Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

Vejledning for udfyldelse af tilbudsskema.
17.12.2019
Gældende for leverancer til:

Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk,
Halmvarmeværket Stop 39 (Slagelse), Halsskov Halmvarmeværk,
Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St. Merløse Varmeværk
Denne vejledning er en hjælp ved udfyldelse af skemaet for tilbud på halm til forsyningsselskabernes
halmfyrede værker. Vi foreslår, at du finder følgende materiale frem og læser det inden du går videre:
•
•
•
•

Tilbudsskema 2020, dateret 17.12.2019.
Standardvilkår for leverance af halm, dateret 17.12.2019.
Principper for indkøb af halm, dateret 17.12.2019.
Udbudsbetingelser for indkøb af halm, dateret 17.12.2019.

Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering
af halm kan stilles til tlf.: 21 39 88 72 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk
...................................................................................................................................................
Som tilbudsgiver kan du vælge mellem forskellige muligheder for leverancer af halm. Disse er gennemgået
nedenfor.
Leveringsperiode: 1-årig kontrakt: Fra 1. august 2020 til 31. juli 2021
3-årig kontrakt: Fra 1. august 2020 til 31. juli 2023
5-årig kontrakt: Fra 1. august 2020 til 31. juli 2025
Stamdata:
Du skal angive virksomhedens navn, adresse, telefonnr., e-mail, CVR. nr. og bankoplysninger.
Vi beder venligst om at du benytter tydelige BLOKBOGSTAVER af hensyn til læsbarheden og for at undgå
misforståelser.
Tilbud nr.:
Du kan afgive op til 5 tilbud for hver halmart, men du skal anvende et nyt tilbudsskema for hvert tilbud.
Dine tilbud skal du nummerere fortløbende. Første tilbud skal altid nummereres med nummer 1.
Mængde og halmtype:
Angiv den mængde halm, som du ønsker at indgå kontrakt på, ud for den valgte halmtype (mængden
angives i ton).
Kornhalm:
Halm af byg, havre, hvede, rug og triticale
Frøgræshalm: Halm af alle typer og sorter af frøgræs
Rapshalm:
Halm af vinter- og vårraps
Du må kun skrive en mængde i et af felterne. Hvis du f.eks. gerne vil tilbyde både kornhalm og
frøgræshalm skal du benytte 2 tilbudsskemaer.
Balletype Hesston og MIDI:
Du må for den angivne mængde halm tilbyde prisen afhentet på gård som Hesston baller og/eller MIDI
baller. Dvs. du kan tilbyde pris enten ved at skrive den i feltet under Hesston baller, eller i feltet under MIDI
baller eller begge steder. Priserne på Hesston baller eller MIDI baller må gerne være forskellige.
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Du skal være opmærksom på kravene i § 5. Kvalitet i ”Standardvilkår for leverance af halm”, herunder
særligt at:
•
Udelukkende SK Forsynings værker, Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 samt
Halsskov Halmvarmeværk kan modtage både Hesston og MIDI baller.
•
Øvrige værker kan som hidtil udelukkende modtage Hesston baller.
•
Hesston-ballerne til Haslev Fjernvarme og til St. Merløse varmeværk maksimalt må veje 600 kg og
have en densitet på 160 kg/m3.
Pris: ab gård
•
Du skal angive din ønskede halmpris i kr./ton, ekskl. moms afhentet på gården (ab gård) for
den type halm du vil give tilbud på. Du kan læse om kontraktvilkårene i ”Udbudsbetingelser for
indkøb af halm”.
•
Basisprisen for halmen er den gældende pris for leverancer pr. august måned 2020 og er baseret på
et vandindhold på 13 %.
•
Basisprisen for halm - ab gård eller an værk – vil være gældende i hele kontraktperioden og vil
således ikke blive reguleret.
Længde af kontrakt.
Som udgangspunkt er kontrakterne 1-årige, hvilket betyder de løber fra 01.08.2020 til 31.07.2021.
Hvis du ønsker at indgå en 3-årig kontrakt, gældende fra 01.08.2020 til 31.07.2023 eller en 5-årig kontrakt,
gældende fra 01.08.2020 til 31.07.2025 skal du sætte kryds i en eller begge rubrikker under det første
skema.
For St. Merløse Varmeværk vil det dog kun være muligt at indgå 3-årige kontrakter.
Transport af egen halm
Ønsker du at afgive tilbud på transport af din halm til et eller flere af de 5 værker, skal du også angive din
transportpris i kr./ton, ekskl. moms til det eller de værker, du ønsker at transportere din halm til.
Mængder til anvendelse af SK Forsyning på deres kommende værk, Halmvarmeværket Stop 39, vil blive
ordret som en samlet mængde inklusiv leverancen til Slagelse Kraftvarmeværk. Der skal således
udelukkende gives tilbud på transport til Slagelse Kraftvarmeværk.
SK Forsyning vil forud for hver halmtransport oplyse, hvorvidt leverancen skal transporteres til Slagelse
Kraftvarmeværk eller Halmvarmeværket Stop 39. Transportprisen vil således blive afregnet ens for
leverancer til disse to anlæg.
Forsyningsselskaberne afgør hvilke tilbud på transport af halm de vil gøre brug af.
I ”Standardvilkår for leverance af halm” kan du i § 9. Særligt for leverancer leveret på værket, an værk
leverancer læse om kontraktvilkårene for transport af egen halm.
Prisen for egen transport vil være gældende i hele kontraktperioden og vil ikke blive reguleret.
Alternativ afhentningsadresse
Hvis halmen skal afhentes et andet sted end den adresse du har anført øverst på tilbudsskemaet, skal
afhentningsadressen anføres på de dertil beregnede linjer umiddelbart under skemaerne.
Storleverandør til et eller flere af forsyningsselskabernes værker:
Hvis virksomheden har beslægtede virksomheder, som har kontrakt med et eller flere af forsyningsselskaberne skal navnet herpå anføres, jævnfør afsnit 4 i ”Principper for indkøb af halm”.
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Der gøres opmærksom på, at storleverandører skal huske at vedlægge nedenstående dokumenter, da
manglende opfyldelse af kravene vil resultere i, at alle leverandørens tilbud afvises.
* Erklæring fra storleverandørens pengeinstitut, der bekræfter, at pengeinstituttet er indstillet på at
udstede en anfordringsgaranti.
* ”Tro og love erklæring” om at 50 % af mængderne er sikret i førstkommende sæson.
* For storleverandører, der samtidig afgiver tilbud på transport af egen halm og dermed levering an
værk skal den nederste del af ”Tro og love erklæringen”, udfyldes. Herved bekræfter storleverandøren, at
han har en transport- og leveringskapacitet på minimum 15 læs/uge for hver 5.000 ton på kontrakt.

Fremsendelse af tilbud
Det/de udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er) sendes som e-mail eller pr. post til følgende adresse:
E-mail: halmtilbud@ramboll.dk
Rambøll
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Mrk. Halm
Ved fremsendelse pr. e-mail vedlægges en scannet PDF fil af udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er).
Tilbud skal være os i hænde senest mandag den 20. januar 2020, kl. 12.00.

Husk at underskrive tilbudsskemaet nederst på siden
Uden underskrift er tilbuddet ugyldigt

