BLANKET A – MINIMUMSKRAV FRA UEFA
GENERAL STADIUM FACILITIES

Til brug for afgivelse af tilbud i henhold til nærværende udbud bekræfter Budgiver hermed som minimum at
have læst og forstået følgende regelsæt fra UEFA, inkl. evt. underbilag/tillæg nævnt i disse, ligesom Budgiver
bekræfter at kunne opfylde kravene heri for afvikling af de udbudte landskampe på Budgivers stadion:
•

UEFA Stadium Infrastructure Regulations, 2018 edition

•

Commercial Regulations governing the European Qualifiers, UEFA Nations League and Friendly
matches, 2018-2022

•

UEFA Safety and Security Regulations, 2019 edition

•

Regulations of the UEFA European Football Championship, 2018-2020

•

Regulations of UEFA Nations League, 2018/2019

•

Bilag 1 til udbudsmateriale: European Qualifiers National Associations manual 2018-2020 (version 1.0)
– med henvisninger til relevante UEFA Regulations.

Budgiver indestår samtidig med afgivelse af tilbud, at ville overholde enhver fremtidig eventuel ændring af
ovenstående regelsæt, herunder nye krav/regler fra UEFA’s side efterfølgende afgivelse af bud og i hele lejeaftaleperioden, såfremt Budgiver udvælges til at afholde Herre-A Landsholdets kampe. Alle evt. ekstraomkostninger til brug for overholdelse af de til enhver tid gældende regelsæt fra UEFA afholdes af Budgiver alene i
hele aftaleperioden. I tilfælde af fremtidige væsentlige vedtagne ændringer i krav/regler fra UEFA, der vil
medføre uforholdsmæssige store økonomiske investeringer fra Budgivers side, kan Budgiver efter budafgivelse trække sit tilbud tilbage eller i en evt. lejeperiode opsige lejeaftalen for den resterende periode, såfremt
de nye krav fra UEFA ikke kan efterleves.

GENERELLE STADION FACILITETER
Kravspecifikation:
1) Stadion:
1.1) Budgiver bekræfter, at Budgivers stadion
ikke er placeret længere væk end 90 minutters buskørsel fra en international lufthavn
med daglige forretningsflyvninger fra/til andre europæiske byer.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

Angiv lufthavn:

Lufthavn:__________________________

Angiv afstand mellem lufthavn og stadion:

KM:_________

1.2) Budgiver bekræfter hermed, at have læst
og forstået UEFA Stadium Infrastructure Regulations, ligesom Budgiver herefter indestår
for, at Budgiver opfylder samtlige strukturelle
kriterier angivet for et ”category 4 stadium”
fuldt ud ved afgivelse af tilbud
1.3) Hvis nej til 1.2) bekræfter Budgiver hermed, at have læst og forstået UEFA Stadium
Infrastructure Regulations, ligesom Budgiver
herefter indestår for, at opfylde samtlige
strukturelle kriterier angivet for et ”category 4
stadium” fuldt ud senest den 1. april 2020.
Der vedlægges i denne forbindelse en detaljeret projektbeskrivelse for, hvordan og hvornår de nødvendige forbedringer af stadion vil
ske, og hvorledes disse vil blive finansieret.

Beskrivelsen udfærdiges og påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.1-3.
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Kravspecifikation:

Ja

Nej

(sæt kryds)

1.4) Hvis nej til 1.2) og 1.3) og Budgiver ikke
kan/vil opfylde samtlige strukturelle kriterier
angivet for et ”category 4 stadium” fuldt ud, i
henhold til UEFA Stadium Infrastructure Regulations, skal Budgiver tydeligt og med henvisning til paragraf og sidenummer, i et særskilt bilag angive, hvilke kriterier, der ikke opfyldes.

Bemærkninger:

Beskrivelsen udfærdiges og påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.1-4.

2) Forsyning (el, vand mv.)
2.1) Budgiver bekræfter, at alle forsyningsomkostninger til strøm (herunder backup-strøm),
belysning, vand og anden forsyning på stadion lever op til UEFA’s krav og er indeholdt i
stadionleje, jf. punkt 2.2.1 i Bilag 1.
2.2) Budgiver bekræfter at kunne levere de
angivne typer strømniveauer til alle broadcast
faciliteter: indendørs studier, pitch-view studier, tribune præsentations placeringer, flash
interviews placeringer, VIP interview placeringer, pitchside præsentations placeringer og
kommentator placeringer i henhold til UEFA’s
krav herom, jf. punkt 2.6.10 i Bilag 1
2.3) Budgiver bekræfter at levere strøm og
stikkontakter til alle medieområder, herunder
især i mediearbejdsområdet, medietribunen
og til fotografernes placeringer under kampene, i henhold til UEFA’s krav herom, jf.
punkt 2.7 i Bilag 1
3) Stadionlys
3.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
installeret alle de af UEFA påkrævede nødvendige foranstaltninger for at kunne vise
landskampe i high definition format, jf. punkt
2.2.2. i Bilag 1.
3.2) Dokumentation for opfyldelse af krav fra
UEFA for stadionlys skal fremsendes ved budafgivelse i form af korrekt udført lysmåling.
Målingen skal være udført indenfor de seneste 12 måneder på budafgivningstidspunktet.

Angiv dato for lysmåling: ____________
Lysmåling skal være udført ved brug af
2016 skabelon (UEFA Stadium Lightning Guide 2016) og vedlægges som
BILAG A.3-2.

3.3) Yderligere skal Budgiver fremsende beskrivelse af stadionløsning for opfyldelse af
UEFA’s krav om back-up power for stadionlys
(ved brug af generator eller lignende).

Beskrivelsen udfærdiges og påføres følgende bilagsnr.: BILAG A.3-3.
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Kravspecifikation:
4) Skiltning og ordensregler på stadion
4.1) Budgiver bekræfter at overholde UEFA’s
regler for skiltning henvendt til danske såvel
som udenlandske tilskuere på stadion, således at skiltning foregår i et genkendeligt og
forståeligt format, ligesom stadionregler mv.,
herunder forbud mod medtagelse af visse
genstande etc. skal fremstå klart for de enkelte tilskuere, og helst i internationale anerkendte piktogrammer, jf. punkt 2.2.3 i Bilag 1.

Ja

Nej

(sæt kryds)

5) Adgangskontrolsystem på stadion
5.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
installeret moderne elektronisk adgangskontrol og mekaniske tællesystemer, og som lever op til UEFA’s krav herom, jf. punkt 2.2.4 i
Bilag 1

Bemærkninger:

Angiv antal møller:_________________
Angiv antal scannere:_______________

6) Sikkerhedskameraer på stadion
6.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
installeret overvågningskameraer (CCTV system) både indvendig og udvendig på stadion i henhold til UEFA’s krav herom, jf. punkt
2.2.5 i Bilag 1

Angiv antal kameraer inde:___________
Angiv antal kameraer ude:___________

7) Højttaleranlæg på stadion
7.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
installeret et højttaleranlæg til brug for annoncering af meddelelser til alle på stadion,
og som kan benyttes uafhængig af evt. strømsvigt i hovedstrømsystemet i henhold til
UEFA’s krav herom, jf. punkt 2.2.6 i Bilag 1
8) Storskærme mv.
8.1) Budgiver bekræfter og indestår for, at alle
de på stadion værende storskærme, score
boards og interne stadion tv-kanaler stilles til
rådighed fuldt ud og kan fremvise den nødvendige kampinformation i henhold til
UEFA’s krav herom, jf. punkt 2.2.7. i Bilag 1

Angiv antal storskærme:_____________

9) Internet
9.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
højhastigheds internetforbindelser (Level A,
samt i øvrigt punkt 2.7.6. i Bilag 1) og at
disse er fuldt ud tilgængelige for alle UEFAkontorer, UEFA delegeredes kontorer, dopingkontrolrummet og for placeringen af UEFA’s
venue data koordinator, ligesom disse skal
være tilgængelige i omklædningsrummene
for de to landshold samt dommernes omklædningsrum i henhold til UEFA’s krav
herom, jf. punkt 2.2.8. i Bilag 1.
.

Angiv Internet kapacitet:
Minimum _______ mbit/sek
Antal brugere:__________
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Kravspecifikation:
9.2) Budgiver bekræfter, at der stilles kablet
eller trådløs netværksforbindelse (Level A,
samt i øvrigt punkt 2.7.6. i Bilag 1) til rådighed for alle tv-kommentator placeringer, og
for visse medieområder, såsom mediernes arbejdsområder, medie tribunen, fotografernes
arbejdsområder og for pitch side positionerne
i henhold til UEFA’s krav herom, jf. punkt 2.2.8.
i Bilag 1.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

Angiv Internet kapacitet:
Minimum _______ mbit/sek
Antal brugere:__________

10) UEFA og DBU kontorer og møderum
10.1) Budgiver bekræfter, at der kan stilles et
minimum af 50 m2 funktionel kontorplads til
rådighed for UEFA, etableret med en hurtig
farvekopimaskine til UEFA og DBU (inkl. teknisk support til denne), ligesom der skal stilles
mødelokaler til rådighed for DBU og det besøgende forbunds delegerede, samt for TVog kamprelaterede møder i henhold til
UEFA’s og DBU’s krav herom, jf. tillige punkt
2.2.9. i Bilag 1.

Angiv antal møderum:______________
Angiv gerne placering af disse møderum på stadion på vedlagt oversigtstegning som vedlægges som BILAG
A.10.

11) VIP-Parkering – minimum
11.1) Budgiver bekræfter at kunne stille VIP
parkeringspladser til rådighed for UEFA (60
stk.) og DBU (240 stk.) i henhold til UEFA’s
krav herom, jf. punkt 2.2.10. i Bilag 1 samt
DBU’s krav herom (dog kun 50 stk. MD-2 og
75 stk. MD-1.)

Oversigtskort over parkeringsområde
ved Stadion med angivelse af antal VIP
p-pladser vedlægges som BILAG A.11.

SPORTSLIGE FACILITETER:
Kravspecifikation:

Ja

Nej

(sæt kryds)

12) Kamp- og træningsbaner
12.1) Budgiver bekræfter til fulde at leve op til
kravene fra UEFA om kamp- og træningsbaner og vedligeholdelse heraf, jf. punkt 2.3.1. og
punkt 3.7 i Bilag 1 med underbilag, herunder
IFAB Laws of the Game og UEFA Stadium Infrastructure Regulations, 2018 edition

Bemærkninger:

Der vedlægges i denne forbindelse
som BILAG A.12. foto af Mål samt Opvarmningsområde.

13) Tekniske faciliteter
13.1) Budgiver bekræfter, at alle krav til tekniske faciliteter, herunder omklædningsrum,
dopingrum udskiftningsbænk, medical rum
mv., på stadion fra UEFA, jf. punkt 2.3.2. i Bilag
1 kan opfyldes i sit hele.

Evt. mangler i forhold til UEFA’s krav til
de tekniske faciliteter skal anføres på
en liste og vedlægges som BILAG A.13.
Angiv antal siddepladser for udskiftningsbænken:________________

14) LED Bander
14.1) Budgiver bekræfter at overholde alle krav
fra UEFA, beskrevet i punkt 2.3.4 Bilag 1, ligesom Budgiver kan bekræfte, at DBU’s krav om
min. 192 meter LED bander er til rådighed

Angiv antal LED bandemeter på stadion, inkl. specifikationsbeskrivelse
heraf, og vedlæg som BILAG A.14.
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BROADCASTING FACILITETER
Kravspecifikation:
15) Platforme for broadcast-produktion
15.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere
broadcast platforme efter behovene, herunder platforme til dobbeltproduktion, beskrevet i henhold til UEFA’s krav herom, jf. punkt
2.6.1. og punkt 2.6.2. i Bilag 1

Ja

Nej

(sæt kryds)

16) Kommentator pladser
16.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere
kommentator pladser i henhold til UEFA’s
krav hertil beskrevet i punkt 2.6.3. og punkt
2.6.4. i Bilag 1

Bemærkninger:

Angiv maksimalt antal kommentator
pladser, der kan etableres i henhold til
UEFA’s krav:___________________

17) Indendørs studie
17.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere minimum 1 indendørs studie i overensstemmelse med UEFA’s krav hertil i punkt 2.6.5. i
Bilag 1
17.2) Budgiver bekræfter at kunne etablere
pitch view studie i overensstemmelse med
UEFA’s krav hertil beskrevet i punkt 2.6.5. i Bilag 1

Hvis der alene kan etableres 1 pitch
view studie i henhold til UEFA’s
krav hertil, sæt kryds her:

17.3) Budgiver bekræfter at kunne etablere op
til 6 Flash interview samt 2 Super Flash placeringer på stadion i henhold til UEFA’s krav
hertil, jf. punkt 2.6.6. i Bilag 1
18) Område for TV-vogne mv.
18.1) Budgiver bekræfter at kunne stille parkeringsområde samt faciliteter til rådighed for
OB-vogne mv. (TV/medier) samt at kunne
stille den nødvendige kabling til rådighed for
disse medier i henhold til UEFA’s krav hertil, jf.
punkt 2.6.8. og punkt 2.6.9. i Bilag 1, ligesom
Budgiver bekræfter at stille parkeringsområde til minimum 2 spillerbusser til rådighed

Oversigtskort over parkeringsområde
ved Stadion for OB-vogne (TV-compound) inkl. evt. specifikationer af allerede eksisterende kabling på stadion
vedlægges som BILAG A.18.

MEDIE FACILITETER
Kravspecifikation:
19) Arbejdsområde for medier
19.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere arbejdspladser (op til Level A niveau) i overensstemmelse med UEFA’s krav herom, jf. punkt
2.7.1. og punkt 2.7.5 i Bilag 1

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

Angiv antal arbejdspladser, der på Stadion allerede er etableret for
Iht. punkt 2.7.1.:________
Iht. punkt 2.7.5.:________

20) Siddepladser på Stadion til medier
20.1) Budgiver bekræfter at kunne etablere
siddepladser til medier (op til Level A) i overensstemmelse med UEFA’s krav herom, jf.
punkt 2.7.2. i Bilag 1

Angiv antal siddepladser for medier,
der lever op til krav i punkt 2.7.2., der
på Stadion allerede er etableret:______
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Kravspecifikation:
21) Pressekonference rum
21.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
eller kan etableres pressekonference rum, der
overholder UEFA’s krav hertil (op til Level A), jf.
punkt 2.7.3. i Bilag 1

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

Angiv antal pladser i eksisterende pressekonferencerum på Stadion:________

22) Mixed Zone område
22.1) Budgiver bekræfter, at der på stadion er
eller kan etableres et mixed zone område, der
lever op til UEFA’s krav hertil, jf. punkt 2.7.4. i
Bilag 1
23) Opbevaringslokaler
23.1) Budgiver bekræfter at kunne stille mindre rum/lokaler med mulighed for sikker aflåsning til rådighed for opbevaring af kameramateriale mv. i overensstemmelse med
UEFA’s krav herom i punkt 2.7.7. i Bilag 1 samt
ensartede lokaler i overensstemmelse med
punkt 2.8.1. i Bilag 1

BEHANDLINGSFACILITETER
Kravspecifikation:
24) Behandlingsfaciliteter på stadion mv.
24.1) Budgiver bekræfter at kunne efterleve og
stille de nødvendige behandlingsfaciliteter,
inkl. bemanding, til rådighed på stadion og
ved træningsbaner i henhold til UEFA’s krav
hertil, jf. punkt 3.5. i Bilag 1, herunder bemandede ambulancer, og i øvrigt særligt kravene
nævnt i kapitel III i UEFA Medical Regulati-

Ja

Nej

(sæt kryds)

ons, edition 2017
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Bemærkninger:

SIKKERHEDSKRAV
Kravspecifikation:
25) Sikkerhed
25.1) Budsgiver skal i enhver henseende
kunne indestå for, at de danske landskampe i
udbud i sin helhed og under kampafviklingen
kan foregå sikkerhedsmæssigt korrekt, og kan
gennemføres under hensyntagen til de anvisninger og retningslinjer UEFA,/FIFA, DBU, redningstjeneste, politi og brandvæsen måtte
udstede.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:
Budgiver skal udarbejde og vedlægger
en plan for det sikkerhedsmæssige set
up, hvoraf alle nødvendige tiltag for afvikling af landskampene i udbud forventes gennemført i overensstemmelse med sædvanlige sikkerhedskrav
på stadion samt i henhold til UEFA’s
specifikke krav herom i UEFA Safety
and Security Regulations, 2019 edition,
herunder med angivelse af nødvendigt
sikkerhedspersonale (Sikkerhedschef
på stadion, kontrollører, samaritter,
brandvagt mv., inkl. evt. supplerende
personale).

25.2) Budgiver bekræfter og indestår for, at
Stadion fuldt ud lever op til samtlige krav for
sikkerhed på Station i henhold til UEFA Safety
and Security Regulations, 2019 edition, ligesom Budgiver er ansvarlig for, at det lejede lever op til samtlige de sikkerhedsmæssige krav
til stadions, der stilles af UEFA/FIFA og DBU,
samt at de bygningsmæssige, tekniske og
driftsmæssige installationer fungerer fuldt ud
i overensstemmelse med kravene hertil.

Udbudsgiver skal i tillæg hertil beskrive
hvilke særlige tiltag, der vil blive iværksat, såfremt der ved kendskab til modstanderhold må antages at blive tale
om en højrisikokamp, herunder beskrivelse af, hvorledes en kamp med et
særligt højt spændingsniveau vil blive
håndteret, hvilke sikkerhedszoner, ekstra bemanding mv. dette vil kræve.

25.3) Budgiver bekræfter tillige at indestå for
relevante myndighedsgodkendelser på stadion for afvikling af landskamp, ligesom Budgiver indestår for, at Stadion er opført og indrettet således, at det frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og
sundhedsmæssig henseende.

Sikkerhedsplan skal vedlægges tilbuddet som bilag BILAG A.25.

KOMMERCIELLE KRAV TIL/PÅ STADION
Kravspecifikation:
26) Krav om ”clean stadium”
26.1) Budgiver bekræfter at være underlagt og
dermed respektere alle krav fra UEFA og DBU
i forhold til alle immaterielle- og kommercielle retningslinjer, herunder media rights, i
forbindelse med afvikling af de udbudte
landskampe og i henhold til Commercial Regulations governing the European Qualifiers,
UEFA Nations League and Friendly matches,
2018-2022. Budgiver skal således levere stadion til DBU som ”Clean Stadium”, forstået på
den måde, at alle kommercielle budskaber,
herunder logoer mv, i og udenfor stadion, skal
afdækkes af stadionejer ved DBU’s overtagelse af det lejede (nærmere aftale herom
indgås med udvalgte Budgiver).

Ja

Nej

(sæt kryds)

Ovennævnte betingelse om ”Clean Stadium”
gælder tillige alle de på Stadion værende
lounger/loger mv. Undtaget fra ”Clean Stadium”-betingelsen kan være kommercielle
budskaber på overfrise, idet dette i så fald skal
aftales separat med DBU.
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Bemærkninger:

Kravspecifikation:
27) Rettigheder
27.1) DBU ejer alle immaterielle og kommercielle rettigheder til de udbudte landskampe
(som ikke er overdraget til UEFA). Budgiver
bekræfter således ved afgivelse af tilbud på
stadionleje for de udbudte landskampe at
fraskrive sig alle immaterielle- og kommercielle rettigheder i forbindelse med de udbudte
landskampe, med undtagelse af Budgivers
ret til salg af Food & Beverage.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

27.2) Food & Beverage rettigheder inkluderer
ikke retten til kommercielle budskaber på evt.
serveringsemballage. Ved endelig aftaleindgåelse aftales nærmere herom mellem Budgiver og DBU.

EVENTUELLE FORBEHOLD
28) Budgivers manglende mulighed for opfyldelse af visse krav:
28.1) Såfremt enkelte af ovenstående krav fra UEFA eller andre
ikke kan opfyldes i sin helhed af Budgiver, skal Budgiver undta- Budgivers beskrivelse skal vedlægges
gelsesvist til tilbuddet udfærdige og vedlægge en klar og tydetilbuddet som BILAG A.28.
lig beskrivelse af de forhold, som Budgiver helt eller delvist ikke
har mulighed for at opfylde, eller som Budgiver er nødsaget til
at tage forbehold for at kunne opfylde.
28.2) Det skal i den forbindelse præciseres, at de i Blanket A beskrevne krav alle er minimumskrav, hvorfor enhver manglende
opfyldelse eller ethvert forbehold for manglende opfyldelse
kan betyde, at Budgiver ikke kan komme i betragtning som
Stadionudlejer i forbindelse med de udbudte landskampe.
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