
 

 

Indbydelse til dialogmøde – via Skype – om kommende udbud af personbefordring i Randers 

Kommune 

Randers Kommune indbyder alle interesserede leverandører af befordring til dialogmøde om et 

kommende udbud af visiteret personbefordring. 

Dialogmødet afholdes tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 12.00-14.00 via Skype.  

Tilmelding med oplysning om antal deltagere samt navne og e-mailadresser på deltagere skal ske til 

Birgitte Stobberup på mail bws@randers.dk senest søndag d. 24. maj 2020.  

Alle tilmeldte deltagere vil mandag d. 25. maj 2020 modtage link til Skype-mødet samt øvrige 

praktiske oplysninger om mødets afholdelse.  

Baggrunden for dialogmødet er, at Randers Kommune har igangsat en proces for et kommende 

udbud af kommunens visiterede personbefordring. Med dialogmødet ønsker vi at få input til 

udbudsmaterialet, hvilke elementer, der har betydning for leverandørernes interesse for opgaven og 

særligt stor påvirkning på leverandørernes prissætning, udbudsprocessen, og hvordan vi sikrer de 

bedste rammer for potentielle tilbudsgivere i processen. 

På mødet vil vi gerne i dialog om blandt andet følgende emner:  

 Tidsplan/udbudsproces 

 Sammensætning af pakker/ruter 

 Rammerne for kørsler, herunder ændringer i kørsler 

 Fakturering og rapportering 

 Pris- og rabatstruktur 

 Implementeringsforløbet og kontraktstart 

 Effektiviseringsmuligheder ifm. Randers Kommunes visiterede personbefordring  

Vi har valgt at samle de nuværende leverandører til et separat dialogmøde for at gøre møderne mere 

effektive, da de nuværende leverandører ikke behøver helt så meget baggrundsinformation om det 

forrige udbud og de nuværende kontrakter. Alle oplysninger fra begge møder vil efterfølgende blive 

offentliggjort i et referat.  

Hovedaktiviteterne i udbudsprocessen planlægges efter følgende foreløbige tidsplan:  

 26. maj 2020:                                        Dialogmøder 

 November-december 2020:               Politisk behandling af udbudsmateriale 

 Januar-februar 2021:                           Tilbudsfase 

 April 2021:                                             Resultat af tilbudsevaluering 

 Maj 2021:                                              Kontraktindgåelse 

 1. august 2021:                                     Kontraktstart for nye leverandører  

(tidspunktet for kontraktstart indgår i dialogen på 

dialogmødet) 
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Referat og plancher fra dialogmødet vil efter mødet blive offentliggjort på 

https://www.randers.dk/erhverv/udbud-og-leverandoer/udbud/ 

De leverandører, som ikke har mulighed for at deltage i dialogmødet, er velkomne til i stedet at 

fremsende deres synspunkter skriftligt til Birgitte Stobberup (bws@randers.dk) senest d. 5. juni 2020. 
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