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 18. oktober 2022 

 

Udbud af forpagtningsaftale for cafeteriet i Jernløse hallen 
Holbæk Kommune udbyder forpagtningen af cafeteriet i Jernløse Hallen, som er en kommunal ejet hal, 

bygget i 1978.   

Holbæk Kommune har indgået en driftsaftale med de faste foreninger i hallen, som har stiftet ”Fællesskabet 

Jernløse”. Det betyder, at det daglige ansvar for at drifte idrætshallen, omklædningsrum mv. ligger hos de 

faste foreninger. Den kommende forpagter af cafeteriet skal derfor være indstillet på en tæt og løbende 

dialog med Fællesskabet Jernløse og de daglige foreningsbrugere.   

Det nuværende cafeteria holder åbent efter forudgående aftale/bestilling fra foreningerne, når der er 

foreningsaktiviteter i form af træning, kampe, stævner eller andre arrangementer. Derudover holder cafeteriet 

også åbent på hverdage til frokost for eleverne på Jernløse Skole, der er bygget sammen med Jernløse 

Hallen.  

Holbæk Kommune vil indgå en 4-årig forpagtningskontrakt for perioden 2023-2026 med den tilbudsgiver, 

som, ud fra en helhedsvurdering, har afgivet det mest fordelagtige tilbud jf. nedenstående tildelingskriterier: 

1. Priser, herunder forpagtningsafgift (vægtes 40%)  

2. Tilrettelæggelse af driften, herunder tilrettelæggelse af samarbejde med Fællesskabet Jernløse og 

Jernløse Skole, åbningstider og kvaliteten af varesortimentet (vægtes 60%)  

 

Vil du give et tilbud på forpagtningen? 
 

Tilbud skal bestå af: 

1. En underskrevet tro- og loveerklæring (bilag 1) 

2. Et forslag til størrelsen af den forpagtningsafgift, forpagter tilbyder kommunen    

3. En beskrivelse af, hvordan driften vil blive tilrettelagt, herunder åbningstider og samarbejdet med 

Fællesskabet Jernløse og Jernløse Skole 

4. Overordnet beskrivelse af varesortiment med angivelse af priser 

5. Overordnet beskrivelse af kvaliteten af varesortimentet, fx om det helt eller delvist vil være 

økologisk eller Fairtrade-mærket m.v.   

6. En beskrivelse af tilbudsgivers eventuelle erfaring med drift af cafeteria, restauration eller lignende 

relevant virksomhed. 

 

Tilbudsgiver bedes bemærke, at manglende fremsendelse af ovenstående oplysninger, samt hvis efterspurgt, 

dokumentation kan medføre, at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt. 

Tilbuddet skal være endeligt, da der ikke efterfølgende er mulighed for forhandling af pris eller forhold, der 

har indflydelse på den samlede tilbudssum. 

Efter modtagelse af tilbuddene forbeholder kommunen sig at kunne rette henvendelse til tilbudsgiverne med 

henblik på afklarende spørgsmål i forbindelse med behandling af tilbuddene.  
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Køkkenrenovering kan være på vej    
Tilbudsgivere gøres opmærksomme på, at Fællesskabet Jernløse arbejder på at rejse midler til at renovere og 

udvide cafeteriets køkken, herunder køkkenets kølerum, i løbet af en periode på (formentlig) 3 måneder hen 

over sommeren 2023, eller, såfremt projektet må udskydes, på et senere tidspunkt.  

Formålet med projektet er at gøre det mere attraktivt at forpagte cafeteriet. Tilbudsgivere skal være 

indforstået med at tåle renoveringen uden kompensation. Projektet vil dog, så vidt muligt, blive gennemført 

under hensyntagen til en kommende forpagters indtjeningsmuligheder.  

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om at gennemføre projektet. Det er dermed ikke sikkert, at 

projektet gennemføres.  

 

Vigtige datoer 

 
Tilbudsfrist  

Tilbudsgivere skal afgive deres tilbud til Holbæk Kommune (via laub@holb.dk) senest fredag d. 9. 

december 2022 kl. 12.00 

 

Spørgsmål fra tilbudsgivere  

Spørgsmål til forpagtningen skal sendes via mail til laub@holb.dk senest torsdag d. 1. december 2022 kl. 

12.00.  

Besigtigelse af faciliteterne  

Der vil være mulighed for at besigtige faciliteterne fredag d. 25. november 2022 fra kl. 09.00-10.00. 

Tilmelding til besigtigelse skal senest ske d. 24. november kl. 10.00 til laub@holb.dk. 

 

Spørgsmål fra kommunen  

Tilbudsgivere skal være indstillet på, i perioden fra mandag den 12. december til fredag den 16. december 

2022 (uge 50), at besvare Holbæk Kommunes evt. opklarende spørgsmål til tilbudsmaterialet og  evt. også at 

deltage i et møde med kommunen, såfremt kommunen finder det nødvendigt. 

 

Tildeling af aftalen 

Tilbudsgivere kan forvente at få besked om tildelingen af forpagtningsaftalen senest fredag den 23. december 

2022. 

 

Åbning af cafeteriet   

Cafeteriet skal senest åbne den 1. februar 2023 

 

Bilag 
Bilag 1: Tro- og loveerklæring 

Bilag 2: Udkast til forpagtningsaftale 

Bilag 3: Inventarliste 

mailto:laub@holb.dk
mailto:laub@holb.dk
mailto:laub@holb.dk

