BLANKET A
TILBUDSBESKRIVELSE
FOR
UDLÅN AF STADION
Til brug for afgivelse af tilbud i henhold til nærværende udbud bekræfter Budgiver hermed at have gennemgået alle relevante regelsæt fra UEFA, inkl. evt. underbilag/tillæg nævnt i disse. Budgiver bekræfter tillige at
have læst Invitation til afgivelse af bud på at blive DANMARKS NATIONALSTADION FOR U-21 LANDSHOLDET

ved udlån af stadion til afholdelse af U-21 Landsholdets kvalifikations- og evt. play-off kampe på hjemmebane,
2021-2024 (herefter benævnt Udbudsinvitation).

Nedenfor anføres Budgivers beskrivelse af tilbudte ydelser, gældende for, eller udover, de nævnte minimumskrav, beskrevet i Udbudsinvitation med tilhørende bilag, ved afgivelse af bud på at blive DANMARKS NATIONALSTADION FOR U-21 LANDSHOLDET.
DBU opfordrer Budgiver til i nedenstående beskrivelse af tilbud i videst muligt omfang at tage udgangspunkt
i de i Udbudsinvitationen punkt 6 nævnte udvælgelseskriterier:
o
o
o
o

Tilskuerkapacitet og kendskab til afvikling af større kampe på Stadion
Sportslige rammer for kampafvikling og landsholdenes forberedelser
Rammerne omkring stadion, herunder infrastruktur på og omkring stadion
Stadionoplevelser/Fan Zone aktiviteter/Folkefest

Nedenstående udfyldte tilbudsbeskrivelse fra Budgiver, skal sammen med BLANKET B og BLANKET C samlet
set udgøre Budgivers afgivelse af bud på at blive DANMARKS NATIONALSTADION FOR U-21 LANDSHOLDET.
Afgivelse af bud kan alene ske ved udfyldelse af BLANKET A, BLANKET B og BLANKET C. Dette for at skabe de
fornødne ens vilkår for alle Budgivere samt et ensartet sammenligningsgrundlag i forhold til indkomne tilbud med henblik på sikring af en fair og objektiv budproces i forbindelse med DBU’s udvælgelse af endeligt
stadion som DANMARK NATIONALSTADION FOR U-21 LANDSHOLDET.

UNDERSKRIFT:
Budgiver bekræfter med sin underskrift ovenstående samt følgende tilbudsbeskrivelse nedenfor:
DATO:

/

2021

_______________________________________________
Officielt stempel og underskrift
Underskrivers navn angives nedenfor i blokbogstaver.
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o

Tilskuerkapacitet og kendskab til afvikling af større kampe på Stadion

UDVÆLGELSESKRITERIUM:

Landskampsoplevelsen på stadion, for både spillere og tilskuere, beror i høj grad på antal tilskuere og
setup’et omkring kampafvikling af større fodboldkampe. Tilskuerkapacitet på stadion indgår som et relevant, selvstændigt kriterium i udvælgelsen af kampstadion, idet det vil være et krav, at stadionejer senest
pr. 1. juli 2021 kan oppebære en minimumskapacitet på i alt 5.000 siddende tilskuere, ligesom det vil indgå
i overvejelserne ved udvælgelse af landskampstadion, at stadionejer har erfaring med afvikling af større
internationale fodboldkampe.
På denne baggrund skal eventuelle stadionejere, der på budafgivelsestidspunktet ikke opfylder kravet
om tilskuerkapacitet på minimum 5.000 siddende tilskuere, vedlægge en detaljeret projektbeskrivelse
for, hvordan og hvornår de nødvendige forbedringer af stadion vil ske, og hvorledes disse vil blive finansieret.
Beskrivelse til brug for DBU’s udvælgelsesproces af faciliteter, adgangsforhold, parkering, sikkerhed etc.
på stadion, herunder om der er forhold, der ikke kan opfyldes fuldt og/eller som vil bidrage til at øge sikkerheden omkring afviklingen af landskampe, gøre stadionoplevelsen for publikum attraktive, og/eller
forhold, der vil blive opgraderet i forhold til eksisterende forhold, og som kan medvirke positivt i udvælgelsesprocessen, kan uddybes herunder:

Evt. bilag til yderligere beskrivelse, der ønskes vedlagt, skal påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.1.a), b) etc.
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o

Sportslige rammer for kampafvikling og landsholdenes forberedelser

UDVÆLGELSESKRITERIUM:

Udover opfyldelse af UEFA’s og DBU’s minimumskrav til den sportslige afvikling af kampene vil det indgå
som et relevant, selvstændigt kriterium ved udvælgelse af landskampstadion, hvilke træningsfaciliteter
(baner/omklædningsrum mv), adgangen hertil og de øvrige faciliteter spillere og staben omkring landsholdene kan tilbydes, herunder at der tilbydes hotelværelser og forplejning af høj standard til spillerne,
transport af spillere og delegation til og fra lufthavn eller transport til og fra hotel til træning, kamp og
andet, der vil kunne optimere de sportslige rammer for kampafvikling og landsholdets forberedelser.
Beskrivelse til brug for DBU’s udvælgelsesproces af de tilbudte opholds-, transport- og træningsfaciliteter
mv., herunder om der er forhold, der ikke kan opfyldes fuldt ud og/eller forhold, som vil bidrage til at gøre
oplevelsen omkring det sportslige setup for spillere og stab attraktive, og/eller forhold som vil blive opgraderet i forhold til eksisterende forhold, som kan medvirke positivt i udvælgelsesprocessen, kan uddybes herunder:

Evt. bilag til yderligere beskrivelse, der ønskes vedlagt, skal påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.2.a), b) etc.

Side 3 af 6

o

Rammerne omkring stadion, herunder infrastruktur på og omkring stadion

UDVÆLGELSESKRITERIUM:

Det vil indgå som et relevant, selvstændigt kriterium ved udvælgelse af landskampstadion, at der er hoteller af god standard i nærheden af stadion, ligesom parkerings- og adgangsforhold (herunder offentlig
transport) for tilskuere til og fra stadion vil medtages i overvejelserne ved udvælgelse af landskampstadion.
Beskrivelse til brug for DBU’s udvælgelsesproces af rammerne omkring stadion, de mulige hotelfaciliteter
i nærheden af stadion og den øvrige infrastruktur omkring stadion, herunder om der er forhold, der ikke
kan opfyldes fuldt ud og/eller forhold, som vil gøre rammerne omkring afviklingen af landskampe på stadion og i lokalområdet attraktive, og/eller forhold som vil blive opgraderet i forhold til eksisterende forhold, som kan medvirke positivt i udvælgelsesprocessen, kan beskrives herunder:

Evt. bilag til yderligere beskrivelse, der ønskes vedlagt, skal påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.3.a), b) etc.
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o

Stadionoplevelser/Fan Zone aktiviteter/Folkefest

UDVÆLGELSESKRITERIUM:

Det vil indgå som et relevant, selvstændigt kriterium ved udvælgelse af landskampstadion, at der kan tilbydes udenomsarealer for gennemførelse af DBU’s Fan-zone arrangementer, hvilke Food and Beverage
tilbud, der tilbydes tilskuere på stadion samt hvilke tilbud til gennemførelse af DBU’s hospitality-pakker og
øvrige gæstearrangementer (hospitality i lounger) og omfanget heraf, der kan tilbydes til landskampene.
Ligeledes vil det i vurderingsprocessen for udvælgelse af stadion indgå, hvilke overvejelser stadionejer i
øvrigt har gjort sig i ønsket om, at alle landskampe for U-21 Landsholdet på stadion i udlånsperioden bliver
en god oplevelse for samtlige deltagere, herunder stadionejers muligheder/overvejelser om inddragelse af
lokalbefolkningen og lokale samarbejdspartnere for skærpelse af interessen omkring kampene og U-21
Landsholdet.
Beskrivelse til brug for DBU’s udvælgelsesproces af kvalitet og serviceniveau mv. for stadionoplevelser i
forbindelse med og under landskampene, herunder tillige rammerne for Fan-Zone aktiviteter og mulighederne for at skabe en folkefest med inddragelse af lokalbefolkningen og tilrejsende til landskampene,
samt hvorvidt der er forhold, der ikke kan opfyldes fuldt ud og/eller forhold som vil bidrage til at gøre stadionoplevelsen for publikum attraktive, og/eller forhold som vil blive opgraderet i forhold til eksisterende
forhold, som kan medvirke positivt i udvælgelsesprocessen, kan uddybes herunder:

Evt. bilag til yderligere beskrivelse, der ønskes vedlagt, skal påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.4.a), b) etc.
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ANDRE FORHOLD, DER ØNSKES MEDTAGET I BUDGERS TILBUD:
Beskrivelse til brug for DBU’s udvælgelsesproces, som Budgiver i øvrigt måtte ønske at anføre i forbindelse med dennes afgivelse af bud på at blive DANMARKS NATIONALSTADION FOR U-21 LANDSHOLDET,
kan uddybes herunder:

Evt. bilag til yderligere beskrivelse, der ønskes vedlagt, skal påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.5.a), b) etc.
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