
 

 

Opfordring til at give tilbud - Tilbudsmateriale 
  

  

  

1. Udbud af driften af caféen i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg 

Silkeborg Kommune, Kultur- og Borgerservice, Biblioteket (herefter benævnt kommunen) 

udbyder herved forpagtningen af caféen i Medborgerhuset på Bindslevs Plads 5, 8600 

Silkeborg med overtagelse den 1. januar 2019.  

 

Cafédriften udbydes for en periode af tre år med mulighed for forlængelse i yderligere to 

år.  

  

Dette udbud vedrører forpagtning af caféen i Medborgerhuset samt mulighed for 

servicering af brugerne i Lunden. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indledning  

Kultur- og Borgerservice søger en ny forpagter til cafédriften i Medborgerhuset.   

  

Interesserede tilbudsgivere kan læse mere om betingelserne og mulighederne for 

cafédriften i de følgende afsnit.   

  

I det følgende redegøres der for en række faktiske oplysninger til brug for tilbudsgivernes 

afgivelse af tilbud, herunder de krav, som Silkeborg Kommune stiller til indholdet af 

tilbuddene m.v.  

  

Tilbudsmaterialet består af:  

  

• Dette tilbudsmateriale med tilhørende bilag, jf. bilagsoversigt i afsnit 11.  

  

Enhver tilbudsgiver bærer selv ansvar for at have modtaget samtlige bilag.  

 

 

3. Ordregiver 

  

Silkeborg Kommune 

Kultur- og Borgerservice 

Biblioteket 

Hostrupsgade 41a 

8600 Silkeborg 

TILBUDSFRIST 

onsdag den 28. november 2018 

klokken 12.00 



 

 

4. Profil for Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5  

Medborgerhuset på Bindslevs Plads er beliggende i et område, der søges etableret som et 

kulturelt center i byen, med forskellige offentlige institutioner omkring fælles faciliteter, 

byrum samt færdsels-, parkerings- og opholdsarealer. 

 

Med placeringen på Bindslevs Plads – et populært byrum - som knytter Medborgerhus, Den 

Kreative Skole, Silkeborg Bibliotek og Campus Bindslev sammen, bliver caféen stedet hvor 

”man mødes” og kan være det centrale sted, hvor der både serviceres til husets møder og 

caféens gæster. 

 

Medborgerhuset er til daglig hjemsted for en stor del af foreningslivet i Silkeborg og omegn 

og udlåner/udlejer lokaler til eksempelvis møder, foredrag og kurser til godkendte 

organisationer og foreninger samt kommuner, regioner og virksomheder, hvis aktiviteter 

kan indpasses i husets rammer. 

 

Der forefindes en stor ny parkeringskælder under CampusHuset. 

 

Lokalerne udlånes/udlejes til ca. 2.500 arrangementer om året, svarende til ca. 75.000 

gæster. 

 

Medborgerhuset råder desuden over 3 sale samt mødelokaler i Lunden, hvor der vil være 

mulighed for at tilbyde servicering fra Cafeen ved større arrangementer. 

 

Herudover ligger CampusHuset og Biblioteket lige overfor Medborgerhuset. I CampusHuset 

og Biblioteket er der for øjeblikket servicering af en anden restauratør. Medborgerhusets 

Cafe, er forpligtiget til at overtage denne servicering, når den eksisterende kontrakt 

udløber den 1. august 2019. 

 

Alle Medborgerhusets brugere skal anvende cafeens tilbud, såfremt der ønskes 

mødeforplejning mv.  

 

Selve køkkenet er fuldt udstyret og udgør et areal på ca. 148 m2 incl. rum til opbevaring, 

køl og kontor (se bilag 3 og 4 med tegninger og opgørelse over maskiner og inventar). 

Køkkenet er godkendt til produktion og servering af varm mad.  

 

Derudover er der ca. 42 m² depot og frys i kælderen.  

  

Caféen er en integreret del af Medborgerhuset. Indenfor er der et serveringsareal, 

godkendt til 80 spisende gæster, med et areal på ca. 140 m2, ligesom der i perioder med 

godt vejr er mulighed for at lave servering i cafeens gårdhave på ca. 66 m2. Der vil være 

mulighed for at søge om tilladelse til udeservering på Bindslevs Plads. Cafeen er fuldt 

møbleret. Ændringer af eksisterende møblering og design skal følge Medborgerhusets 

indretningsstil. Indretningsforslag skal endeligt drøftes og godkendes af Medborgerhusets 

ledelse. 

  

Det forventes, at caféen tilbyder et varieret sortiment af mad- og drikkevarer til en pris, 

der er rimelig for Medborgerhusets mange forskellige grupper af brugere.  



 

 

 

Omsætningen i caféen var i 2017 på ca. 2,6 mio. kr.  

 

5. Forpagtningsafgift 

Der betales en årlig forpagtningsafgift, der beregnes på grundlag af den årlige omsætning. 

Forpagtningsafgiften beregnes som 5 % af den årlige omsætning, dog minimum 124.000 

kr.  

 

Herudover afholder forpagter udgifterne til forbrug af gas, el og vand samt renovation på 

cafeens virksomhed. I den faste årlige forpagtningsafgift indgår forbrug af varme. El og 

varme afregnes efter forbrugsmålere. 

 

Der skal stilles bankgaranti på 100.000 kr. eller indbetales et tilsvarende beløb i depositum.  

 

 

6. Væsentlige forudsætninger 

• Cafeens opgaver 

Cafeen skal som minimum servicere ved møder og ved arrangementer, der afholdes 

i Medborgerhuset på hverdage og lørdage. Ved særlige arrangementer på søndage 

og helligdage træffes nærmere aftale om betjening fra cafeen. 

 

Der må i det omfang det kan indpasses i forhold til cafeens hovedformål etableres 

catering. 

 

• Åbningstider 

Medborgerhuset åbningstider er i øjeblikket følgende: 

- Mandag til torsdag kl. 8-22  

- Fredag kl. 8-15 

- Lørdag og søndag efter aftale 

I særlige tilfælde kan der træffes aftale om forlænget åbningstid. 

 

Forpagter er forpligtet til at servicere brugere på ovenstående tidspunkter. Dog har 

Medborgerhuset normalt lukket på helligdage og hele juli måned. 

 

• Priser 

Alle indtægter i forbindelse med driften af cafeen tilfalder forpagter. Priser og 

serviceniveau fastsættes af forpagter efter løbende afstemning med 

Medborgerhuset, således der kan udbydes lokaler med forplejning, til priser der 

afspejler den tilbudte service, og det generelle prisniveau på markedet for 

tilsvarende ydelser. 

 

• Social klausul 

Forpagter er for sine ansatte til stadighed forpligtet til at sikre, at løn, arbejdstid og 

andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af 

samme art indenfor vedkommende fag i samme område. 

 



 

 

Herudover opfordrer Silkeborg kommune til social ansvarlighed, eksempelvis ved 

ansættelse af praktikanter, elever og virksomhed baseret på en socialøkonomisk 

forretningsmodel. 

 

• Sundhedsprofil 

Der skal i forbindelse med tilberedning af madvarer anvendes gode og sunde 

råvarer, og caféen skal til enhver tid leve op til Silkeborg Kommunes sundhedsprofil. 

 

• Bevillinger og tilladelser 

Forpagter er selv forpligtet til at søge om eventuelle bevillinger, herunder - men 

ikke begrænset til – spiritusbevilling, registrering hos Fødevarestyrelsen mv. 

Herudover sørger forpagter selv for eventuel tilladelse til udeservering, opsætning 

af skilte mv. 

 

• Rygeforbud 

Medborgerhuset er i lighed med kommunens øvrige bygninger, røgfrit område. 

 

• Personale 

Personalet virksomhedsoverdrages i forbindelse med forpagtningen, og det er 

forpagteren som afgør, om personalet er dækkende for cafeens drift. Det 

forudsættes, at køkkenets ledelse har en relevant uddannelse eller anden 

kvalifikation, som sikrer, at køkkenets daglige drift lever op til den standard, som 

forpagtningsaftalen beskriver. 

 

• Straffeattest og børneattest 

Forpagter skal ved indgåelse af forpagtningsaftalen skrive under på, at han/hun 

indhenter straffeattest og børneattest på samtlige medarbejdere – både fastansatte 

og løst personale. 

  

• Gæld til det offentlige  

Tilbudsgiver skal på tro og love erklære, at pågældende ikke har ubetalt, forfalden 

gæld til det offentlige.  

  

• Afståelse og fremforpagtning m.v.  

Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, 

herunder overdrage driften til 3.mand (fremforpagtning).  

 

• Tidsbegrænsning 

Cafédriften udbydes for en periode af tre år med mulighed for en to-årig 

forlængelse.  

 

 

7. Udvælgelsesprocessen  

Såfremt der er spørgsmål vedrørende processen eller såfremt der er ønske om besigtigelse 

af lokalerne, kan der rettes henvendelse til Tove Bitsch Andersen på telefon: 27422645 

eller e-mail: tba@silkeborg.dk 

 



 

 

Tilbud skal være Kommunen i hænde senest onsdag den 28. november 2018, klokken 

12.00. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.  

  

Tilbud skal fremsendes anbefalet, overbringes eller sendes på e-mail til nedenstående 

adresse i ét eksemplar:  

  

Silkeborg Kommune 

Biblioteket 

Hostrupsgade 41a 

Att. Tove Bitsch Andersen 

 

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Kultur-

, Idræts- og Fritidsudvalget vil herefter tage stilling til de indkomne tilbud på et møde 

mandag den 3. december 2018. Valg af forpagter vil blive meddelt umiddelbart herefter. 

  

Kommunen vil vurdere, hvilke tilbud/tilbudsgivere, der bedst opfylder følgende kriterier:  

  

• Erfaring, kvalifikationer med drift af café, restauration eller lignende fra egen 

virksomhed, ansættelse hos andre, uddannelse eller andet  

• Dokumentation for en passende økonomi i relation til cafédriften 

• Planer for og gerne nytænkning i forhold til cafédriften 

• Eventuel socialøkonomisk forretningsmodel  

  

Kommunen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at annullere tilbudsprocessen helt 

eller delvis. Annullering kan eksempelvis blive aktuelt, såfremt kommunen vurderer, at 

ingen tilbudsgiver har afgivet korrekt tilbud.  

   

Det skal understreges, at Kommunens kendskab til tilbudsgivers økonomiske forhold, 

budget m.v. i forbindelse med udbuddet ikke medfører nogen form for ansvar for 

rentabiliteten af cafédriften eller andet, ligesom oplysningerne i tilbudsmaterialet om 

omsætning, personale m.v. er givet uforbindende.  

  

8. Oplysninger og materiale, der skal fremsendes sammen med afgivelse af tilbuddet  

Tilbudsgiver skal anvende tilbudsskemaet, der er vedlagt som Bilag 2 til tilbudsmaterialet. 

Tilbudsskemaet skal være vedlagt udfyldt erklæring om ubetalt gæld til det offentlige.  

   

Et tilbud kan ikke begrænses til kun at omfatte dele af de opgaver, som indgår i 

forpagtningskontrakten. Der kan ikke afgives alternative tilbud.  

   

9. Supplerende oplysninger og spørgsmål til tilbudsmaterialet  

Oplysningerne er indhentet i oktober 2018. Oplysningerne giver i videst muligt omfang et 

fyldestgørende indtryk af Medborgerhusets profil, indretning samt hvilke krav, der stilles 

til en fremtidig forpagter. Kommunen tager imidlertid forbehold for eventuelle ændringer i 

perioden efter indsamlingen af ovenstående oplysninger.  

  



 

 

Silkeborg Kommune, Kultur- og Borgerservice, samt Biblioteket er ikke ansvarlig for 

oplysningerne i tilbudsmaterialet, og der tages forbehold for eventuelle ændringer og 

supplerende oplysninger i tilbudsmaterialet.  

  

10. Fortrolighed, omkostninger m.v.  

Kommunen vil behandle indholdet af de tilbud, der bliver modtaget med fortrolighed.  

Kommunen er imidlertid undergivet forvaltnings- og offentlighedslovens regler om 

aktindsigt og kan derfor være forpligtet til at videregive oplysninger om tilbuddene og 

disses indhold. Offentlighedsloven omfatter ikke enkeltpersoners økonomiske forhold eller 

oplysninger om drifts- eller forretningsforhold, der er af væsentlig økonomisk betydning 

for den person eller virksomhed oplysningerne angår.  

  

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbuddet er Kommunen uvedkommende.  

 

  

11. Bilag, der er vedlagt dette tilbudsmateriale  

  

• Bilag 1. Udkast til forpagtningskontrakt  

• Bilag 2. Skema til afgivelse af tilbud  

• Bilag 3. Tegning af det forpagtede – Stue+kælder 

• Bilag 4. Inventarliste – Køkken, service, cafe-møbler (Der tages forbehold for ændringer) 

• Bilag 5. Tro og love erklæring 

Oversigt over Personale og lønudgifter – udleveres efter forespørgsel 


