at kørslen 
gennemføres planmæssigt i tilfælde af nedbrud på køretøj, 
f.eks. punktering, motorstop mv. der gør at køretøjet ikke 
umiddelbart kan køre videre.

Leveringssikkerhed

7 Tilbudsgiver har pligt til at indberette uregelmæssigheder i 
driften til kommunens kontaktperson.  Forsinkelser udover det 
aftalte serviceniveau betragtes også som uregelmæssighed.

Hvis uregelmæssigheden medfører forsinkelser på mere end 
15 minutter ved afhentning eller aflevering skal dette altid 
meddeles direkte til borgerne/institutionen/forældrene.

Minimumskrav

8 Tilbudsgiver forpligter sig til at sørge for syge- og ferieafløsning 
med tilsvarende kapacitet og med chauffører, der opfylder 
de stillede betingelser.

Minimumskrav

9 Tilbudsgiver bærer udgiften til videre befordring ved driftsstop, 
chaufførens sygdom m.v.

Minimumskrav

10 Tilbudsgiver forpligter sig til, at tilrettelægge kørslen således, at 
der i videst muligt omfang bruges de samme chauffører, 

Kvalitet



Side 13 af 18

herunder afløsere, til den enkelte borger. 
Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes der påsættes faste 
chauffører til den daglige kørsel og sikres faste afløsere i 
forbindelse med ferie og sygdom mv.

11 Tilbudsgiver skal sørge for, at Kommunen / institutionen / 
forældre altid kan komme i kontakt med chaufføren i akutte 
situationer.

Minimumskrav

12 Beskriv hvorledes Kommunen /institutionen/forældre kan give 
beskeder til tilbudsgiver.

Kvalitet

13 Tilbudsgiver er underlagt tavshedspligt om passagerforhold, jf. 
straffelovens § 152 A, og må derfor ikke drøfte personlige 
forhold vedrørende passagerer med udenforstående. 
Tavshedspligten består også efter kontraktens ophør. 
Tilbudsgiver lader alle sine medarbejdere, herunder afløsere, 
underskrive en tavshedserklæring. Benyttes 
underleverandører, sikrer Tilbudsgiver, at disse 
underleverandørers medarbejdere også underskriver 
tavshedserklæringer.

Minimumskrav

14 Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes glemte genstande 
håndteres.

Kvalitet
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3.6. Generelle krav til serviceniveau.

Krav 
nr.

Krav Accept af 
minimumskrav samt 
besvarelse af krav 

udføres i bilag 6
1 Transporttiden af borgere der skal køres indenfor Faxe 

Kommune må ikke overstige 75 minutter for den enkelte 
borger, medmindre der skriftligt er aftalt alternativt 
serviceniveau. Ved kørsel til og fra institutioner udenfor 
kommunen må transporttiden ikke overstige 90 minutter.
Transporttiden er køretid inklusiv servicetid, dvs. den tid der 
pågår med påstigning og afsætning.

Minimumskrav

2 De aftalte afgangs- og ankomsttider skal overholdes ved 
borgernes bopæl såvel som ved de pågældende skoler, 
institutioner, dagcentre m-fl.

Minimumskrav
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3.7. Generelle krav til chauffører.

Krav 
nr.

Krav Accept af 
minimumskrav samt 
besvarelse af krav 

udføres i bilag 6
1 Chaufførerne må ikke modtage vederlag, gaver, arv, ydelser 

eller lignende fra borgerne.
Minimumskrav

2 Chaufførerne skal til enhver tid samarbejde med 
institution/forældre omkring borgerne.
Ved uregelmæssigheder i borgernes opførsel under kørslen, er 
det vigtigt, at chaufføren som et led i samarbejdet 
rapporterer tilbage til Institution/forældre.

Minimumskrav

3 Chaufføren må ikke ryge eller drikke alkohol i forbindelse med 
kørselsopgaver for kommunen. Alle køretøjer skal være helt 
røgfrie, sådan at hverken chauffører eller borgere ryger i 
køretøjet.

Minimumskrav

4 Chaufføren skal være behjælpelig med ud- og indstigning. Minimumskrav
5 Chaufføren skal være velsoigneret og fremstå præsentabel 

samt bære skjorte eller jakke med firmaets navneskilt, således 
at borgerne umiddelbart kan se chaufførens tilhørsforhold.

Minimumskrav

6 Chaufføren skal altid have de fornødne tilladelser, kørekort og 
uddannelse til at udføre den konkrete kørsel. 

Minimumskrav

7 Beskriv hvilke redskaber og kompetencer/forudsætninger 
chaufførerne er i besiddelse af for at sikre, at de kan håndtere 
kørslen bedst muligt og finde vej.

Leveringssikkerhed

8 Chaufførens kørsel skal foregå på en fornuftig og forsvarlig 
måde.

Minimumskrav

9 Chaufføren skal kunne forstå og tale tydeligt dansk. Minimumskrav
10 Chaufføren skal forpligte sig til at overholde alle stedlige 

sikkerhedsbestemmelser.
Minimumskrav

11 Beskriv hvorledes tilbudsgiver sikrer, at chaufførerne er i stand 
til at yde imødekommende kundeservice så borgeren oplever 
hjælpsomme og tillidsvækkende chaufører.

Kvalitet

12 Fysisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form for 
nedværdigende behandling af borgerne må ikke finde sted.

Minimumskrav

13 Beskriv hvorledes chaufførerne bliver oplært i at tackle 
uforudsete situationer, som f.eks. havari, vejrlig, uro eller 
sygdomsanfald hos brugere m.m., herunder agere 
beroligende og handlekraftigt.

Leveringssikkerhed

14 I uforudsete situationer (se som eksempel punkt 3.13) skal 
chaufførerne sikre, at der snarest muligt gives besked om 
forsinkelse til relevante institutioner, pårørende og forældre.

Minimumskrav

15 Chaufføren skal være i stand til at betjene det udstyr, som 
findes i køretøjerne, og skal kende reglerne for transport af 
handicappede m.v.

Chaufføren skal være instrueret i brugen af 
fastspændingsudstyret, og der skal medbringes en 
brugsanvisning

Minimumskrav
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3.8. Specifikke krav ved kørsel af borgere 

Krav 
nr.

Krav
 

Accept af 
minimumskrav samt 
besvarelse af krav 

udføres i bilag 6
1 Chaufføren skal udvise respektfuld omgang overfor borgere, 

personale og pårørende.
Minimumskrav

2 Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes det sikres, at chaufføren 
har forståelse for mennesker med forskellige handicaps og 
sygdomme, herunder demens samt har tålmodighed med og 
er i stand til at hjælpe borgere med nedsat bevægelighed og 
psykiske udfordringer.

Leveringssikkerhed

3 Chaufføren skal i det omfang det fremgår af borgerens 
stamoplysninger følge borgeren til døren, eventuelt ind i 
hjemmet, ligesom chaufføren skal være behjælpelig med 
borgerens eventuelle hjælpemidler overtøj, nøgler m.v.

Minimumskrav

4 På samme vis skal chaufføren hjælpe borgeren ved 
institutionen, skolen, dagcenter m.v.

Minimumskrav

5 Chaufføren skal kommunikere med borgerne på dansk og 
være opmærksom på omgangstone og omgangsform.

Minimumskrav
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3.9. Generelle krav til materiellet.

Krav 
nr.

Krav Accept af 
minimumskrav samt 
besvarelse af krav 

udføres i bilag 6
1 Køretøjerne skal have siddeplads til alle passagerer, og der 

skal være installeret sikkerhedsseler på alle køretøjets 
siddepladser, herunder hvis der er tale om kørsel af 
handicappede. 
Der må ikke sidde mere end én borger, herunder børn, pr. 
siddeplads. 

Alle borgere, som transporteres siddende i kørestol, skal have 
sikkerhedsseler til rådighed, som svarer til de seler, der kræves 
ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads, uanset hvornår 
køretøjet er indregistreret første gang. Dog kan faste seler 
anvendes, hvor rullesele ikke hensigtsmæssigt kan anbringes.

Minimumskrav

2 Passagerer i kørestol/rollator skal transporteres i køretøj med 
lift.
Liften skal være forsynet med bremseklap.

Minimumskrav

3 Køretøjerne skal være forsynet med mobiltelefon til håndfri 
betjening, så man på et hvilket som helst tidspunkt under 
kørslen kan opnå kontakt med køretøjerne.

Minimumskrav

4 Køretøjerne skal til enhver tid være i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og opfylde alle relevante 
krav i henhold til gældende lovgivning, krav og påbud fra 
myndigheder samt vejledninger om personbefordringer fra 
myndigheder.

Minimumskrav

5 Beskriv hvorledes det sikres, at køretøjerne altid er rene, 
velholdte og præsentable – indvendigt som udvendigt.

Kvalitet

6 Børn under 9 år skal fastspændes i godkendt sikkerhedsudstyr 
til børn (autostol eller sædepude), som svarer til deres 
størrelse.

Minimumskrav

7 Efter anmodning fra Kommunen skal ældre børn også 
fastspændes i sådant sikkerhedsudstyr, navnlig hvis de er 
under 135 cm., eller hvis der af andre grunde er et særligt 
behov for fastspænding i sikkerhedsudstyr til børn.

Minimumskrav

8 Hvis der køres med børn i en vogn med airbag ved højre 
passagersæde, skal denne kunne slås fra.

Minimumskrav

9 Der skal forefindes relevant førstehjælpsudstyr i hvert køretøj, 
f.eks. en førstehjælpskasse. Der skal desuden forefindes en 
pulverslukker eller lignende udstyr til slukning af brand ved 
ulykker eller lignende.

Minimumskrav

10 Alle køretøjer skal være udstyret med et klimaanlæg, som 
sikrer et behageligt indeklima ved udetemperaturer på 
mellem:
 -12 grader C og +30 grader C.

Minimumskrav

11 Alle køretøjer skal i vinterperioden (1. november – 1. april) 
have monteret vinterdæk.

Minimumskrav

12 Køretøjerne med plads til op til 19 passagerer skal minimum Kvalitet
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opfylde euronorm 5. Køretøjer med plads til 20 passagerer 
eller flere, skal minimum opfylde euronorm 4.
Tilbudsgiver skal oplyse, hvilke euronorm de køretøjer opgaver 
bliver løst med, opfylder.

13 Køretøjer med plads til op til 19 passagerer, der benyttes til 
kørslen, må maksimalt være 4 år gamle ved kontraktstart og 
maksimalt 11 år gamle i løbet af kontraktperioden. Køretøjer 
med plads til 20 passagerer eller flere, der benyttes til kørslen, 
må maksimalt være 10 år gamle ved kontraktstart og 
maksimalt 17 år gamle i løbet af kontraktperioden.

Minimumskrav

14 Køretøjerne skal have monteret udstyr, der er i stand til at 
dokumentere de kørte ture, såfremt Kommunen beder om 
dokumentation herfor.

Minimumskrav

15 Tilbudsgiver skal på anmodning fra Faxe Kommune kunne stille 
til kontrol af, at køretøjerne lever op til kravene i kontrakten, 
f.eks. ved klager fra borgere, skole, institutioner m.fl.

Minimumskrav


