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Visão Geral do Kontrato de Operador de 
Autokarros de Transporte BPS
▫ Kunhesida Kumo Veolia na altura, a Transdev inisiou um 

kontrato de 5 anos kom a BPS em 1 de Julho de 2013

▪ First Student (o titular) e 2 outros konorrentes 
prokuraram o kontrato através de um prosesso de 
lisitasão

▪ A proposta da Transdev foi $2M+ mais barata por 
ano do que a proposta mais resente do konkorrente 
qualifikado

▫ O kontrato inkluía sinko opsões de renovasão por um ano, 
exersidas à diskrisão da sidade

▪ Exekutámos a 4ª opsão no ano passado

▪ O dia 5 dessas opsões seria de 1 de Julho de 2022 a 
30 de Junho de 2023

▫ O valor do kontrato aktual é de ~$100M



Planeamento e Aprovasão de Operadores de Autokarros de Transporte BPS

Durante o FY23, a Transporte BPS trabalhou kom um fornesedor externo para pesquisar a melhor forma de 
estruturar e redigir um novo konvite à apresentasão de propostas (IFB) para konkorrer ao próximo 
kontrato de operador de autokarros

▫ Apesar dos desafios (COVID, falta de kondutores nasionais), kum base na melhoria de desempenho alkansada 
pela Transdev durante o FY22 e o FY23, o BPS DOT rekomenda a renovasão do kontrato existente da Transdev, 
utilizando a última opsão, e a lisitasão do kontrato para o FY24. 

▫ kontinuamos a akreditar que esta é uma oportunidade khave para kriar uma mudansa positiva a longo prazo 
para os nossos estudantes, espesialmente tendo em konta que o kontrato terá provavelmente uma durasão de 
3-5 anos

▫ Através da próxima IFB, prokuraremos implementar mudansas na gestão de kontratos desenvolvidas ao longo 
do ano passado para melhorar o aktual desempenho kontratual. Iremos também alterar algumas estruturas 
kontratuais para apoiar resultados de transporte mais fortes e alinhar melhor o insentivo de qustos/poupansas 
entre o fornesedor e o Distrito. 

Entretanto, pedimos a aprovasão para prorrogar o aktual kontrato kum a Transdev por 1 ano para o próximo 
ano lektivo

▫ Mudar de operador de autokarro durante uma pandemia em kurso, uma eskassez de mão-de-obra nasional e 
uma transisão de superintendente não seria do melhor interesse dos nossos estudantes e famílias

▫ kontinuamos a dar prioridade à estabilidade e fiabilidade kum o nosso aktual kontratante este Verão e Outono, 
em vez de kriarmos outra mudansa numa paisagem que já está a mudar em muitas frentes 



Período de 
tempo

Dizenpenhu di 
Autokaru na Ora

SY14-20                       

Dizenpenhu di 
Autokaru na Ora

SY22

Dia 1 51% 57%

Dia 2 74% 81%

Setembru 81% 85%

Otubru 88% 91%

Novenbru 90% 92%

Dizenbru 91% 94%

Janeru 90% 92%

Fevereru 88% 90%

Marsu 92% 94%

Meta 95%

Durante uma eskassez nasional de mão-de-obra, a 
nossa equipa de Transportes alkansou o mais alto 
desempenho de autokarros em tempo útil nesta queda, 
em kumparasão kum os sinko anos lektivos 
anteriores. 

...ao mesmo tempo que se konsentra em inisiativas 
a longo prazo para trabalhar em prol de um 
sistema de transporte que satisfasa as 
nesessidades de todos os nossos estudantes e 
famílias.

▫ Movido a dados Revisões de desempenho mensais kum 
o nosso operador de autokarros para identifikar 
áreas de melhoria e desenvolver e exequtar planos 
de aksão

▫ Reunião diária da Equipa Kruzada sentra-se em 
métrikas krítias e resolusão de problemas

▫ Sistema de bilhétika do Portal de Apoio ao 
Transporte para fasilitar uma maior 
responsabilizasão interna e melhorar as 
kimunikasões e o envolvimento das famílias

▫ Melhorar o akesso e o envolvimento através de
melhores kumunikasões familiares para rekolher e 
agir kum base no feedbak iterativo dos nossos 
estudantes, famílias e eskolas konstituintes. 

Durante este último ano de opsão, kontinuaremos a trabalhar em estreita 
kolaborasão kum a Transdev para assegurar que os nossos estudantes resebam 
operasões de autokarros amarelos seguras e fiáveis 


