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Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Officielt navn: Aalborg Kongres og Kulturcenter
CVR-nummer: 15671092
Postadresse: Europa Plads 4
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolaj Holm
E-mail: nh@akkc.dk 
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.akkc.dk

I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes 
på: https://collaborate.vingaardshus.dk/vingaardshus/documentHome.action?
metaData.siteID=86&metaData.parentFolderID=1266&metaData.moduleView=columnView&metaData.paginationNo=0&metaData.loadMoreNo=0&sortOrder=0&filterShared=0
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://collaborate.vingaardshus.dk/
vingaardshus/documentHome.action?
metaData.siteID=86&metaData.parentFolderID=1266&metaData.moduleView=columnView&metaData.paginationNo=0&metaData.loadMoreNo=0&sortOrder=0&filterShared=0
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Advokatfirmaet Vingaardshus
By: Aalborg
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Toft Calundan
Telefon:  +45 60296087
E-mail: mtc@vingaardshus.dk 
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.akkc.dk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er 
almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og 
anordninger på: https://collaborate.vingaardshus.dk/vingaardshus/documentHome.action?
metaData.siteID=86&metaData.parentFolderID=1266&metaData.moduleView=columnView&metaData.paginationNo=0&metaData.loadMoreNo=0&sortOrder=0&filterShared=0

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ

I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Restaurationsvirksomhed og servering
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Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Aalborg Kongres og Kultur Center - forpagtning, storoperatør kulturarrangementer, kongresser og konferencer
Sagsnr.: 521098

II.1.2) Hoved-CPV-kode
55300000 Restaurationsvirksomhed og servering

II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:
AKKC søger en ny forpagter til stordriftsområdet, som skal ydeat yde forplejning i særklasse til husets mange 
gæster til møder, konferencer, kongresser, messer, kultur og events. Arrangementerne varierer meget i størrelse 
og niveau. Spændet er fra mindre konferencepakker til store og ambitiøse serveringer til større arrangementer 
med +1.500 spisende gæster. AKKC har årligt 400 større arrangementer med ca. 125.000 spisende gæster 
udover en del mindre arrangementer. Der gøres særkilt opmærksom på, at den i huset beliggende ala carte 
restaurant (tidl. Re-staurant Papegøjehaven) ikke er omfattet af nærværende udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2) Beskrivelse

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:
Aalborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
AKKC søger en ny forpagter til stordriftsområdet. Du får ansvaret for at yde forplejning i særklasse til husets 
mange gæster til møder, konferencer, kongresser, messer, kultur og events. Arrangementerne varierer meget 
i størrelse og niveau, og du skal derfor være klar på at imødekomme mange forskelligartede forventninger. 
Spændet er fra mindre konferencepakker til store og ambitiøse serveringer til større arrangementer med +1.500 
spisende gæster. AKKC har årligt 400 større arrangementer med ca. 125.000 spisende gæster udover en del 
mindre arrangementer. Selve forplejningen kan være alt lige fra buffet med en forholdsvis simpel servering til 
arrangementer, hvor gæsterne forventer en udsøgt 3- eller 5-retters middag. Huset afvikler i snit 12-14 større 
kongresser om året, hvor der stilles store krav til forplejningen og ikke mindst afviklingen af selve bespisningen.
Der gøres særkilt opmærksom på, at den i huset beliggende ala carte restaurant (tidl. Re-staurant 
Papegøjehaven) ikke er omfattet af nærværende udbud, idet der ønskes to sær-skilte fokus på de to 
forretningsområder.
Forpagtningsafgiften ligger fast og udbuddet består derfor på baggrund af bedste sammenhæng mellem pris og 
kvalitet - der vil blive lagt særtlig vægt på erfaring samt at der ved tilbudsafgivelsen udvises forståelse for den 
udbudte opgave samt markedet generelt.
Der henvises nærmere til udbudsmaterialet, som er uploadet på: https://collaborate.vingaardshus.dk/
vingaardshus/documentHome.action?
metaData.siteID=86&metaData.parentFolderID=1266&metaData.moduleView=columnView&metaData.paginationNo=0&metaData.loadMoreNo=0&sortOrder=0&filterShared=0.
For oprettelse af bruger til ovenstående datarum rettes henvendelse til mtca@vingaardshus.dk 

II.2.5) Tildelingskriterier
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Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan udvides i optil 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Aftalen kan udvides i optil 48 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Tilbudsgiverne skal være oprettet i et erhvervs- eller handelsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Der henvises til udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:
Løbetiden er 4 år med automatisk forlængelse op til 4 år, med mindre ordregiver på sagligt grundlag meddeler 
at ville afslutte opgaven. Den samlede løbetid på 8 år begrundes med, at der for tilbudsgiver vil være en 
initialomkostning, som det vil være uforholdsmæssigt dyrt, at afskrive over 4 år.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
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Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/08/2021

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:15
Sted:
Idet der er tale om et udbud, som alene vurderes på baggrund af kvalitet foretages der ikke fælles åbning af 
tilbudene, som anses som fortrolige og kan indeholde forretningshemmeligheder.

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Der henvises til klagevejning: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: www.kfst.dk
By: København
Land: Danmark

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021

https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/

