
  
 
 
 
 

 
 

Tilbudsindhentning vedr. mobilt kontrolcenter 

Bilag 1 – Kravspecifikation 

 
 

1 Aftalens omfang 
 

1.1 Aftalen omfatter salg og levering af et mobilt kontrolcenter til maritime autonome 
operationer i det Sydfynske Øhav.  

 
1.2 Leverancen sker i forbindelse med udvikling af et test- og videnscenter for kystnær 

autonom sejlads under det EU-finansierede MARS-projekt på Sydfyn. 
 

1.3 Leverancen betales i henhold til de priser leverandøren har oplyst i bilag 2 – Tilbudsliste. 
 

2 Generelle krav 
 

2.1 Leverandøren skal stå til rådighed for fysisk fremmøde til gennemgang af processer, 
resultater, service og lignende. 

 
2.2 Møder, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, vil blive planlagt med minimum to dages 

varsel. 
 

3 Definition 
 

3.1 Et mobilt kontrolcenter skal forstås, som en kassevogn udrustet som kontor og værksted. 
Det mobile kontrolcenter anvendes som central enhed ved gennemførelse af autonome 
maritime operationer 

4 Leverance 
 

4.1 Leverancen omfatter men er ikke begrænset til: 
 
• Kassevogn med fuld ståhøjde 
• Køretøjet kan enten være nyt eller brugt, dog max. 2 år og 50.000 kilometer 
• I det i tilfælde at der bydes ind med en brugt bil, forventer Tilbudsindhenter at dette 
afspejles i prisen 



  
 
 
 
 

 
 

• Kassevognen skal leveres med sidedør med vindue 
• To kontorarbejdspladser med fælles bordplade. Bordet udrustes med beslag så det 
kan skydes ud fra væggen  
• To stk. 32” kvalitetscomputerskærme (4k) monteres på væg 
• Stole monteres med sikkerhedsseler på skinner i gulvet og med drejebeslag 
• Arbejdsbord med skuffer og udtræksplade  
• Åben imellem førerkabine og kontor  
• Åben indretning med kontor og værksted i ét (se skitseforslag)  
• LED lys i kabine  
• Fast anhængertræk svarende til køretøjets trækkraft 
• Udendørs LED arbejdslys  
• Mulighed for at tilkoble ekstern 230V strømkilde (f.eks. på havnekaj)  
• 5G router med simkort i professionel kvalitet med ekstern LTE-antenne og ekstern 
Wi-Fi-antenne 
• Monteres med markise i bilens længde fra bagdør til passagerdør 
• Monteres med forbrugsbatteri  
• Monteres med min 4 stk. 230V stik i kontordel  
• Monteres med 2500W 230V inverter 
• Monteres med kundespecifik staffering og tekst 
• Totalvægt max 3500 kg (alm kørekort)  
• Compliance med påkrævede EU-direktiver og standarder såvel som CE-mærket  
• Leverandør garanterer levering af kompatible reservedele i minimum 20 år  

 
4.2 Ordregiver ønsker, som optioner, pris på følgende elementer, jævnfør Bilag 2 – 

Tilbudsliste: 
 

• Undervognsbehandling af kassevogn 
• Vendbart passagersæde foran i kassevognen 
• Solcelleanlæg monteret på kassevognen som skal give strøm til kontorarbejdspladserne 
• Oliefyr til opvarmning af kassevognen 

 

5 Løsningsbeskrivelse 

Bilag 1.1 viser en skitse over indretning af mobilt kontrolcenter som inspiration. Der lægges 
vægt på at Tilbudsgiver kommer med sit bedste indretningsbud baseret på egen erfaring 
fra lignende cases. Løsningen bedes beskrives detaljeret i tilbuddet, inkl. en skitsetegning. 

6 Leveringstid 

Levering skal ske senest den 31. august 2023, gerne før. Tilbudsgiver bedes angive sin 
bedste leveringstid. 

 


