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RETTELSER 
 

Grundet fejl fra FynBus’ side ændres tidsplanen og fristen for at anmode om prækvalifikation. 

 

Tidsplan  
 Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til    

EU-Tidende og offentliggørelse af  

Prækvalifikationsmateriale 18. december 2015 

 

 Frist for spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 17. januar 2016 

 

 Der kan komme nye oplysninger til  

prækvalifikationsmaterialet frem til 19. januar 2016 

 

 Frist for anmodning om prækvalifikation 25. januar 2016 kl. 12.00 
 

 Fremsendelse af opfordring til at afgive tilbud og 

offentliggørelse af udbudsmateriale Forventet uge 4, 2016 

 

 Frist for afgivelse af tilbud  29. februar 2016 kl. 12.00 
 

 Forhandlingsperiode marts 2016 

 

 Forventet accept og afslag  april 2016 
 

 Kontraktunderskrivelse april 2016 

 

 Dato for kontraktstart  august 2016 
 

 Vedståelsesfrist  1. januar 2017 

 

 

Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 
Med henblik på at sikre at anmodning om prækvalifikation udformes korrekt i overensstemmelse 
med de stillede krav, har tilbudsgiver mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 

og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i prækvalifikationsmaterialet.  

 

Spørgsmål skal sendes til udbud@fynbus.dk 

 

Spørgsmål bedes opstillet på listeform med angivelse af det sted i prækvalifikationsmaterialet (f.eks. 

punkt og sidenummer), som spørgsmålet vedrører. 
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Spørgsmål skal være FynBus i hænde senest den 17. januar 2016. 

 
Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til FynBus senest 17. januar 2016, vil sammen med svarene 
på disse, løbende og senest 18. januar 2016 blive offentliggjort i anonymiseret form på 
http://www.fynbus.dk/Udbud-af-buskoerslen-i-Nordfyns-Kommune. 
 
 
 

Kommunikation 
Al kommunikation vedr. dette udbud skal ske til udbud@fynbus.dk 

 

Tilbudsgiver kan tilmelde sig udbyders nyhedsgruppe vedr. dette udbud, således at der vil blive 

sendt en e-mail, hver gang der offentliggøres materiale, der relatere sig til dette udbud.  

 

Tilmelding gøres via udbud@fynbus.dk, hvor mailadresse på vedkommende, der skal modtage 

nyhedsbrevet, skal oplyses.  
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