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Spørgsmål og svar til udbud af "Leje af retten til opsætning 
af tovbane" 
 
 
Spørgsmål 
Er den markerede placering af skurvogn, betaling, omklædning mm et ufraveligt krav? Hvis det 
er således, hvad ligger til grund for dette? 
Svar 

Naturstyrelsen er i proces med udvikling af området omkring Opalsøen, og det er 

Naturstyrelsen ønsker, at der fremadrettet ikke er en vogne m.m. i ”slugten”, altså der hvor 

tovbanen ender, da der er begrænset med plads i ”slugten” og mange brugere i området. Vi vil 

i dialog med den kommende lejer af retten til opsætning af tovbanen minimum en gang årligt 

evalurere placering af betaling m.m. med henblik på optimering i forholdet driften af hele 

Opalsø-området. 

 

Placering i udbudsmaterialet er den placering, Naturstyrelsen vil have afprøvet til at starte 

med. Hvorvidt det bliver den aktuelle placering i hele kontraktperiode vil afhænge af de 

erfaring, der vil blive gjort i forhold til den samlede indretning af hele Opalsø-området. 

 

Spørgsmål 
Ad.: 4.2.3.2 Faglige kvalifikationer – Her fremgår det at ”der må maksimalt afleveres 2 A4-sider 
CV og/eller beskrivelse af virksomhed med maksimalt 3 referencer som bilag” – betyder dette, 
at min ansøgning og beskrivelse af virksomheden maksimalt må fylde 2A4 sider? 
Svar 

Svaret fremgår af punkt 6.2 i ”Udbudsbetingelser 2021” 

1. Dokumentation for teknisk og/eller faglig egnethed jf. pkt. 4.2.3 - Ansøgning 

(maksimum 1 side)  

- CV/beskrivelse af virksomhed (maksimum 2 sider med maksimum 3 referencer som 

bilag) 

2. Beskrivelser samt dokumentation for de angivne underkriterier i den specificerede 

form, jf. pkt. 5.2, ”Underkriterier”.  

- Tilbudsblanket med angivelse af tilbudte forpagtningsafgift. 
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Spørgsmål 
Ad.:  4.2.3.2 Faglige kvalifikationer – her fremgår det, at der kan medsendes ”med maksimalt 3 
referencer som bilag” – hvilke oplysninger skal indgå i beskrivelsen af referencerne? 
Svar 

Relation og kontaktoplysninger skal fremgår. 

 
Spørgsmål 
Ad.: 4.2.3.2 Faglige kvalifikationer – her fremgår det at ”både ansøgning og CV tildeles point. 
Tilbudsgiver skal som minimum opnå 8 point i samlet vurdering af ansøgning og CV for at 
komme i betragtning” – hvorledes tildeles det point, såfremt der ikke er medsendt et CV, men 
en ansøgning med en beskrivelse af virksomheden? 
Svar 

Ved pointtildeling vil der bliver evalueret på følgende kriterier og tildelt point for hvert af disse 

kriterie: 

Kriterier for faglige kvalifikationer i prioriteret rækkefølge:  

• Erfaring med håndtering af de sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter inden for 

tovbanedrift  

• Kendskab og indsigt i turistdestination/at arbejde på en turistø 

• Erfaring med sæsondrift 

• Erfaring med at sikre kvalificeret personale, selv om der er tale om sæsonudsving. 

• Mestrer flere sprog end dansk og engelsk 

 

Opnås der ikke minimum 8 point samlet for disse 5 kriterier kan man ikke komme i 

betragtning til kontrakten.  

 

Hvis ansøger ikke ønsker at medsende CV, skal ansøgers kompetencer og erfaring klart og 

tydeligt fremgår af det øvrige materiale. 

 
Spørgsmål 
Ad.: bilag 4. Er placering af området til betaling, omklædning m.m. fastlåst jf. kortudsnittet på 
bilag 4 eller indgår placeringen af dette område i udviklingen af outdoor-zonen ved Opalsøen? 
Svar 

Naturstyrelsen er i proces med udvikling af området omkring Opalsøen, og det er 

Naturstyrelsen ønsker, at der fremadrettet ikke er en vogne m.m. i ”slugten”, altså der hvor 

tovbanen ender, da der er begrænset med plads i ”slugten” og mange brugere i området. Vi vil 

i dialog med den kommende lejer af retten til opsætning af tovbanen minimum en gang årligt 

evalurere placering af betaling m.m. med henblik på optimering i forholdet driften i hele 

området. 

 

Spørgsmål 
Hvilket firma kan stille garantien? 
Svar 

Det vigtige er, at der i forbindelse med tilbudsgivning kan dokumenteres, at der kan stilles 

garanti. Derfor er det ikke et problem, at det er andet selskab, som I første omgang er garant 

for garantien, da det ikke kan forventes, at selskabet, som skal drive tovbanen, er oprette 

førend, retten til leje er tilfaldet en given aktør. 

 


