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1 Indledning 
Udbudsforretningen vedrører forpagtningen af Livø feriecenter, Skippervej 10, 9681 Ranum. 

  

Forpagtningen begynder i begyndelsen af 2022 ved kontraktens underskrift. 

 

Forpagtningsperioden er fra kontraktens underskrift til den 31. december 2026. 

 

Kontrakten annonceres som et offentligt udbud. 

 

Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på forpagtningen i overensstemmelse med 

specifikationerne i nærværende udbudsmateriale. 

 

Feriecenteret kan besigtiges den 20. december 2021 af mulige forpagtere. Tilmelding til 

besigtigelsen sker ved henvendelse til Naturstyrelsen Himmerland på 72 54 39 00 eller him@nst.dk. 

Der vil være afgang med færgen fra Rønbjerg kl. 9.00. 

 

2 Den ordregivende myndighed 
Ordregiver er: 

 

Naturstyrelsen Himmerland 

Møldrupvej 26 

9520 Skørping 

 

Kontaktperson: Forstfuldmægtig Mads Dalsgaard, telefon 72 54 39 00 

E-mail adresse: him@nst.dk  

 

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

 

Er der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, gælder 

de skriftlige angivelser til enhver tid forud. 

 

Under udbudsproceduren og efter modtagelsen af tilbud samt ved kontraktindgåelse med den 

vindende tilbudsgiver er ordregiver dataansvarlig myndighed og vil behandle oplysninger om 

tilbudsgivere og eventuelle personhenførbare data i disses tilbud efter reglerne i 

databeskyttelsesforordningen og enhver anden national lovgivning, som supplerer bestemmelserne i 

databeskyttelsesforordningen, fx databeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af denne.  

 

Oplysningerne anvendes til gennemførelse af udbuddet samt ved kontraktindgåelse med den 

vindende tilbudsgiver. Databeskyttelsesforordningen giver rettigheder til de registrerede, og 

ordregivers behandling af personoplysninger er beskrevet i persondatapolitikken på www.nst.dk, 

hvortil der henvises. 

 

mailto:him@nst.dk
mailto:him@nst.dk
http://www.nst.dk/
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3 Beskrivelse af forpagtningen 

3.1 Baggrund, Livø 

Naturstyrelsen Himmerland søger en forpagter til feriecenteret på Livø. Naturstyrelsen er 

interesseret i et langvarigt samarbejde, og forpagtningen forventes indgået for en 5-årig periode med 

mulighed for forlængelse i yderligere op til 5 år.   

 

Livø er en ø på ca. 320 hektar med ca. 6 helårsbeboere. Øen er beliggende i Limfjorden ca. 20 

minutters sejlads fra Rønbjerg. I perioden medio april til medio oktober sejles der med en færge 

med 50 pladser og i resten af året med en færge med 12 pladser. 

 

Livø ejes af Naturstyrelsen, og det væsentligste formål for Naturstyrelsens drift af øen er at bevare 

den værdifulde natur i henhold til fredningsbestemmelserne og nationale og internationale 

naturbeskyttelsesregler og at gøre øens naturværdier tilgængelige for almenheden. 

 

Der må ikke medtages biler og hund på øen. 

 

Videre oplysninger om Livø og Livø feriecenter kan findes på www.livo.dk, 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/livoe/ og Grøn Livø 

 

 

 
Figur 1 Livø er placeret midt imellem Nykøbing Mors, Løgstør, Fjerritslev og Thisted. Nordøst for øen  

ligger Løgstør Bredning, mens Livø Bredning ligger vest og syd for øen. 

 

Livø 

Rønbjerg 

http://www.livo.dk/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/livoe/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/groen-livoe/dokumentarkiv/
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Vision for Livøs udvikling 

Naturstyrelsens vision for Livø er at: 

 

 Livø bliver kendt som et af Limfjordens bedste besøgs- og feriested for seniorer, 

børnefamilier og endagsturister.  

 Stilhed og autenticitet bliver kendt som øens varemærke.  

 Livø bliver kendt som stedet, hvor man kan koble af helt tæt på naturen, og hvor man kan 

opleve øens unikke kulturmiljø og økologiske demonstrationslandbrug fra første parket.  

 Livø som den eneste ø i Danmark bliver selvforsynende med vedvarende energi og dermed 

bidrager til fortællingen om et enestående sted, der er et besøg værd. 

 Se i øvrigt foretningsplanen for Livø i bilag 4 til forpagtningskontrakten 

 

3.2 Omfattede bygninger og arealer 

Feriecenteret omfatter i alt otte overnatningshuse med ca. 270 sengepladser i Livø by. Huset 

Nonnebo er indrettet med tre lejligheder med plads til 4, 5 og 6 overnattende. Huset 

Tidemandsminde er indrettet med to kroværelser. Nonnebo og Tidemandsminde vil kunne udnyttes 

i vinterperioden. De øvrige huse er indrettet med 2-6 sengsstuer og fælles badefaciliteter. I bilag 2 

til forpagtningskontrakten findes et kort over de forpagtede bygninger og arealer. 

3.3 Krav og ønsker til driften 

Det er afgørende for Naturstyrelsen, at der sker en fortsat drift og udvikling af samtlige 

forretningsområder jf. punkt 1., 2. og 3 herunder. Det indebærer at feriecenteret som minimum 

holdes åbent fra medio april til medio oktober svarende til perioden, med sommerfærgedrift. 

Udvikling af eksisterende og nye forretningsområder ses gerne. 

 

Der er følgende yderligere minimumskrav til driften: 

1. Der skal tilbydes overnatningsmuligheder i feriecentres bygninger og på teltpladsen 

2. Der skal drives restaurationsvirksomhed med spiritusbevilling med henblik på at betjene øens 

gæster. 

3. I feriecenterets åbningsperiode skal kroen eller købmand holdes åben fra den første ordinære 

færge ankommer til øen til den sidste ordinære færge forlader øen, så der som minimum i hele 

denne periode er personlig betjening med mulighed for køb varer, der retter sig mod 

endagsturister, campister og gæster i lystbådehavnen herunder som minimum basale frost- og 

kolonialvarer for tilberedning af simple måltider.  

4. Lystbådehavnen skal drives herunder rengøring af toiletter, oprydning på havnearealet og 

opkrævning af overnatningsgebyrer 

5. Rengøring af det offentlige toilet i byen 

6. Vedligehold af de forpagtede arealer med græsslåning, kantklipning og oprydning  

  

Det ses gerne at produkter fra Livø’s økologiske landbrugs- og skovbrugsvirksomhed indgår i den 

mad, der serveres og i de varer der sælges via købmandsdriften. 

 

Naturstyrelsen ønsker at driften af feriecenteret medvirker til et stigende besøgstal til Livø 

 

 

Bortforpagter ønsker feriecenteret drevet med fokus på natur, sundhed og friluftsliv og med det 

formål at betjene brugerne bedst muligt. Bortforpagters oplysningsvirksomhed ønskes desuden 
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understøttet af Forpagter gennem konstruktive samarbejdsrelationer, eksempelvis samarbejde om 

arrangementer, der kombinerer mad og formidling, guidede ture eller foredrag med kage og kaffe 

mv. 

3.4 Markedsføring 

Der skal drives og vedligeholdes en professionel hjemmeside og en Facebook profil. 

3.5 Forpagterlejlighed 

Der stilles en nyligt moderniseret lejlighed til rådighed til forpagteren/driftslederen 

3.6 Øvrige forhold vedrørende forpagtningen 

I kontrakten med den nuværende forpagter står der følgende om eventuel overdragelse af inventar 

fra den nuværende forpagter til en efterfølgende forpagter:  

 

”Når forpagtningskontrakten ophører uanset grunden hertil, kan der rettes henvendelse til 

Bortforpagter fra den fratrædende forpagter om, at en evt. efterfølgende forpagter tilbydes at 

overtage det på ophørstidspunktet til virksomheden hørende i brug og i god stand værende inventar 

m.v. på rimelige vilkår og til en pris, der fastsættes ved vurdering af de pågældende genstande”. 

 

 

Andre øvrige forhold vedrørende forpagtningen er beskrevet i kontraktudkastet (bilag 2) 

 

4 Økonomi 
I nedenstående tabel er feriecenteret samlede omsætning i de forskellige driftsområder angivet for 

årene 2006-2020. I den tidligere forpagtningskontrakt var der forskellige afgiftssatser for 

omsætningen i de forskellige driftsområder. For værelsesudlejning var tilkøb af rengøring og linned 

ikke belagt med forpagtningsafgift. I den udbudte kontrakt er hele nettoomsætningen belagt med 

forpagtningsafgift. Forpagtningsafgiften forventes at blive 8-12% af nettoomsætningen, men 

tilbudsgivere kan frit byde med en forpagtningsafgift, der ligger uden for dette interval. 

 

Farver er 
forskellige 
forpagtere 

Omsætning , 
cafeteria og 
fælleskøkken 

Omsætning, 
købmandsbutik 

Overnatningsgebyr 
i husene 

Overnatnings-
gebyr 
(lejrplads og 
lystbådehavn i 
alt) 

Omsætning 
uden 
forpagtnings-
afgift 

Nettoom-
sætning (kr.) 

2020 1.076.336 654.957 441.963 170.273 304.275 2.647.804 

2019 1.272.181 547.996 865.820 157.406 498.480 3.341.883 

2018 1.078.336 1.104.759 1.069.686 113.172 1.344.417 4.710.370 

2017 978.432 359.858 1.060.284 131.156 945.707 3.475.437 

2016 388.271 561.517 962.376 152.214 216.117 2.280.495 

2015 993.657 741.404 1.013.981 184.459 151.757 3.085.258 

2014 1.485.573 1.087.306 1.127.988 214.146 372.079 4.287.092 

2013 1.306.046 1.069.890 1.039.310 191.782 389.310 3.996.338 

2012 1.182.953 1.766.866 1.198.439 253.052 460.690 4.862.000 

2011 1.308.710 1.718.928 1.262.982 284.034 435.346 5.010.000 
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2010 1.207.905 1.748.115 1.334.441 238.424 411.115 4.940.000 

2009 1.213.180 1.842.670 1.413.906 249.786 475.458 5.195.000 

2008 1.389.610 1.977.743 1.263.569 250.371 584.707 5.466.000 

2007 1.046.494 1.958.204 1.270.333 225.577 552.392 5.053.000 

2006 1.280.898 1.806.733 1.115.135 253.658 532.576 4.989.000 

 

4.1 Kontraktperioden 

Kontraktperioden er fra kontraktunderskrivelsen til 31. december 2026. 

 

5 Udbudsbetingelser 

5.1 Udbudsprocedure 

Ved et offentligt udbud kan alle interesserede afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud vil 

ske i to faser: Egnethedsvurderingsfasen og tildelingsfasen. 

 

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

tilbudsgivere, som er egnede til at varetage den udbudte forpagtning. Egnethedsvurderingen vil ske 

på baggrund af oplysningerne, der efterspørges i pkt. 5.2, ”Egnethedskriterier”. 

 

I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud, og på baggrund heraf 

besluttes det hvilken tilbudsgiver, der bliver tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske ud fra det 

angivne tildelingskriterium, der fremgår af pkt. 6.1, ”Tildelingskriterium”. 

5.2 Egnethedskriterier  

Ordregiver vil foretage en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed til at opfylde den udbudte 

kontrakt. Egnethedsbedømmelsen omfatter tilbudsgivers egne forhold vedrørende økonomisk 

egnethed og teknisk/administrativ egnethed. 

 

 

5.2.1 Grundlæggende krav 

1. Tilbudsgiver skal klart og entydigt på tilbudsblanketten, bilag 1, angive hvilken juridisk eller 

fysisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 

2. På tilbudsblanketten, bilag 1 skal tilbudsgiver skrive under på at virksomheden ikke er dømt 

for strafbare forhold, ikke er under konkurs e. lign, eller ikke har opfyldt sine forpligtigelser 

med hensyn til betaling af skatter og afgifter og til sociale sikringsordninger. 

5.2.2 Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed 

Tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for den økonomiske egnethed: 

 

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

kr. 450.000 
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5.2.3 Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige egnethed 

Tilbudsgiver skal som dokumentation for den tekniske og faglige egnethed vedlægge følgende: 

 

4. Ansøgning med detaljeret beskrivelse (forretningskoncept) af, hvordan tilbudsgiver vil 

opfylde driftskravene beskrevet i pkt. 1, 2 og 3 i afsnit 3.3. Her vil det være afgørende, at 

driftskravene vurderes at være imødekommet i beskrivelsen. 

5. En beskrivelse af tilbudsgivers organisation eller virksomhed, antal ansatte og 

virksomhedens arbejdsområder samt erfaring med at drive virksomhed inden for 

forpagtningens fagområde, herunder hotel- og restaurationsdrift. Her vil det være afgørende, 

om det vurderes, at tilbudsgiver har den fornødne faglige erfaring og administrative 

kapacitet til at drive feriecenteret. 

 

5.2.4 Samlet vurdering 

Tilbudsgiver skal opfylde alle 5 krav under 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3 for at komme i betragtning.  

 

6 Tilbudsvurdering 
Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag af det nedenfor angivne tildelingskriterium med henblik på 

at identificere det vindende tilbud.  

 

Som grundlag for vurderingen indgår alle de efterspurgte oplysninger under pkt. 6.2, 

”Underkriterier”, der modtages fra tilbudsgiveren i forbindelse med afgivelse af tilbuddet.  

6.1 Tildelingskriterium 

Valg af forpagter sker på baggrund af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

6.2 Underkriterier 

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

kriterier med den angivne vægtning: 

 

1. Forpagtningsafgiftssats 50 % 

2. Personlige kvalifikationer 50 % 

 

Ad. 1: Forpagtningsafgiftssats (vægtning 50 %) 

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

 

Den tilbudte forpagtningsafgiftssats vil blive omregnet til point i en lineær model, hvor højeste 

tilbudte forpagtningsafgift får 8 point, og de øvrige tilbudte forpagtningsafgifter omregnes til point 

ved brug af følgende formel: 

 

Tilbuddets point = 8 * tilbudt forpagtningsafgift / højeste tilbudte forpagtningsafgift. 
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Tilbudt forpagtningsafgift oplyses på vedlagte bilag 1 ”Tilbudsblanket”. 

 

Ad. 2: Personlige kvalifikationer (vægtning 50 %) 

Personlige kvalifikationer evalueres ved en samtale.  

 

I samtalen vil der blive spurgt om tilbudsgivers faglige kvalifikationer og om det under afsnit 5.2.3, 

pkt. 1 beskrevne forretningskoncept. Der vil blive lagt særlig vægt på tilbudsgivers erfaringer inden 

for det påtænkte forretningsområde og på tilbudsgivers administrative/organisatoriske evner. 

 

Samtalen forventes at vare ca. 1 time og forventes gennemført i uge 3 med deltagelse af skovrider 

Bendt Egede Andersen og andre medarbejdere fra Naturstyrelsen 

 

Ved evalueringen af samtalen i underkriterie 2 bedømmes, hvor mange point hvert tilbud skal have 

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 Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 

 

Hvert tilbud vil blive evalueret ud fra en samlet pointscore, der udgør summen af tilbuddets 

vægtede point for hvert af underkriterierne. 

  

Den samlede pointscore beregnes sådan: 

Tilbuddets samlede pointscore = (pointscore for underkriteriet pris x kriteriets vægtning) + 

(pointscore for underkriteriet personlige kvalifikationer x kriteriets vægtning). 

 

Jo højere tilbuddets samlede pointscore er, desto mere økonomisk fordelagtigt er tilbuddet. 

Tilbuddet med den højeste samlede pointscore er således det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

 

Ordregiver 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, 

inden kontrakten underskrives. Serviceattesten må tidligst være udstedt 6 måneder før 

tilbudsfristens udløb. Her vil det være af betydning, at virksomheden ikke er dømt for strafbare 

forhold, ikke er under konkurs e. lign, eller ikke har opfyldt sine forpligtigelser med hensyn til 

betaling af skatter og afgifter og til sociale sikringsordninger.  

 



 10 

7 Tilbudsbetingelser 
Tilbudsgiver skal afgive tilbud på baggrund af udbudsmaterialet. Endelig kontrakt indgås på 

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

7.1 Tilbudsfrist m.v. 

Tilbud skal være ordregiver i hænde senest onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. 

 

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

 

Tilbud skal sendes med elektronisk post til: 

Naturstyrelsen Himmerland 

E-mail: him@nst.dk 

 

I mailens emnefelt skal angives:  

”Må ikke åbnes i postmodtagelsen – tilbud på forpagtning af Livø Feriecenter”. 

 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb.  

Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet før kontrakten, jf. bilag 2, er underskrevet af 

begge parter. Uanset om kontrakten tildeles til en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit 

tilbud, indtil ordregiver har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesperioden angivet 

ovenfor.  

7.2 Minimumskrav til tilbuddets indhold, udformning m.v. 

Tilbuddet skal indeholde følgende: 

1. Tilbudsblanket, hvoraf det entydigt fremgår, hvilken juridisk eller fysisk person eller 

sammenslutning der afgiver tilbud., jf. pkt. 5.2.1, ”Den juridiske person”.  

2. Underskrift på tilbudsblankettens tro og love erklæring som dokumentation for at 

virksomheden ikke er dømt for strafbare forhold, ikke er under konkurs e. lign, eller ikke har 

opfyldt sine forpligtigelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter og til sociale 

sikringsordninger, jf. pkt. 5.2.1 

3. Dokumentation for at der kan stilles en anfordringsgaranti eller et depot på kr. 450.000, jf. 

pkt. 5.2.2,  

4. Dokumentation for teknisk og/eller faglig egnethed jf. pkt. 5.2.3 herunder: 

a. Forretningskoncept  

b. Beskrivelse af virksomhed  

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at berigtige eller afhjælpe formelle fejl og mangler ved de 

modtagne tilbud.  

7.3 Sprog 

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

være affattet på dansk. Samtalen foregår på dansk. 

 

mailto:him@nst.
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8 Kontraktgrundlag 
Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast, jf. bilag 2. 

 

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. 

 

Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af kontraktgrundlaget. Dette gælder, uanset om 

tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering m.v. vedlægger sine 

egne vilkår. 

8.1 Aflysning 

Ordregiver 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 meddelt alle tilbudsgivere pr. 

e-mail med oplysning om årsagen til aflysningen. 

8.2 Omkostninger ved deltagelse 

Deltagelse i udbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og omkostninger 

og/eller tab, som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen, 

er ordregiver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse 

udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt.  

8.3 Alternative tilbud 

Alternative tilbud modtages ikke. 

8.4 Forbehold 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende grundlæggende elementer i det 

samlede udbudsmateriale. Forbehold vedrørende grundlæggende elementer såsom den afgivne pris, 

fastsatte tidsfrister og kontraktudkastet kan medføre, at tilbuddet betragtes som ikke 

konditionsmæssigt. 

 

Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. 

8.5 Spørgsmål og rettelser 

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

tilbudsgiver til at stille uddybende spørgsmål. 

 

Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere lige. Dette 

indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme informationer under 

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

 

Spørgsmål, der modtages senest 2. januar 2022, kan forventes besvaret. Ordregiver vil bestræbe sig 

på at besvare alle spørgsmål senest 4. januar 2022. 

 

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelsesblade vil i 

anonymiseret form blive offentliggjort på https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-

annonceringer/2021/november/naturstyrelsen-soeger-forpagter-til-livoe-feriecenter/, hvor 

tilbudsgiverne selv har ansvar for at holde sig opdateret. 

 

Det er tilbudsgivers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er modtaget, idet 

ansvar for eventuelt mangelfuldt tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler 

tilbudsgiver. 

8.6 Fortrolighed  

Når tilbudsgiver udarbejder sit tilbud, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at dokumenter i 

ordregivers udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsreglerne om adgang til 

aktindsigt hos myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at konkurrenter m.fl. 

kan få aktindsigt i tilbud, der afgives. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen heraf, om den, der har 

afgivet et tilbud, har bedt om, at dele af tilbuddet behandles fortroligt og i den forbindelse har 

indikeret, hvilke oplysninger og/eller elementer i tilbuddet, der ønskes behandles fortroligt. 

 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som af forretningsmæssige hensyn ønskes 

undtaget fra aktindsigt, opfordres tilbudsgiver derfor til at angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil 

dog uanset tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give 

aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Ordregiver træffer afgørelse om eventuel 

aktindsigt efter at have hørt den, hvis oplysninger der anmodes om aktindsigt i. 

 

9 Tidsplan for udbud 
Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 

 

Mandag den 29. november 2021 Offentliggørelse på www.nst.dk 

Uge 48-52 Annoncering i forskellige medier 

Fredag den 20. december 2021 Fremvisning af feriecenteret for tilbudsgivere 

Søndag den 2. januar 2022 Spørgsmål, jf. pkt. 8.5, der modtages senere end 

dette tidspunkt, kan ikke forventes besvaret 

Onsdag den 5. januar 2022, kl. 12.00 Tilbudsfrist 

Uge 3, 2022 Samtaler med udvalgte tilbudsgivere 

Uge 5 Forventet kontraktindgåelse 

 

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/november/naturstyrelsen-soeger-forpagter-til-livoe-feriecenter/
https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/november/naturstyrelsen-soeger-forpagter-til-livoe-feriecenter/
http://www.naturstyrelsen.dk/
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10 Udbudsmateriale 
Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsbetingelser samt følgende bilag: 

 

Bilag 1: Tilbudsblanket 

Bilag 2: Udkast til forpagtningskontrakt 


