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1 Indledning 

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder hermed 3 salgsstader på Lakolk Strand og 1 salgsstade på 
Sønderstrand, Rømø. 
 

2 Beskrivelse af projektet og kontraktperiode 

 
Der udbydes i alt 4 slagsstader. 3 er placeret på Lakolk Strand, og skal opstilles ved de 
nummererede pæle, som vist på bilag 1.  Et salgsstade udbydes på Sønderstrand og slag opstilles 
indenfor det markerede område på bilag 1. Fra salgsstadet må der kun sælges føde- og drikkevarer. 
 
Kontraktperiode er fra den 01.01.2019 til den 31.12.2022, kontrakten er uopsigelig i perioden: 
kontrakten kan dog opsiges, hvis begge parter er enige herom og med mulighed for 5 års 
forlængelse.  
 

3 Tilbudsfrist og afgivelse af tilbud 

Tilbud skal være Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridevej 3, 6510 Gram, i hænde senest mandag den 
03. december 2018, kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive slette, eller 
returneret uden at være åbnet. 
 
Tilbuddet kan sendes elektronisk til: 
 
vad@nst.dk 

 
Tilbud skal mærkes Salgsstader på Rømø  
 
Eller sendes pr. post til: 
 
Naturstyrelsen Vadehavet 

Skovridervej 3 

6510 Gram 

Att. Asger Thode Kristensen 

 
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb.  
 
Tilbudsgiver skal herudover i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om 
begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger også udfylde og 
underskrive den i bilag 2 vedlagte tro og love erklæring. 
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Ordregiver kan efter tilbudsfristen kræve, at den tilbudsgiver, man ønsker at indgå kontrakt med, 
fremsender en fuld serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen som yderligere dokumentation, inden 
kontrakten underskrives. Serviceattesten må tidligst være udstedt 3 måneder før tilbudsfristens 
udløb. 
 
Har tilbudsgiver gæld til offentlige myndigheder, er tilbuddet ikke konditionsdygtigt. 

4 Tildelingskriterier  

Den bydende, som tilbyder den højeste pris for hver enkelt salgsstade pr. år, vinder udbuddet. Der 
kan dog være andet forhold, som kan gøre sig gældende ift. til hvem der vinder udbuddet.  
 
Arbejdsforhold  
NST er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til 
at sikre, at forpagteren tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, 
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art 
indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Se bilag 5, 6 og 7 
 
 

5 Tilbudsmaterialet 

 
Tilbuddet skal bestå af følgende dokumenter: 

• Underskrevet tro- og loveerklæring (bilag 2) 
• Udfyldt tilbudsblanket (bilag 4) 
• Udfyldt entrepriseindehavererklæring (bilag 6) 
• Eventuel udfyldt arbejdstagererklæring for ansatte (bilag 7) 

 
 
Tilbuddet med tilhørende bilag skal være affattet på dansk. 
 
Tilbudspriser skal afgives i DKR. 

6 Kontraktgrundlag 

 
Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast jf. bilag 3. 
 
Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem 
kontraktparterne i forbindelse med levering af de ydelser, der er omfattet af nærværende 
tilbudsindhentning. Det bemærkes, at kontraktudkastets grundlæggende vilkår ikke kan ændres. 
 

7 Annullation 

Udlejer forbeholder sig ret til, indtil tilbudsindhentningen er afsluttet med indgåelse af kontrakten, 
at annullere tilbudsindhentningen og herefter evt. gennemføre en ny tilbudsindhentning, såfremt der 
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foreligger en saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til 
alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen. 
 

8 Forbehold 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage væsentlige forbehold vedrørende grundlæggende elementer 
i det samlede udbudsmateriale. Forbeholdenes væsentlighed vurderes af ordregiver. 
Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder væsentlige forbehold for 
grundlæggende elementer. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Forbehold vedrørende 
den afgivne pris, fastsatte tidsfrister, tidsplaner m.v. betragtes altid som væsentlige. 
 
Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i det samlede udbudsmateriale, 
vil blive prissat af ordregiver og denne pris lagt til tilbudsgivers tilbudspris. Ordregiver har dog 
også ret til i stedet ikke at tage disse tilbud i betragtning. 
 
Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. 
 
Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres 
tilbudsgiver til at stille begrundende spørgsmål jf. nedenfor. 
 

9 Spørgsmål og rettelser 

Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt til kontaktpersonen (astkr@nst.dk). Spørgsmål kan stilles 
til og med fredag den 30. november 2018.  
 
Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive 
offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside.  
 
 

10 Tidsplan 

 

Fredag den 30. november 2018 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål. 
Mandag den 03. december 2018 
kl. 12.00 Tilbudsfrist. 

Tirsdag den 04. december 2018 Forventet ordretildeling. 

Tirsdag den 11. december 2018 Forventet kontraktindgåelse. 

Tirsdag den 01. januar 2019 Kontraktens ikrafttræden. 
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11 Bilagsliste  

 

Bilag 1: Kort 
Bilag 2: Tro- og Loveerklæring 
Bilag 3: Kontrakt 
Bilag 4: Tilbudsblanket 
Bilag 5: Naturstyrelsens arbejdsklausul 
Bilag 6: Entrepriseindehavererklæring 
Bilag 7: Arbejdstagererklæring 
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Bilag 1 Kort 
 
Lakolk Strand 

 
 
 
Sønderstrand 

 

1 

2 

3 
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Bilag 2: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige 
 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for 
at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (effektivisering af 
inddrivelsen af restancer til det offentlige), skal offentlige myndigheder skal ved udbud af bygge- og 
anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med 
afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har 
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger 
i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 
 
I overensstemmelse med den oven for nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og 
love nedenstående erklæring. 

Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.: 

Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 

1 � Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

2 � Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke 
100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 

3 � Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger 100.000 
kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 

Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 

4 � Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, 
der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 

� Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af 
gælden, der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 

5 � Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden 
gæld, og denne ordning er overholdt. 

6  Dato for sikkerhed/ordningens etablering: 
År: Måned: Dag: 

 
 

 

 Inddrivningsmyndighed 
Navn 

  
Gade/vej: 

 
Post nr: By: 

 
 

Underskrift: 
Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel: 

 
 

 
 


