Firmanavn
Adresse
Postnr By

Tilbudsbrev på kørsel med halm til Masnedøværket, Slagelse
Kraftvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St.
Merløse Varmeværk
Dato 2017-03-17

Vordingborg Kraftvarme A/S, SK Varme A/S, Ringsted Forsyning A/S, Haslev
Fjernvarme I.m.b.a. og Fors A/S driver de halmfyrede værker i henholdsvis
Masnedøværket, Ringsted, Slagelse, Haslev og St. Merløse og står herunder for
indkøb af halm.
En del af halmen købes ab gård og forsyningsselskaberne er her hver især
ansvarlige for transporten fra leverandører til værk. Det sker på samme måde
og efter de samme principper som de seneste 5 år, hvor en række vognmænd
har haft individuelle, separate transportaftaler med hvert af de 5 selskaber.

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.com/energy

På vegne af forsyningsselskaberne skal vi derfor bede Firmanavn om at give
tilbud på transport af halm på lastvogn til et eller flere af de 5 halmfyrede
værker.
Det er hensigten, at aftalerne skal gælde i 5 år fra august 2017 til august
2022. Aftalerne vil blive reguleret efter kendte principper med en årlig
regulering af basisprisen og en kvartalsvis regulering for ændringer i olieprisen,
se §4 i vedlagte standard transportaftale.
Vi har vedlagt en standard transportaftale samt et skema hvorpå der kan
anføres tilbud.
Med henblik på at indgå transportaftaler udvælger hvert af de 5
forsyningsselskaber blandt de indkomne tilbud de vognmandsfirmaer, som de
vil forhandle med. Transportaftalerne vil være separate og uafhængige af
hinanden og blive indgået mellem de udvalgte vognmandsfirmaer og hver
enkelt af de 5 forsyningsselskaber. Forsyningsselskaberne vil således hver især
stå for administration og koordinering af kørsel med halm til deres eget værk.
De 5 værker forventer, at der i sæsonen 2017/18, der starter 1. august 2017,
skal transporteres følgende mængder halm:
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Rambøll Danmark A/S
CVR-NR 35128417

Masnedøværket:
Slagelse Kraftvarmeværk:
Ringsted Halmvarmeværk:
Haslev Fjernvarme:
St. Merløse Varmeværk:

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

5.000
7.000
7.000
5.000
1.500

tons
tons
tons
tons
tons

Udbud af halm foregår i marts måned 2017 og forventes afsluttet medio april måned. Det er derfor ikke
muligt på nuværende tidspunkt at angive præcis hvor store mængder halm der vil blive kontraheret ab
gård og som skal transporteres af vognmænd. Der kan heller ikke siges noget om hvorledes disse
mængder vil fordele sig geografisk eller tidsmæssigt over fyringssæsonen eller hvor lange
transportafstande der bliver tale om.
I juli-august måned, når den indeværende leveringssæson er ved at være afsluttet og aftalerne om
levering af halm og kontrakterne med vognmændene er på plads, vil det være muligt for
forsyningsselskaberne at give et mere præcis billede af situationen i den kommende sæson.
Selskaberne vil på dette tidspunkt være i stand til at give mere detaljerede oplysninger om variationen i
antallet af transporter samt omfanget af spidsbelastninger.
Leveringsstederne er følgende adresser og åbningstiderne er som anført.
Vordingborg Kraftvarme A/S:

Masnedøværket
Brovejen 10
4760 Vordingborg
Åbningstider:

SK Varme A/S:

06.30 - 14.00
06.30 - 11.30

Slagelse Kraftvarmeværk
Assensvej 1
Slagelse 4200
Åbningstider:

Ringsted Varmeforsyning:

Mandag til torsdag:
Fredag:

Mandag – torsdag:
Fredag:

07.00 – 14.30
07.00 – 13.00

Ringsted Halmvarmeværk
Jættevej 1
4100 Ringsted
Åbningstider:

Mandag – torsdag:
07.00 – 14.00
Fredag:
07.00 – 13.00
Der må forventes frokostpause fra kl. 12.00 til 12.30
Haslev Fjernvarme I.m.b.a.

Haslev Fjernvarme
Energivej 35
4690 Haslev
Åbningstider:
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Mandag – torsdag:
Fredag:

07.00 – 14.30
07.00 – 14.00

St. Merløse Varme A/S:

St. Merløse Varmeværk
Tåstrupvej 11
4370 St. Merløse
Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:

08.00 - 15.00
08.00 - 11.30

Du kan give tilbud på transport af halm ved at sende en e-mail vedlagt en PDF-fil med det udfyldte og
underskrevne tilbudsskema. Tilbud kan også sendes pr. post, idet man dog skal være opmærksom på
den meget lange leveringstid for breve sendt med PostNord.
Du kan give tilbud på levering til alle 5 værker eller til et eller flere af værkerne, alt afhængig af dine
interesser og muligheder.
Tilbud sendes til følgende e-mail adresse: too@ramboll.dk
Eller postadressen: Rambøll
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Att. Torben Olsen
Mrk. Halmtransport
Spørgsmål vedrørende afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for transport af halm
kan stilles til tlf.: 51 61 69 10 eller e-mail: too@ramboll.dk.
Skriftlige tilbud skal være os i hænde senest mandag den 3. april 2017, kl. 12.00
Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget med i vurderingen af tilbud.
Tilbud fremsendt inden for tidsfristen vil være gældende og bindende frem til forsyningsselskaberne
fremsender accept eller afslag på tilbud.
Forsyningsselskaberne vil hver især og uafhængig af hinanden indgå separate aftaler på baggrund af de
indkomne tilbud.
Det væsentligste kriterie for tildeling af kontrakter være laveste, beregnede pris på sammenlignelige
vilkår. Derudover vil der ved vurdering af tilbuddene blive lagt vægt på at tilbudsgiver:
o har en økonomisk og finansiel kapacitet, der kan give sikkerhed for at han vil være i stand til at
varetage transportopgaven i kontraktperioden. Dette kan dokumenteres ved fremsendelse af
revisorpåtegnede årsrapporter eller regnskaber for de seneste 3 år.
o kan fremvise referencer fra transport af halm i Hesston-baller i tilsvarende omfang
o har det fornødne antal lastbiler for at kunne løfte transportopgaverne også i situationer med spidslast
Af hensyn til den praktiske løsning af transportopgaven er det et uomgængeligt krav, at alle chauffører
der udfører transporterne af halm taler og kan kommunikere let og ubesværet på dansk.
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Den forventede tidsplan for indhentning og behandling af tilbud på transport af halm er:
Frist for aflevering af tilbud
Vurdering af tilbud
Frist for indgåelse af kontrakter

3. april 2017
Uge 14 – 18
5. maj 2017

Det skal i øvrigt oplyses, at udbud af halm har været annonceret i LandbrugsAvisen og Effektivt
Landbrug samt i lokale og regionale dagblade på Sjælland og Lolland-Falster.
De nærmere betingelser, krav og vilkår for levering af halm findes i en række dokumenter:
•
•
•
•
•

Principper for indkøb af halm, af 20. februar 2017
Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket, Slagelse Kraftvarmeværk, Ringsted
Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St. Merløse, af 20. februar 2017
Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Slagelse Kraftvarmeværk, Ringsted
Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St. Merløse af 20. februar 2017
Tilbudsskema 2017 med tilhørende vejledning
Tro og love erklæring for storleverandører

Dokumenterne ligger på forsyningsselskabernes hjemmesider hvorfra de kan downloades:
Masnedøværket:
Slagelse Kraftvarmeværk
Ringsted Halmvarmeværk:
Haslev Fjernvarme:
St. Merløse Varmeværk:

www.vordingborgforsyning.dk
www.skforsyning.dk.
www.ringstedforsyning.dk
www.haslev-fjernvarme.dk
www.fors.dk

Vi ser frem til at modtage dit tilbud på transport af halm for de næste 5 år.
Med venlig hilsen

SK Forsyning A/S

På forsyningsselskabernes vegne
Torben Michael Olsen
Senior Ingeniør
Kedler, forbrænding og brændselslogistik
Vedlagt:
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Standard Transportaftale, 17.03.2017
Tilbudsskema. Transport af halm til forsyningsselskaberne 2017-22

