
Resultat af Midttrafiks 52. udbud  - Lufthavnsruterne 912X og 925X  
 

Midttrafiks 52. udbud omfatter udbud af driften af lufthavnsruterne 912X til Billund Lufthavn og 
925X til Aarhus Lufthavn. Kørslen blev udbudt i to kontrakter med mulighed for 
kombinationstilbud. 

Kontrakten er tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af 
tildelingskriteriet ”det bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor følgende underkriterier blev 
lagt til grund for evalueringen. 

 

Underkriterier 
 

Vægtning i procent 

Pris 60 % 
Driftskvalitet 20 % 
Buskvalitet 10 % 
Arbejdsmiljø 5 % 
Ekstra kundeservice 5 % 

 

Udbuddet er afviklet som et udbud med forhandling, hvor følgende virksomheder blev 
prækvalificeret og opfordret til at afgive tilbud: 

• Arriva Danmark A/S 
• Keolis Danmark A/S 
• Nobina Danmark A/S 
• Tide Bus Danmark A/S 

 

Ved vurderingen af tilbuddene er der efter den udbudte evalueringsmodel fundet, der skal 
tildeles til det mest fordelagtige tilbud i kombination fremfor det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud på de to pakker. Både med hensyn til ren pris, samt på den samlede kvalitet var 
kombinationstilbuddet bedst. 

Keolis Danmark A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter 
tildelingskriteriet ”det bedste forhold mellem pris og kvalitet”. 

Alle fire tilbudsgivere har udvist meget god opgaveforståelse, og tilbuddene indeholder gode 
beskrivelser af løsningsforslag med et rigtig højt og på visse punkter fremragende 
kvalitetsniveau. Der er marginale forskelle i de fire tilbud hvilket kommer til udtryk ved 
forholdsvist lave pointforskelle på de kvalitative parametre. Prismæssigt ligger tilbuddene også 
tæt med en forskel i den beregnede evalueringssum på de to laveste tilbud på kun ca. 95.000 
kr. mens forskellen i pris på det laveste og dyreste tilbud udgør ca. 1.800.000 kr. Dette svarer 
til, at det dyreste tilbud er ca. 10 (9,7) % dyrere end billigste tilbud. Den forudbestemte 
vægtning mellem pris og de kvalitative kriterier, jf. udbudsbetingelserne, betyder, at det 
billigste tilbud samlet set er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
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