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ORDREGIVER 

Der ønskes indhentning af tilbud på gennemførelse af contentproduktion (billeder og 
film) på Vestkystruten (N1) samt Vestkystvejen.  

Ordregiver på opgaven er Dansk Kyst- og Naturturisme, og kontaktpersonen er Mette 
Trads.  

 

Ordregiveren er: 

Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme 

Skeelslundvej 99 

9940 Aabybro 

CVR.-nr 36471271 

E-mail: info@kystognaturturisme.dk 

Hjemmeside: www.kystognaturturisme.dk  

 

Supplerende spørgsmål vedrørende opgaven rettes til: 

Mette Trads 

Udviklingskonsulent  

Tlf. +45 2114 1929 

E-mail: mtn@kystognaturturisme.dk   

https://www.kystognaturturisme.dk/
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INDLEDNING 
 

FORMÅL 

Under den helt specielle situation som Danmark har stået i under corona krisen, er 
efterspørgslen efter naturoplevelser i Danmark steget markant. Flere og flere ser stor 
værdi i naturoplevelser, og i den sammenhæng står Vestkysten i et nyt og endnu 
mere attraktivt lys post-corona-tiden.  

Kyst- og naturturismen og herunder turismen på Vestkysten har ikke i samme grad 
som fx storbyturismen lidt store tab af hverken gæster eller omsætning de seneste to 
år. Man vil gerne bygge videre på de gode tendenser fra corona tiden, og derfor kan 
det være interessant at kigge på kommunikation til og med nye målgrupper, som 
blandt andet kan være medvirkende til at øge omsætningen uden for højsæsonen.  

Derfor vil man med denne indsats gerne skabe øget fokus på både Vestkystruten 
(cykelturisme) og ”Vestkystvejen” (en ”kørerute”) ved at producere relevant og 
inspirerende indhold der beskriver og viser de fantastiske muligheder der findes for 
gæster der gerne vil bevæge sig i længere eller kortere afstande på tværs af 
Vestkysten. 

Vestkystruten er National Cykelrute N1 og man kan se og læse mere om ruten på 
www.vestkystruten.dk. Vestkystvejen er i sin spæde opstart, men tanken er en 
kørerute langs med hele Vestkysten som kan fungere som inspiration til nye 
oplevelser på tværs af hele kysten. Inspiration til ruten kommer fra andre lande, hvor 
kyststrækninger er markeret som en decideret rute fx Wild Atlantic Way i Irland og 
Highway 101 i Californien.  

 

KONTRAKTPERIODE 

Kontrakten træder i kraft medio april 2022 og forventes at løbe frem til oktober 2022. 
Kontrakten udløber dog først, når Tjenesteyderen har leveret de i kontrakten 
foreskrevne opgaver.  

 

http://www.vestkystruten.dk/
https://www.discoverireland.ie/wild-atlantic-way
https://www.roadtripusa.com/pacific-coast/
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UDBUDSBETINGELSER 

UDBUDSFORM 

Udbuddet er offentligt tilgængeligt, og udbudsmaterialet er annonceret på 
www.udbud.dk samt på www.kystognaturturisme.dk den 4. februar 2022.  

TIDSPLAN 

• Offentliggørelse af udbud: fredag den 4. februar 2022 
• Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål: tirsdag den 1. marts kl. 12.00 
• Sidste frist for aflevering af tilbud: fredag den 11. marts 2022 kl. 12.00 
• Evt. møde udvalgte tilbudsgivere i forbindelse med udvælgelsesprocessen: 

uge 12 
• Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet senest: 28. marts 2022  
• Opstartsmøde med valgt leverandør: 30. marts 2022 
• Aftalens ikrafttræden: primo april   

 

AFLEVERING AF TILBUD 

Tilbud og anden dokumentation skal være ordregiveren i hænde senest fredag den 11. 
marts 2022 kl. 12.00. Tilbud sendes elektronisk som pdf-fil til Dansk Kyst- og 
Naturturisme til Mette Trads på mtn@kystognaturturisme.dk. Tilbud, der helt eller 
delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante 
oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige punkter i 
udbudsmaterialet. 

BEHANDLING AF INDKOMNE BUD 

Indkomne tilbud behandles fortroligt.  

I forbindelse med valg af leverandør kan der opstå behov for at afholde et møde med 
udvalgte tilbudsgivere, med henblik på at uddybe tilbudsmaterialet. Opstår behovet 
for dette, vil ordregiver indkalde til et sådant møde med afholdelse i uge 12.  

Tilbudsgivere kan umiddelbart efter tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt 
over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud. 

Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om det afgivne 
tilbud er antaget eller forkastet, hurtigst muligt, efter at ordregiveren har truffet 
beslutning herom. 

http://www.udbud.dk/
https://www.kystognaturturisme.dk/


Contentproduktion Vestkystruten & Vestkystvejen 

 

5 

Tilbudsgivernes eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet 
samt dokumentation er ordregiveren uvedkommende. 

Ordregiveren kan til enhver tid aflyse indhentningen af tilbud, såfremt der foreligger 
en saglig begrundelse herfor. En saglig begrundelse foreligger eksempelvis ved 
manglende konkurrence eller utilfredsstillende bud, fejl i tilbudsprocessen, og/eller 
manglende bevillingsmæssig dækning til realisering af opgaven. 

Ordregiveren anser ikke valg af leverandør for afsluttet, før der er indgået endelig 
kontrakt med en leverandør. 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER  

Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske skriftligt 
senest tirsdag den 1. marts til: Mette Trads på mtn@kystognaturturisme.dk.  
Spørgsmål modtaget inden denne frist vil blive besvaret, såfremt det ikke er 
uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiveren. 

 

KRAVSPECIFIKATIONER 

OPGAVEBESKRIVELSE 

Overordnet set er den primære opgave at producere autentisk og stedspecifikt 
indhold som i tråd med Vestkystens brandguide viser Vestkystruten og Vestkystvejen 
bedst muligt frem.   

Det er essentielt i det producerede materiale at der er fokus både på Vestkystens 
fantastiske landskab og rå natur, men også at der er fokus på mødet med de 
turistaktører der findes på ruten/vejen fx overnatningssteder, spisesteder og 
kommercielle oplevelser. Der skal produceres indhold som rammer flere målgrupper 
og som kan anvendes i flere forskellige sammenhænge.  

Forventet leverance: 

• 8-12 optagedage på tværs af Vestkysten med 2-3 lokationer pr. dag  
• 15-20 redigerede billeder pr. lokation  
• Sammenklip af to mindre film fra hhv. Vestkystruten og Vestkystvejen på 30-

45 s. pr. film 
• Et sammenklip af ”best of” råmateriale dvs. et nemt overblik over de bedste 

klip fra optagelserne 
• Alt råmateriale filmet undervejs – både håndholdt og drone  

mailto:mtn@kystognaturturisme.dk
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Ovenstående er den umiddelbare forventede leverance fra ordregiver. I tilbuddet 
forventes tilbudsgiver at angive en præcis leverance.  

Hvis tilbudsgiver vurderer at der kan leveres mere/mindre inden for budgetrammen 
angives dette ligeledes i tilbuddet.  

Foreløbig tidsplan:  

• I april planlægges optagedage og lokationer (naturligvis med et forbehold for 
vejr og ikke mindst vind) 

• Forventeligt vil optagedage være i maj/juni og evt. september måned  
• Materiale leveres løbende og senest 14 dage efter en optagedag  

Følgende krav leveres til tilbudsgiver:  

• Alle leverede billeder og film skal være frigivet og alle rettigheder til materialet 
(inkl. råmateriale) overdrages til ordregiver. Alt materiale skal kunne anvendes af 
ordregivers samarbejdspartnere inden for rammen af ”turismeudvikling”, og 
materialet vil være offentligt tilgængeligt.  

• Det skal være tilladt at beskære og redigere materiale efter behov. Alt materiale 
krediteres til tilbudsgiver efter aftale.   

• Alt materiale skal følge Vestkystens brandguide og den stil og tone der beskrives i 
guiden.    

• Alle billeder leveres i JPEG og TIF format.  
• Alt film og alle billeder skal tages/optages med tidssvarende udstyr tilpasset 

aktuelle formater. Der forventes anvendelse af drone hvor muligt. I tilbuddet 
angives hvilket udstyr der forventes at blive optaget med.  

• Alle film og billeder skal leveres navngivet og kategoriseret efter logisk og 
anvendelig systematik.  

• Alt materiale skal uploades direkte til  Skyfish Vestkysten (adgang tildeles efter 
kontraktindgåelse).  

Derudover er det værd at bemærke:  

• Man skal forvente et tæt samarbejde med udbudsgiver og destinationer på 
Vestkysten i forhold til udvælgelse af lokationer.  

• Ordregiver og samarbejdspartnere er ansvarlige for at stille statister og ”køretøjer” 
(cykel, bil, autocamper osv.) til rådighed på relevante optagedage. Der vil derfor 
ikke være omkostninger forbundet med dette fra udbudsgiver.  

• At det geografiske overlap mellem de to ruter udnyttes optimalt så man 
planlægger og koordinerer optagelser bedst muligt. 

• At optagelser fordeles med ca. 70 % til Vestkystruten og 30 % til Vestkystvejen.  

https://www.skyfish.com/p/vestkysten/1564726/52344117?predicate=created&direction=desc
https://www.skyfish.com/p/vestkysten
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PRIS 

Tilbudsgiver skal angive prisen (DKK, ekskl. moms) for løsning af hele opgaven.  

Ordregiver har en budgetramme på ca. 300.000 DKK ekskl. moms.  

KVALIFIKATIONER 

Tilbudsgiver skal for de allokerede medarbejdere oplyse og dokumentere følgende (i 
det omfang det er muligt): 

1. En beskrivelse af organiseringen af det team, der skal løse opgaven ift. 
opgavefordeling, ansvarsområder, projektstyring og timeforbrug pr. 
medarbejder. 

2. Oplyse anciennitet og erfaring på nøglepersoner knyttet til ordren.  
3. Dokumentation i form af et eller flere eksempler på tidligere opgaver af 

samme karakter.  

 

EVALUERING AF TILBUD 

Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømmes ud fra følgende underkriterier 
med dertilhørende vægte: 

1) Pris: 20 pct. 
2) Kvalitet og Kvalifikationer: 80 pct. 

Ad 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen: 

• Den samlede pris  
 

Ad 2) Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets kvalitet og 
kvalifikationer: Tilbuddet vurderes overordnet på dets indhold. Det vil sige 
tilbudsgivers samlede opgaveforståelse, herunder hvordan opgaven tænkes løst 
inden for de givne rammer. 

Ordregiver vil i vurderingen af kvalitet og kvalifikationer lægge vægt på, at 
tilbudsgiver har en tilstrækkelig erfaring, faglig bredde og dybde til at kunne 
gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven.  
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Derudover vurderes tilbudsgiver på: 

• Hvorvidt tilbudsgiver har viden, detaljerede procedurer for og 
redskaber til at sikre høj kvalitet i leverancen af content/indhold. Det 
forventes, at der benyttes specialister, som kan tage billeder og 
optage film af høj kvalitet.   

• En samlet vurdering af den anslåede mængde, kvalitet og type af 
det producerede indhold 

• Erfaring hos allokerede medarbejdere med udarbejdelse af film og 
billeder af høj kvalitet med særligt fokus på oplevelser inden for 
turisme. Dokumentation på tidligere arbejdes vedlægges tilbuddet.  

• Anciennitet og erfaring hos øvrige nøglepersoner der bliver knyttet 
til opgaven. Tilbudsgiver bedes oplyse dette samt specificere 
medarbejdernes eller samarbejdspartnernes konkrete opgaver og 
ansvar ift. indsatsen beskrevet herover.  

Der anvendes en ikke-lineær pointmodel til evaluering af de indkomne tilbud, hvor 
tilbudspriserne omregnes til point ud fra formlen: (laveste pris*maksimumpoint) / pris. 
Point for pris ganges med 20 pct. Point for kvalitet og kvalifikationer ganges med 80 
pct. svarende til vægtningen i ovenstående. Tilbuddene tildeles point ud fra en fem-
trins karakterskala på parametrene kvalitet og kvalifikationer samt 
leveringssikkerhed. I nedenstående følger karakterskalaen: 

• 0 gives for bud, der kun netop er konditionsmæssigt, men uden opfyldelse af 
underkriteriet 

• 4 gives for det mindre tilfredsstillende bud på opfyldelse af underkriteriet 
• 7 gives for det middel tilfredsstillende bud på opfyldelse af underkriteriet 
• 9 gives for det meget tilfredsstillende bud på opfyldelse af underkriteriet 
• 10 gives for det fremragende bud på opfyldelse af det formulerede 

underkriterium eller bud med få uvæsentlige undtagelser 

 

-  


	Ordregiver
	Indledning
	Formål
	Kontraktperiode

	Udbudsbetingelser
	Udbudsform
	Tidsplan
	Aflevering af tilbud
	Behandling af indkomne bud
	Supplerende oplysninger

	Kravspecifikationer
	Opgavebeskrivelse
	Pris
	Kvalifikationer

	Evaluering af tilbud

