
 
 

  

 

 

24. februar 2017 

 

 

Udbud af forpagtning af Rødhus Klit Camping - udbudsbetingelser 
 

Indledning 

Alle interesserede opfordres hermed til at afgive tilbud på forpagtning af Rødhus Klit Camping for 
perioden 1. april 2017 – 31. december 2018 med mulighed for forlængelse i 1 år.   
 

Bortforpagter er: 

 

Naturstyrelsen Vendsyssel 

Sct. Laurentiivej 148 

9990 Skagen 

 

E-mail adresse: vsy@nst.dk 

Kontaktperson: Christina Kjærby 

 

Alle henvendelser skal ske skriftligt pr. e-mail og skal være på dansk. 

Fristen for modtagelse af tilbud er 16. marts 2017, kl. 16.00. 

 

Kontraktperioden 

Kontraktperioden er fra 1. april 2017 til og med 31. december 2018. Såfremt forpagtningen af begge 
parter ønskes forlænget er dette muligt med maksimalt 1 år. 
 

Udbudsprocedure 

Alle interesserede kan afgive tilbud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske i to faser:  

 

Fase 1: Egnethedsvurdering  

Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen kommer til at foregå mellem 

tilbudsgivere, som er egnede til at varetage forpagtningen.  

Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvem, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig. 
Naturstyrelsen vil foretage en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed til at varetage 

forpagtningskontrakten ud fra følgende kriterier: 

• Anfordringsgaranti 

• Kvalifikationer og erfaring (beskrivelse på maks. 3 sider) 
 

Anfordringsgaranti 

Bekræftelse fra bankforbindelse på, at tilbudsgiver vil kunne stille en anfordringsgaranti på 

minimum 200.000 kr. skal vedlægges for at tilbuddet kan komme i betragtning. 
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Kvalifikationer og erfaring 

Egnethedsvurderingen sker på baggrund af tilbudsgivers beskrivelse af sine kvalifikationer og 
erfaringer.  
Kvalifikationer: Der lægges vægt på i hvilket omfang tilbudsgiver har uddannelse, som kan bruges i 
driften af Rødhus Klit camping. 
Erfaringer: Der lægges vægt på i hvilket omfang tilbudsgiver har erfaring, som kan bruges i driften 
af Rødhus Klit camping. Det kunne være erfaring indenfor relevante håndværk, servicefag, 
kommunikation, forretningsdrift, kundebetjening mv. 
 
Alle tilbudsgivere tildeles 0-8 points for hvert af de to kriterier. For at komme i betragtning til næste 
trin, skal der sammenlagt for de to kriterier opnås minimum 7 points. Der anvendes følgende 
absolutte pointskala: 
 

8 Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 

7 Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet 

6 God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 

5 Over middel i opfyldelse af kriteriet 

4 Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 

3 Under middel i opfyldelse af kriteriet 

2 Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 

1 Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet 

0 Ingen opfyldelse af kriteriet  

 
Samlet skal tilbudsgiver således kunne stille en anfordringsgaranti på200.000 kr. samt opnå en 
samlet pointsum på minimum 7 for sine kvalifikationer og erfaring for at gå videre til fase 2. 
 
 
Fase 2: Tildeling 
I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud, og på baggrund heraf 

besluttes det hvilken tilbudsgiver, der skal have kontrakten. Vurderingen foretages på baggrund af 

dels det fremsendte skriftlige materiale dels ud fra en personlig samtale. Samtalen forventes at vare 

ca. 1 time og forventes gennemført 20. eller 21. marts 

 

Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående tre 

kriterier med den angivne vægtning: 

• Pris (vægtes 40 %) 

• Forretningskoncept (vægtes 30 %) 

• Kvalifikationer og erfaringer (vægtes 30 %) 

 

Pris (vægtes 40 %) 

Den tilbudte pris skal angives som den tilbudte forpagtningsafgift i form af % af bruttoomsætningen 

på følgende forretningsområde:  

 

• % af bruttoomsætningen ved overnatning og dagophold, hytteudlejning, el-
tilslutningsafgift, vaskemaskiner, vinteropbevaring af campingvogne o. lign.  

 

Der er en fast afgift på 50 % af avancen på salg af campingpas, e-pas og ID-numre  
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Der er en fast afgift på 3,5 % af bruttoomsætningen ved kiosk-/butikssalg.  

Der er en minimumsafgift på 200.000 kr. pr. år. 

 

Tilbudt forpagtningsafgift oplyses på vedlagte bilag 3 ”Tilbudsblanket”. 

 

Den tilbudte pris evalueres ved at foretage en omregning af tilbudte efter følgende model: 

 

Priser vil blive omregnet til point i en model, hvor højeste tilbudte forpagtningsafgift får 8 point, og 
de øvrige tilbudte forpagtningsafgifter omregnes til point ved brug af følgende formel:  

Tilbuddets point = 8 * tilbudte forpagtningsafgift ÷ højeste forpagtningsafgift. 

 

Forretningskoncept (vægtes 30 %) 

Beskrivelse af forretningskoncept, herunder: 

- Hvordan de enkelte forretningsområder forventes drevet  

- Hvordan forpagter forventer at øge eller fastholde omsætning og kundegrundlaget. 

- Idéer til markedsføring 

Ved vurdering af konceptet indgår oplysninger fra skriftligt materiale og den personlige samtale. 

Der må maksimalt afleveres 3 sider med beskrivelse af forretningskoncept. 

 

Kvalifikationer og erfaring (vægtes 30 %) 

Beskrivelse af: 

- Hvordan tilbudsgiver ser sine kvalifikationer og erfaring brugt til at understøtte driften og 
udvikling af campingpladsen 

Ved vurdering af kvalifikationer og erfaring indgår oplysninger fra skriftligt materiale og den 

personlige samtale. Der må maksimalt afleveres 3 sider med beskrivelse af kvalifikationer og 

erfaring. 

 

Ved evalueringen af forretningskoncept, kvalifikationer og erfaringer bedømmes, hvor mange point 

hvert tilbud skal have for hvert kriterie ved brug af følgende absolutte pointskala fra 0-8: 

 

8 Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 

7 Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet 

6 God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 

5 Over middel i opfyldelse af kriteriet 

4 Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 

3 Under middel i opfyldelse af kriteriet 

2 Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 

1 Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet 

0 Ingen opfyldelse af kriteriet 

 

Naturstyrelsen kan efter en konkret vurdering kræve, at den tilbudsgiver, man agter at indgå 

kontrakt med, fremsender en fuld serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen som yderligere 

dokumentation for egnethed, inden kontrakten underskrives. Serviceattesten må tidligst være 

udstedt 3 måneder før tilbudsfristens udløb. 
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Tilbudsbetingelser 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på baggrund af nærværende udbudsmateriale. Endelig kontrakt 

indgås på baggrund af det vedlagte udkast til kontrakt, jf. bilag 1. 

 

Tilbudsfrist m.v. 

Tilbud skal være den ordregivende myndighed i hænde senest 16. marts 2017, kl. 16.00. 

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  

 

Tilbud skal sendes med e-mail til: 

Naturstyrelsen 

VSY@NST.dk 

 

I mailens emnefelt skal angives:  

”Rødhus Klit Camping: Tilbud på forpagtning. Må ikke åbnes i postmodtagelsen”. 

 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 1 måned regnet fra tilbudsfristens udløb. 

 

Tilbuddets indhold, udformning m.v. 

Tilbuddet skal indeholde følgende: 

 

1. Tilbudsblanket. 

2. Anfordringsgaranti på 200.000 kr. (bekræftelse fra bankforbindelse på at den vil kunne 

stilles) 

3. Beskrivelse af kvalifikationer og erfaringer (maksimalt 3 sider) 

4. Forretningskoncept (maksimalt 3 sider) 

 

Sprog 

Tilbuddet med tilhørende bilag samt eventuelle skriftlige spørgsmål afgivet i udbudsperioden skal 

være på dansk. Samtalen foregår på dansk. Det kan accepteres at eventuelle referencer foreligger på 

engelsk, tysk, norsk eller svensk. 

 

Kontraktgrundlag 

Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast og tilhørende bilag, jf. bilag 1. 

Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem 

kontraktparterne i forbindelse med levering af de ydelser, der er omfattet af nærværende udbud. Det 

bemærkes, at kontraktudkastets grundlæggende vilkår ikke kan ændres. 

 

Aflysning 

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af 

kontrakt, at aflyse udbuddet og herefter eventuelt gennemføre nyt udbud, såfremt der foreligger en 

ikke usaglig begrundelse for at aflyse. En eventuel aflysning vil blive ledsaget af et brev til alle 

tilbudsgiverne indeholdende årsagen til aflysningen. 
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Spørgsmål og rettelser 

Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres 

tilbudsgiver til at stille uddybende spørgsmål. 

Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsmaterialet og udbudsforretningen i øvrigt.  

 

Spørgsmål, der modtages senest 10. marts 2017 kl. 12.00 kan forventes besvaret.  

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort samme sted som 

udbudsmaterialet på www.naturstyrelsen.dk 

 

Tilbudsgivers omkostninger 

Deltagelse i udbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og omkostninger eller 
tab, som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen, er 
ordregiver uvedkommende, herunder også hvis Naturstyrelsen måtte beslutte at aflyse 
udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt. 
 

Tidsplan 

Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 
 

24. februar 2017 Offentliggørelse på www.naturstyrelsen.dk 

2. marts 2017 kl. 16.00 – ca. 18 Besigtigelse 

10. marts 2017 kl. 12.00 Frist for spørgsmål. 

16. marts 2017 kl. 16.00 Tilbudsfrist. 

20. eller 21. marts 2017 Samtaler. 

Ultimo uge 12 Forventet udmelding om tildelingsbeslutning. 

27. marts 2017 Forventet kontraktindgåelse. 

1. april 2017 Kontraktens ikrafttræden. 

 

Udbudsmateriale 

Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsbetingelser samt følgende bilag: 
 
Bilag 1: Kontraktudkast inkl. bilag  
Bilag 2: Præsentation 
Bilag 3: Tilbudsblanket 
 


