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1 Indledning 

Nationalpark Vadehavet har anmodet flere tilbudsgivere om at afgive tilbud på opgaven i henhold til ud-
budslovens1 afsnit V om indkøb af varer eller tjenesteydelser uden en klar grænseoverskridende interesse. 
 
Baggrunden for Ordregivers ønske om indhentelse af flere end tre tilbud er, at Ordregiver vurderer, at det-
te vil bidrage til at sikre et økonomisk fordelagtigt tilbud. Der er derfor også indbudt tilbudsgivere udenfor 
lokalområdet.  
 

2 Beskrivelse af projektet og kontraktperiode 

Nationalpark Vadehavet har igennem hele sin levetid produceret et omfattende billedmateriale, såvel stati-

ske billeder (fotos) samt levende billeder (film), samt tilhørende lyd, herunder speak og musisk ledsagelse 

til billedmaterialet. 

Disse elementer tilsammen udgør et udtryk og viser en stemning, ofte afhængig af indgang og input til den 

enkelte produktion, men uden en fælles identitet og et klart udtryk for Nationalpark Vadehavets DNA.  

Nationalpark Vadehavet er afhængig af flere udefrakommende inputs, hvilket ikke udelukker at definere et 

overordnet unikt, og i særdeleshed genkendeligt, udtryk for Nationalpark Vadehavets fremtidige produkti-

oner.  

 

Den første opgave er udvikling af en guide eller manual for vores visuelle og audioelle udtryk, som skal flet-

tes sammen med vores nuværende designmanual. Nationalpark Vadehavet ønsker med dette projekt at 

identificere det visuelle og audiologiske udtryk og identitet, der sikrer et genkendeligt og æstetisk billede, 

der kan bidrage til at underbygge og opbygge varemærket Nationalpark Vadehavet. Dernæst at dette for-

muleres i en manual eller andet, som kan anvendes fremover til produktion af fotos, film, videoer, lydbille-

der, podcasts mv. og sikre et klart udtryk. 

 

Opgave to og tre. Nationalpark Vadehavet står overfor produktion af film, lyd og billedmateriale, i overens-

stemmelse med den visuelle guide. Disse produktioner udgør 2. og 3. del af opgaven. 

 

Nationalpark Vadehavet finansierer første del af opgaven, og del 2 og 3 finansieres af Nationalpark Vadeha-

vet og medfinansiering fra to forskellige projekter. 

Udbuddet rummer således 3 delleverancer: 

 

1. Visuel og audioel guide, herunder en nedskrevet, lay-outet “manual”, der skal flettes sammen med 
vores nuværende designmanual 

2. Film, lyd og billedmateriale til projektet Code of Conduct 
3. Film, lyd og billedmateriale til projektet Prowad Link 
 

I bilag er vedlagt:  

 Bilag 1. Fremdriftsplan 

 Bilag 2. Kravsspecifikation  

 Bilag 3. Kontraktudkast 

                                                 
1
 Lov nr. 1564 af 15. december 2015. 
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 Bilag 4. Nationalpark Vadehavet Nationalparkplan 2019-2024 

 Bilag 5. Nationalpark Vadehavets kommunikationsplan 

 Bilag 6. UNESCO Verdensarven Vadehavets design værktøjskasse 

 Bilag 7. Nationalparkernes fælles designmanual 

 Bilag 8. Code of Conduct projekt beskrivelse 

 

Med afsæt i bilag 1. - 3. omfatter nærværende udbud følgende ydelser: 

Delleverance 1 

 Indledende møde (evt. virtuelt), hvor Tilbudsgiver og Nationalpark Vadehavet (Ordregiver) fastlæg-
ger en endelig plan for udvikling af henholdsvis den visuelle guide samt de efterfølgende leverancer 
2 og 3. 

 En workshop hvor sekretariatet sammen med Tilbudsgiver arbejder med definition af Nationalpark 
Vadehavets værdier og udtryk med afsæt i de eksisterende manualer og planer. 

 Tilbudsgiver præsenterer eksempel på visuel identitet med efterfølgende tilbagemelding fra sekre-
tariatet. 

 Tilbudsgiver fremlægger visuel identitet, som drøftes og eventuelt justeres og hvorefter sekretaria-
tet godkender. 

 Layoutet designguide for billeder, film og lyd leveres. 
Delleverance 2  
Produktion af 3 SoMe film jf. guidelines i delleverance 1 samt bilag 1 & bilag 8 

 1 film målrettet lokale beboere, feriegæster og dagsbesøgende til området med fokus på overord-
nede gode råd omkring hensigtsmæssig adfærd. Sprog: Indtalt på dansk, version med tyske og ver-
sion med engelske undertekster. Længde: 1:00-1:30 

o Desuden stills fra filmen 

 1 Film målrettet skolebørn 0.-6. klasse – en kortere version af filmen til feriegæster fortalt igennem 
filmtegner og skal rumme de samme budskaber som film 1. Sprog: Indtalt på dansk, tysk og en-
gelsk. Længde: 0:30 

 1 samlet film til friluftsudøvere, hvor hver af de identificerede brugergrupper bliver repræsenteret, 
på locations i de fem nationalparker. Sprog: Indtalt på dansk, version med tyske og version med en-
gelske undertekster. Længde: 2:00 – 2:30 

o Desuden stills fra filmen 
Delleverance 2  
Produktion af mindst 3 SoMe jf. guidelines i delleverance 1 og samt bilag 1.  

 Mindst 3 film indenfor nedenstående kategorier 
o Dark Sky, Mandø 
o Lejrskoler 
o Frivillig turisme 

 Sprog: SoMe-film leveres som udgangspunkt i engelsk sprogversion med tale og undertekster. Der 
skal gives option på yderligere sprogversion på dansk og tysk. 

o Desuden stills fra filmene 
 

 
Se desuden projektplan og kravsspecifikation for detaljering af leverancer. 

 

 

3 Tildelingskriterier med tilhørende vægtning  
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Valg af leverandør sker på baggrund af tildelingskriterier: a) Det bedste forhold mellem pris og kvalitet (det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud) og b) dokumenteret erfaring med løsning af tilsvarende opgaver for 
nationalparker/verdensarvssteder, kendskab og erfaring med Vadehavsområdet og med natur- og kultur-
givne forhold samt c) bedste oplæg til løsning af opgaven. 
 

Tilbuddene vil blive vurderet på baggrund af følgende kriterier: 
 
Kriterium 1. Bedste tilbud til prisen 33 % 
Prisen for opgaven er 485.000 kr. som skal dække de tre leverancer, møder samt rapport. 
 
Tilbudsprisen skal indeholde en timepris og et tidsestimat på løsning af de konkrete opgaver. Timeprisen 
bliver et kriterium i udvælgelsen og anvendelsen af timer vil også indgå. Eksempelvis vil forberedelsestiden 
til at adoptere Nationalpark Vadehavets baggrundsmateriale og forståelse af Nationalpark Vadehavets set-
up, fragå den konkrete løsning af opgaverne, ligesom transporttid til/fra konsulentens arbejdssted og Va-
dehavet . 
Desuden vil der for delleverancerne 2 og 3 blive lagt vægt på antallet af elementer og disses størrelse der 
kan leveres indenfor rammen. D.v.s. hvor mange billeder og film leveres, samt længden og detaljeringsgra-
den af filmene. 
 
Kriterium 2. Erfaring med at gennemføre tilsvarende projekter 33 % 
Vurderingen af kriteriet sker ud fra tilbudsgivers oplysninger om det tilbudte teams kvalifikationer og erfa-
ringer med lignende opgaver. Det gælder såvel for den visuelle guide som for leverancerne 2 og 3. Det væg-
tes, at Tilbudsgiver har dokumenteret erfaring med begge elementer. 
Tilbudsgiver skal vedlægge CV på de medarbejdere, der vil blive tilknyttet projektet. Det skal fremgå, hvilke 
faglige kompetencer og relevante erfaringer med lignende opgaver, der er hos de medarbejdere, der bliver 
ansvarlige for løsningen af opgaverne. Der skal vedlægges en beskrivelse, hvoraf det fremgår, hvilke opga-
ver, de forskellige medarbejdere vil løse i forbindelse med leverancerne. En beskrivelse af tidligere gennem-
førte projekter kan med fordel vedlægges. 
 
Der vil i udvælgelsen lægges vægt på erfaring med at arbejde med nationalparker og verdensarvssteder, 
ligesom erfaring med natur og kultur spiller ind, samt ikke mindst erfaring med og kendskab til kommunika-
tion af Vadehavsområdet med valgte medier. Erfaring med udarbejdelse af og arbejde med designmanualer 
for f.eks. turismedestinationer (place branding) vil være en fordel. 
 
Ved vurderingen af kriteriet vil der blive lagt vægt på, at teamet har de nødvendige kompetencer for at 
kunne løse opgaven. Vurderingen sker ud fra en helhedsvurdering af det samlede team med særlig vægt på 
projektlederen.  
 
Kriterium 3. Bedste oplæg til løsning af opgaven 33% 
Det projektoplæg som bedst og mest klart beskriver opgaveløsningen på en struktureret og klar måde. Men 
som også viser forståelse af projektets indhold, udfordringer og kompleksitet, herunder forståelse for at 
Nationalpark Vadehavet har sin helt unikke placering, sit helt eget DNA, og skal både balancere mange for-
skellige hensyn, skal kommunikere med mange forskellige brugere (b2b, b2c, osv.) og er underlagt flere 
restriktioner og retningslinjer. 
 
 
 
Pointmodel 
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Ved evalueringen bedømmes, hvor mange point hvert tilbud skal have på hvert af underkriterierne om 
kvalitet 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 Ingen opfyldelse af kriteriet eller mindstekrav  

 
Når tilbuddene er modtaget vil der blive foretaget en konkret vurdering af de indkomne tilbud, og på bag-
grund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
 

4 Tilbudsmaterialet 

 
Tilbuddet skal indeholde oplysninger om: 

 Den juridiske person (virksomhed(er)), der afgiver tilbud, samt evt. anvendelse af underleverandø-
rer 

 Tilbudsliste med den tilbudte pris, herunder timepris. 

 Faglige kompetencer og erfaringer for de relevante medarbejdere, inkl. CV’er 
 
Ordregiver forbeholder sig ret til at berigtige eller afhjælpe mindre, formelle fejl og mangler ved de mod-
tagne tilbud. 
 
Tilbuddet med tilhørende bilag skal være formuleret på dansk.  

Tilbudspriser skal afgives i DKK inkl. afgifter og gebyrer, men ekskl. moms, jf. yderligere om betalingsbetin-

gelse m.v. i udkast til kontrakt, jf. bilag 3. 

 

Dokumentation for, at tilbudsgiver har eller kan få den for kontrakten relevante erhvervsansvarsforsikring, 
er certificeret til droneflyvning hos Trafikstyrelsen og har relevant ansvarsforsikring til flyvning med droner, 
hvis relevant. Dokumentationen skal være i form af enten kopi af forsikringspolice, forsikringsbevis inde-
holdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af forsikringsselskab eller tilsagn fra anerkendt 
forsikringsselskab om tegning af erhvervsansvarsforsikring. Tilsagnet skal være gældende fra underskrivelse 
af kontrakten. 
Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomi-
ske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgi-
ver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at frem-
lægge det efterspurgte materiale. 
 

5 Tilbudsfrist og afgivelse af tilbud 

Tilbud skal være Nationalpark Vadehavet i hænde senest d. 24. maj 2020 kl. 23:59. Tilbud, der modtages 

efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  
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Tilbud skal sendes med elektronisk post til: 

Nationalpark Vadehavet 

vadehavet@danmarksnationalparker.dk 

Att.: Anne Husum Marboe 

 

I mailens emnefelt skal angives:  

”Udbud af: Visuel guide & Film - må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb. 

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbud alene må sendes til den angivne e-mail adresse, og at tilbud, 

der modtages med almindelig post og/eller afleveres til Nationalpark Vadehavets adresse vil blive afvist. 

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristen. Tilbudsgiver har ikke ad-

gang til at overvære åbningen af tilbud. 

 

Tilbudsgiver forudsættes at vedstå sit tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristen.  

 

6 Kontraktgrundlag 

Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast jf. bilag 3. 

 

Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i 

forbindelse med levering af de ydelser, der er omfattet af denne tilbudsindhentning. 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. Se også 

punkt 9 om forbehold. 

 

Ingen betaling forud. Betaling sker efter leverance af de hver af de 3 delleverancer, hhv. delleverance 1, 2 

og 3, og specificeres som sådan på faktura. Delleverance 2 mærkes endvidere 440383 Code of Conduct 

Kampagne og delleverance 3 mærkes endvidere 440388 Prowad Link.  

Det bemærkes, at Ordregiver forudsætter 30 dages betalingsfrist, hvilket skal fremgå af Tilbudsgivers faktu-

ra. 

 

7 Aflysning 

Indtil tilbudsindhentningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, forbeholder Ordregiver sig ret til 
at aflyse tilbudsindhentningen og herefter evt. gennemføre en ny tilbudsindhentning, såfremt der forelig-
ger en ikke usaglig begrundelse for at aflyse. En evt. aflysning vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgi-
verne indeholdende årsagen til aflysningen. 
 

8 Omkostninger ved deltagelse 

Deltagelse i udbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning. 
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9 Forbehold 

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

udbudsmateriale. Såfremt tilbudsgiver vedlægger standardvilkår vil Ordregiver vurdere, om disse indehol-

der forbehold for udbudsmaterialet.   

 

Forbehold vedrørende grundlæggende elementer som den afgivne pris, fastsatte tidsfrister og kontraktud-

kastet vil medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt. 

 

Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i det samlede udbudsmateriale, vil om 

muligt blive prissat af ordregiver og denne pris lagt til tilbudsgivers tilbudspris. Ordregiver har dog også ret 

til i stedet ikke at tage disse tilbud i betragtning. 

 

Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. 

 

10 Spørgsmål og rettelser 

Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet og udbudsforretningen som uklare eller uhensigts-

mæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille skriftlige spørgsmål. Spørgsmål kan rettes til Anne Husum Mar-

boe, anhma@danmarksnationalparker.dk 

 

Spørgsmål, der modtages senest 3 arbejdsdage inden udløbet af fristen for modtagelse af spørgsmål, kan 

forventes besvaret. Udbyder tilstræber, at give svar indenfor 2 arbejdsdage. 

 

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret form blive 

sendt til alle tilbudsgivere. 

 

11 Fortrolighed 

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

udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt hos myn-

digheder inden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt 

i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsproces-

sen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud efter omstændighederne imødekommes af Ordre-

giver. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen heraf, om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt om, 

at dele af tilbuddet behandles fortroligt og i den forbindelse har indikeret og begrundet, hvilke oplysnin-

ger/elementer i tilbuddet der skal 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 tilbuds-

givers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som 

følger af lovgivningen. Ordregiver træffer afgørelse om aktindsigt efter eventuelt at have hørt den virksom-

hed, hvis oplysninger der anmodes om aktindsigt i.  
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12 Tidsplan 

 

19. maj 2020 Frist for modtagelse af spørgsmål. 

24. maj 2020 kl. 23:59 Tilbudsfrist 

29. maj 2020 Forventet udmelding om tildelingsbeslutning. 

Uge 23 Forventet kontraktindgåelse. 

Uge 23 Kontraktens forventede ikrafttræden. 
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13 Udbudsmateriale  

Det samlede udbudsmateriale består af disse udbudsbetingelser samt følgende bilag: 
 

Bilag 1: Fremdriftsplan 

Bilag 2: Kravsspecifikation 

Bilag 3: Kontraktudkast 

Bilag 4: Nationalpark Vadehavet Nationalparkplan 2019-2024 

Bilag 5: Nationalpark Vadehavets kommunikationsplan 

Bilag 6: UNESCO Verdensarven Vadehavets design værktøjskasse. Se desuden https://www.waddensea-

worldheritage.org/resources/wadden-sea-world-heritage-toolkit 

Bilag 7: Nationalparkernes fælles designmanual 

Bilag 8: Code of Conduct projekt beskrivelse 

 

 

https://www.waddensea-worldheritage.org/resources/wadden-sea-world-heritage-toolkit
https://www.waddensea-worldheritage.org/resources/wadden-sea-world-heritage-toolkit

