BLANKET B – MINIMUMSKRAV FRA DBU
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, samt at have udfyldt BLANKET
A, ligesom Budgiver bekræfter at have læst Invitation til afgivelse af bud på udleje af stadion til afholdelse af
Herre A-Landsholdets gruppekampe i Nations League og European Qualifiers (herefter i denne benævnt Udbudsinvitation).

GENERELLE KRAV & FACILITETER PÅ STADION
Kravspecifikation:

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

1) Stadion (og omgivende faciliteter)
1.1) Budgiver bekræfter at kunne afholde
samtlige de udbudte landskampe i hele lejeperioden samt at ville reservere alle dage i de
kendte kampterminer, inklusive eventuelle
play-off kampterminer, jf. punkt 5.1. i Udbudsinvitation, såfremt Budgivers udvælges til afholdelse af disse kampe
1.2) Budgiver bekræfter hermed at acceptere,
at DBU vil have option på udtagelse af i alt 2
af de udbudte kampe, jf. vilkårene herfor i
punkt 5.2.1. i Udbudsinvitation
1.3) Budgiver bekræfter, at det lejede vil udgøre hele stadion og de dertil hørende parkeringsarealer, samt al materiel, herunder billetskure, driftsmæssige installationer, forsyning, teknisk og driftsmæssig assistance, inkl.
alle tribuner, lounger, skybokse, etc., jf. Udbudsinvitationens punkt 8.2.3.
Budgiver vedlægger oversigtskort over hele
stadion, hvoraf placering fremgår af bane, tilskuerpladser, med markering af VIP-pladser
(business seats mv.), almindelige pladser, handicappladser, medie- og broadcastingområder på tilskuerpladser, lounger/loger, skybokse, indgange til stadion, parkeringspladser
for VIP, alm. p-pladser, OB-vogn-område mv.

Oversigtskort udfærdiges og påføres
følgende bilagsnr.: BILAG B.1-3.

1.4) Budgiver bekræfter at kunne opfylde forpligtelsen til at stille det lejede til rådighed for
DBU på de i Udbudsinvitationen anførte vilkår
og tidsrum i forbindelse hver enkelt kampafvikling, jf. punkt 8.2.4.-8.2.7. Udbudsinvitationen
1.5) Budgiver bekræfter at kunne opfylde forpligtelsen til at vedligeholde banen i henhold
til punkt 8.2.8. i Udbudsinvitationen, samt i
henhold til UEFA’s øvrige krav hertil.
1.6) Budgiver bekræfter at ville overholde forpligtelserne overfor DBU/UEFA/FIFA i henhold
til Udbudsinvitationens punkt 8.2.9. – 8.2.11
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Kravspecifikation:
2) Afdækning af Stadion
2.1) Budgiver bekræfter at ville forestå afdækning af hele stadion efter aftale med DBU, senest med udgangen af Match Day -2, i overensstemmelse med bestemmelserne herom i
punkt 8.2.12. i Udbudsinvitationen.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

3) Storskærme samt andre skærme og elektroniske boards på stadion
3.1) Budgiver bekræfter at overlevere brugen
af alle storskærme, og andre skærme, elektroniske boards mv., der kan tilgås/ses af tilskuere på Stadion, til DBU i hele lejeperioden for
hver enkelt kamp som en del af det lejede, ligesom Budgiver bekræfter at overholde
punkterne 8.2.13 og 8.2.14 i Udbudsinvitation.
3.2) Budgiver bekræfter endvidere, at evt.
skærme mv., der ikke er i brug af DBU/UEFA/
FIFA i lejeperioden for den enkelte kamp, ikke
må være påført eller i øvrigt fremvise budskaber af kommerciel karakter. Skærme, der ikke
tages i brug af DBU/UEFA/FIFA skal være slukket, med mindre andet aftales.

FORPLEJNING OG HOSPITALITY
4) Forplejning af hold, dommere og officials mv.
4.1) Budgiver bekræfter at levere forplejning til
som angivet i Bilag 2 til nærværende Blanket
B, udgørende UEFA’s forslag til ønsket forplejning til de to respektive landshold, dommere
samt UEFA officials på Match Day -1 og på
Match Day
4.2) Budgiver bekræfter at levere forplejning i
form af lettere servering (sandwich/frugt/
vand/kaffe/the) på selve kampdagen til alle
UEFA’s medie/broadcasting personel, jf. Bilag
1, punkt 2.7.8.

Bilag 2 benyttes ved beregning og vedlægges som BILAG B.4-1. Samlet beløb
indsættes i øvrigt i BLANKET C, under
punkt 1.1)

Angiv pris pr. person: ____________kr.

5) Hospitality
5.1) Budgiver bekræfter, at det lejede som udgangspunkt indbefatter alle lounger/loger/skybokse mv., der forefindes på stadion, til
brug for DBU og UEFA’s hospitality arrangementer på kampdagen.

Der vedlægges oversigt over lounger/loger/skybokse med angivelse af
antal mulige spisende gæster pr. rum.
Oversigten skal vedlægges som BILAG
B.5-1

5.2.) Budgiver bekræfter at kunne forestå al
catering mv., inkl. levering af personale hertil,
til de udbudte landskampe, idet Budgiver udarbejder et forslag med minimum 3 forskellige tilbud på catering med angivelse af prisniveau pr. person for henholdsvis buffet, ”standard menu” og ”luksus menu”.

Budgiver udarbejder menuforslag som
angivet eller flere med angivelse af
prisniveau herfor. Menuforslag med
prisangivelse vedlægges som BILAG
B.5-2.
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Kravspecifikation:
6) Food & Beverage
6.1) Budgiver bekræfter og indestår for, at alle
priser på Food & Beverage varer, der serveres
til tilskuere på stadion på kampdagen følger
de sædvanlige priser, der normalt er gældende på stadion ved fodboldkampe.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

PERSONALE
Kravspecifikation:
7) Kontrollører
7.1) Budgiver bekræfter, at levere det nødvendige antal kontrollører til alle de udbudte
landskampe, efter anvisninger fra DBU’s sikkerhedschef.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

7.2) Budgiver bedes angive fast pris for i alt
200 stk. autoriserede kontrollører med udgangspunkt i en 5 timers sammenhængende
arbejdsperiode på kampafviklingsdagen.

Fast pris kr.__________________ for i alt
200 kontrollører

7.3) Budgiver bedes tillige angive en fast pris
pr. autoriseret kontrollør pr. time,

Fast pris kr. _________________ pr. kontrollør pr. time

8) Sikkerhedschef på stadion
8.1) Budgiver bekræfter, at Stadionudlejers
sikkerhedschef vil være til rådighed og opfylder de uddannelsesmæssige krav i overensstemmelse med punkt 8.7.2. i Udbudsinvitation.
9) Stadionspeaker og teknisk operatør
9.1) Budgiver bekræfter at stille erfaren speaker samt erfaren teknisk operatør til varetagelse/teknisk support af storskærme, LED,
Stadion tv-hold mv, til rådighed på kampafviklingsdagen
9.2.) Budgiver garanterer at have tilstrækkelige og gyldige KODA/gramex tilladelser, ligesom Budgiver bekræfter at afholde alle udgifter til KODA/Gramex i forbindelse med kampene, jf. punkt 8.7.3. og punkt 8.2.14. i Udbudsinvitationen.
10) Personale til billethåndtering
10.1) Budgiver bekræfter at levere tilstrækkelig
og kvalificeret personale, herunder teknisk
support for systemer på stadion, der kan
håndtere elektronisk billetkontrol ved alle
indgange, herunder online sammenhæng
mellem salgsplatform og lokale scanning systemer på kampdagen, jf. punkt 8.7.5. i Udbudsinvitationen.
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SIKKERHEDSKRAV
Ja

Kravspecifikation:

Nej

(sæt kryds)

11) Sikkerhed
11.1) 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, jf. Udbudsinvitationens punkt 8.2.158.2.16.

Bemærkninger:

Budgiver skal udarbejde og vedlægge
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, de anførte krav i Udbudsinvitationen 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).

11.2) 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.

11.3) 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.

11.4) Budgiver bekræfter at stille al påkrævet
sikkerheds- og sundhedspersonel til rådighed
i overensstemmelse med Udbudsinvitationens på punkt 8.7.6. og punkt 8.7.7.

RETTIGHEDER
Ja

Kravspecifikation:
12) Kommercielle- og immaterielle rettigheder
12.1) Budgiver bekræfter at DBU/UEFA/FIFA på
kampafviklingsdagene i lejeperioden har råderet over udsmykning mv af stadion, ligesom der på Stadion kan foretage udsmykning
med kommercielle budskaber for DBU og/eller UEFA/FIFA og/eller disses kommercielle
partnere/sponsorer i overensstemmelse med
punkt 8.8.1. i Udbudsinvitationen

Nej

(sæt kryds)
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Bemærkninger:

VALGFRIE TILLÆGSYDELSER
Kravspecifikation:
13) Yderligere tiltag fra Budgiver
13.1.) Budgiver har mulighed for at vedlægge
bilag med beskrivelse af yderligere tiltag/ydelser, indeholdt i tilbuddet, som efter de i punkt
6 i Udbudsinvitationen kan/vil fremme de
nævnte kriterier for udvælgelse af Stadion for
afholdelse af de udbudte landskampe, herunder særligt punkt 6.5. og punkt 6.6. i Udbudsinvitationen.

Ja

Nej

(sæt kryds)

Bemærkninger:

Budgiver kan vedlægges denne beskrivelse til det øvrige tilbudsmateriale
som BILAG B.13

EVENTUELLE FORBEHOLD
14) Budgivers manglende mulighed for opfyldelse af visse krav:
14.1) Såfremt enkelte af ovenstående krav fra DBU ikke kan opfyldes i sin helhed af Budgiver, skal Budgiver undtagelsesvist til
Budgivers beskrivelse skal vedlægges
tilbuddet udfærdige og vedlægge en klar og tydelig beskrivelse tilbuddet som BILAG B.14.
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.
14.2) Det skal i den forbindelse præciseres, at de i BLANKET B
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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