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BLANKET C – TILBUDSLISTE 
 
Budgiver: _________________________________________________ 

CVR-nr.: _________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

Kontaktperson: _________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

 
Nedenstående tilbudsliste skal anvendes ved indlevering af tilbud, i henhold til Invitation til afgivelse af bud 
på stadionudleje til afholdelse af Herre A-Landsholdets gruppekampe i Nations League og European Qualifi-
ers med tilhørende bilagsmateriale (herefter benævnt Udbudsinvitationen).  
 
Afgivelse af tilbud er bindende for Budgiver. DBU er ikke forpligtet til at vælge et af de indkomne tilbud. 
 
Alle leverancer, ydelser samt øvrige forhold nævnt i Udbudsinvitationen med tilhørende bilagsmateriale skal 
være inkluderet i den nedenfor angivne tilbudte stadionleje, med mindre andet specifikt fremgår af neden-
stående Tilbudsliste. 
 
Alle beløb skal anføres ekskl. moms. 
 
 

 
LEVERANCE/YDELSE 

 
TILBUDSPRIS 

  
1) Stadionleje – Tilskuerkapacitet 20.000  
1.1) Budgivers tilbud på stadionleje med en tilskuerkapacitet på 
20.000 inkl. alle de i Udbudsinvitation med tilhørende bilags-
materiale beskrevne indeholdte leverancer og ydelser på de i 
materialet beskrevne vilkår og betingelser herfor, herunder 
• Stadion, inkl. levering af samtlige faciliteter og ydelser i hen-

hold til minimumskrav beskrevet i BLANKET A og BLANKET 
B – med fradrag af nedenstående, der opgøres separat: 
 
o Kontrollører: 

Fast pris 200 stk. autoriserede kontrollører med ud-
gangspunkt i en 5 timers sammenhængende arbejdspe-
riode på kampafviklingsdagen: 
 
Fast pris pr. yderligere autoriseret kontrollør pr. time: 
 

o Forplejning: 
Forplejning af landshold, dommere, officials mv. i hen-
hold til Bilag 2, der vedlægges som bilag til nærværende 
tilbudsliste. Samlet beløb overføres: 
(Forplejning iht. punkt 4.2. i BLANKET B udeholdes af sta-
dionlejen) 
 

o Hospitality: 
Ydelser i forbindelse med hospitalitypakker mv. i loun-
ger/loger mv. inkl. personale til servicering, udeholdes i 
det samlede tilbud på leje, men indeholdes i prisover-
slag i henhold til BLANKET B, punkt 5.2., med beskrivelse 
vedlagt nærværende tilbud som bilag B.5-2. 
  

TILBUD I ALT 
 

 
 
 
 
 
 
Kr.:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Kr.:  ……………………………………………………………………….. 
 
Kr.:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Kr.:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kr.:  …………………………………………………………………….. 
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LEVERANCE/YDELSE 

 
TILBUDSPRIS 

 
2) Stadionleje – Ekstra tilskuerkapacitet pr. 2.500  
2.1) Budgivers tilbud på stadionleje ved tillæg pr. ekstra åbning 
af 2.500 almindelige tilskuerpladser - udover de i punkt 1) 
nævnte 20.000 tilskuere – inkl. de i Udbudsinvitation med til-
hørende bilagsmateriale beskrevne relevante indeholdte leve-
rancer og ydelser på de i materialet beskrevne vilkår og betin-
gelser herfor: 
 
Kun de rene lejeomkostninger for åbning af ekstra tilskuerplad-
ser, inkl. rengøring, skal medtages. Omkostninger til kontrollø-
rer skal ikke medtages. 
 

 
  

TILBUD I ALT 
 
 
Budgiver kan vedlægge bilag med bemærkninger/forbehold i 
forbindelse med den fastsættelse af tillæg for ekstra tilskuerka-
pacitet, fx grundet sektionsopdeling eller andet, når tillæg for 
ekstra siddepladser beregnes. 

 
 
 
 
 
Kr.:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Kr.:  …………………………………………………………………….. 
 
 
 
Bilag, der evt. vedlægges, skal anføres 
med BILAG nr. C.2 
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