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Udbud af forpagtning af butik og café i Skagen Grå Fyr 
 
Spørgsmål og svar - revideret 13. og 22. februar 2017 
 
Spørgsmål: 
Er de særlige krav til varesortiment? 
Svar: 
Mindstekrav er beskrevet i kravspecifikationen. Der ud over vil der blive 
lagt vægt på at varesortimentet afspejler den særlige kvalitet der er ved 
Skagen. Varesortimentet skal understøtte at butik og café er en integreret 
del af oplevelsen for besøgende og derfor bidrage til en god oplevelse og 
god stemning på stedet. 
 

Spørgsmål: 

Hvad er det for en aftale der kan laves med DOF’s Naturbutik om indkøb af varer 

herfra? 

Svar: 

Den aftale der kan indgås baserer sig på, at forpagter køber varer af DOF’s 

Naturbutik til videresalg i butikken. 

 

Spørgsmål: 

Er der detailtegninger af kommende køkken? – og hvilket inventar er med? 

Svar: 

Der findes detailtegninger af kommende køkken og café i sidebygningen. Disse 

uploades på hjemmesiden hvor øvrigt udbudsmateriale findes. 

Forpagter skal selv indkøbe og opsætte nødvendige kasseapparater. Alle 

nødvendige tekniske installationer til opsætning af kasseapparater er installeret. 

Møblement og standard service medfølger. 

Køkken og hvidevarer medfølger. Forpagter kan i en vis udstrækning være med til 

at bestemme hvilke hvidevarer der indkøbes og opstilles. 

Inventarlister til køkkenet i sidebygningen uploades på hjemmesiden hvor øvrigt 

udbudsmateriale findes. 

 

Spørgsmål: 

Er det kun fugleinteresserede som er målgruppen? 

Svar: 

Nej målet er at formidle trækfugle og emner relateret hertil til besøgende i Skagen 

generelt. Det vil sige, at målgrupperne primært er børnefamilier i skolernes ferier, 
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”det grå guld” udenfor skolernes ferie og krydstogtsgæster. Forventningen er der 

ud over at Skagen Grå Fyr som center for trækfugle i europæisk topklasse kan 

tiltrække fugleinteresserede og fra andre lande. 

 

Spørgsmål: 

Hvad baserer udstillingen sig på? – og skal forpagteren passe udstillingen eller har 

DOF’s naturvejleder base i udstillingen? 

Svar: 

Udstillingen basere sig på moderne formidling via skærme så informationer hele 

tiden opdateres i forhold til aktuelt fugletræk, observationer, tællinger, forskning 

mv. Løbende opdateringer og ”breaking news” sker automatisk fra bl.a. 

radarovervågning, fuglestationen, internationale indberetninger og træk fra DOF 

basen. 

Naturvejlederen er ikke tilknyttet udstillingen. Udstillingen er selvforklarende; 

men forpagter eller dennes personale kan være eneste personale besøgende møder 

og skal derfor være indstillet på efter bedste evne at svare på de spørgsmål 

besøgende måtte have. Grupper kan bestille rundvisning og guidede ture med 

udgangspunkt i Skagen Grå Fyr; men det vil ikke være forpagters ansvar og 

opgave. 

Forpagter skal ikke passe udstillingen men være indstillet på at være behjælpelig 

med at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved som minimum at give besked videre 

til centerleder reparatør/servicepersonale. 

 

Spørgsmål: 

Hvem står bag udstillingen? 

Svar: 

Naturstyrelsen er ansvarlig for udstillingen. Nordea-fonden har givet økonomisk 

støtte til udstillingen. DOF bidrager med data og fuglefagligt indhold. Friluftsrådet 

har økonomisk støttet en idé konkurrence om udstillingen. Vinderen af idé 

konkurrencen blev det tyske firma ART+COM, som udvikler og leverer 

udstillingen. 

 

Spørgsmål: 

I Udbudsbetingelserne er betegnelsen ”sammenslutning” nævnt i forbindelse med 

tilbudsafgivelse. Hvad menes der og hvordan hænger det sammen med begrebet 

”juridisk person”? 

Svar: 

Betegnelsen ”sammenslutning” dækker i denne sammenhæng i tilfælde af, at flere 

personer eller virksomheder går sammen om at afgive tilbud. Både hvis 

sammenslutning eller enkelt person afgiver tilbud er det vigtigt for Naturstyrelsen 

af vide præcist hvem der er juridisk ansvarlig for tilbuddet og Naturstyrelsen 

eventuelt indgår en juridisk bindende kontrakt med. 

 

Spørgsmål: 

Er 10 % i forpagtningsafgift ikke højt sat? 

Svar: 

Tilbudt forpagtningsafgift er et tildelingskriterium i udbuddet. Det er op til 

tilbudsgiver at byde ind med en tilbudt forpagtningsafgift. Naturstyrelsen har 

ingen minimumskrav til forpagtningsafgift.  

10 % er i udbudsmaterialet udelukkende nævnt som den vægtning hvormed hver af 
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de 4 kategorier af tilbudt forpagtningsafgift vægtes i den samlede vurdering af 

tilbuddet. Det betyder, at økonomien i form af tilbudt forpagtningsafgift 

sammenlagt vægter 40 %. Forretningskoncept vægter 30 % og personlige 

kvalifikationer vægter 30 %. Vægtningen i tildelingskriterierne afspejler at det er et 

helt nyt sted hvor forpagter skal op starte og udvikle forretningsområderne i 

samspil med stedets øvrige oplevelser. 

 

 

Spørgsmål stillet 10. februar 2017: 

 

Spørgsmål: 

Hvad er den forventede billetpris til udstillingen? 

Svar: 

Billetpriserne er: 

Juli og august: Voksne 75 kr. og børn 35 kr.  

September – juni: Voksne 60 kr. og børn 30 kr.  

 

Spørgsmål: 

Vil der være adgang for publikum til butik og vinterkøkken/vintercafé, uden at det 

er nødvendigt at indløse billet til udstillingen?   

Svar: 

Nej.  

 

Spørgsmål: 

Må forpagter anvende sommercaféen til arrangementer, der ikke har noget med 

Skagen Grå Fyr at gøre efter udstillingens lukketid? F.eks. fødselsdage, 

foreningsarrangementer m.v. 

Svar: 

Der henvises til ”Udkast til forpagtningskontrakt” afsnit 5.3.  

Som udgangspunkt kan caféen derfor ikke bruges til f.eks. fødselsdage; men der 

kan forventes mulighed for at aftale f.eks. foredragsaftner eller lignende som 

understøtter centrets formidlingsformål. 

 

Spørgsmål: 

Opstilles der inventar i butikken, f.eks. ekspeditionsdisk, montre, hylder etc.? 

Svar: 

Ja 

 

Spørgsmål: 

Er vinduesvask (inde og ude) en del af rengøringsentreprisen? 

Svar: 

Ja. 

 

Spørgsmål: 

Indkøbes der rengøringsudstyr så som støvsugere, rengøringsvogne m.v.? 

Svar: 

Nej 
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Spørgsmål stillet 19. februar 2017: 

 

Spørgsmål: 

Af det udlevere materiale fra Ken Storkøkken fremgår det, at der er en række 

inventar, som ikke leveres af firmaet. 

Heraf er følgende mest kritisk: 

Pos. 33 – softice maskine 

Pos. 34 – isfryser 

Pos. 36 – postmixanlæg  

Pos. 37 – kaffemaskine 

Leveres dette inventar af anden leverandør, eller forventes det, at forpagter stiller 

disse maskiner til rådighed? 

Svar: 

Afhængig af forpagters forretningskoncept forventes det, at forpagter stiller 

maskinerne til rådighed eller at maskinerne indgår som en del af forpagters aftale 

med leverandører. 

 

Spørgsmål: 

Indkøbes følgende af Naturstyrelsen: 

Køleskab til drikkevarer? 

Røremaskine? 

Udendørsmøbler og parasoller? 

Svar: 

Udendørsmøbler og parasoller indkøbes af Naturstyrelsen. 

 

Spørgsmål: 

Kan forpagter disponere over depotrum (helt eller delvist) i hovedbygningen? 

Dette skulle være til rengøringsmateriel og mindre lager til butikken. 

Svar: 

Der er i begrænset omfang mulighed for mindre varelager i loftsrum.  

Det vil være muligt at stille mindre rengøringsvogn i depotrum under trappen.  
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