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1 INDLEDNING 

Medio 2020 overtager Nordals Fjernvarme A/S varmeforsyningen af Nordborg og 
Havnbjerg, baseret på et halmfyret fjernvarmeværk.   
 
Ved indkøb af halm og indgåelse af kontrakter hertil vil Nordals Fjernvarme A/S følge 
de principper, der er opstillet i det følgende. 
 
 

2 FORLØB FOR TILBUDSINDHENTNINGEN   

2.1 Udbudsrunde  

Indkøb af halm til Nordals Fjernvarme vil som udgangspunkt ske ved denne 
udbudsrunde. Udbudsrunden vedrører halm til levering i fyringssæsonen 2020-21, 
startende den 1. august 2020.  
  
På baggrund af udbudsrunden vil Nordals Fjernvarme udvælge tilbud ud fra den 
laveste pris, leveret på værket og indgå kontrakter om levering af halm.  
  

2.2 Offentliggørelse  

Udbud af halm og betingelserne i den forbindelse vil blive offentliggjort i 
landbrugsblade og i lokale dagblade. Desuden vil annoncer og udbudsmateriale blive 
lagt ud på Sønderborg Forsynings hjemmeside.  
  
Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra Sønderborg Forsynings 
hjemmeside.  
  

2.3 Tidsfrister  

I udbudsbrevet er der fastlagt en fast tidsfrist for fremsendelse af tilbud.  
  

2.4 Maksimum halmmængde for leverancen  

Den maksimale, totale halmmængde der indgås kontrakter på, er 7.500 tons.  
  

2.5 Krav til tilbud  

I udbudsrunden kan der afgives tilbud på presset, men ikke forud snittet, halm 
leveret på adressen Lundenvej 7, 6430 Nordborg.  
 
En tilbudsgiver defineres som en virksomhed med selvstændigt CVR-nr.  
 
De halmkvaliteter, som kan tilbydes, er halm fra: Korn, frøgræs eller raps. 
  
Mindste størrelse for afgivelse af tilbud og for kontrakter vil være 500 tons. 
 
Af hensyn til forsyningssikkerheden må den maksimale, totale tilbudte halmmænge 
fra én tilbudsgiver – fordelt på alle tre halmkvaliteter - højst være 2.500 tons.  
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En tilbudsgiver kan ikke give tilbud på større mængder halm af en given kvalitet end, 
hvad tilbudsgiveren råder over, dvs. forventet udbytte fra egne arealer plus 
halmmængder, tilbudsgiveren har indgået aftale om at få leveret af 
underleverandører. 
  

2.6  Halmmængde  

Nordals Fjernvarme kan frit vælge, hvor stor en mængde halm, der ønskes indgået 
kontrakt om. Såfremt Nordals Fjernvarme ikke antager tilbud på hele sit behov af 
halm i en udbudsrunde, kan en ny udbudsrunde finde sted. 
 

2.7 Leveringsplaner 

Nordals Fjernvarme udsender i juli/august 2020 et udkast til en leveringsplan, som 
omfatter leverandørens leveringsperiode. Der vil i planlægningsperioden i nogen grad 
kunne tages hensyn til evt. ønsker fra leverandøren. 
  

2.8  Tilbudsgiver  

Tilbudsgiver tilkendegiver ved sin underskrift af et tilbud at ville overholde alle 
gældende love og bestemmelser i forbindelse med fremskaffelse, levering og 
transport af halm samt evt. oplagring og udbringning af halmaske.  
  

2.9  Evaluering af tilbud  

Tilbuddene registreres i takt med, at de fremsendes vha. tilbudsskemaet.  
  
Kriteriet for tildeling af kontrakter vil være laveste pris (kr./ton leveret på 
fjernvarmeværket, basis 13 % fugtindhold), inklusive alle transportomkostninger. 
 
Afhentning af halmasken, evt. oplagring og udbringning af den skal være inkluderet i 
prisen.  
  
Hvis der er flere tilbud med ens pris, og de tilsammen udgør en mængde, der er 
større end det resterende behov, kan Nordals Fjernvarme vælge at øge 
kontraktmængden, afvise de pågældende tilbud eller at nedskrive mængderne for 
disse tilbud forholdsmæssigt.  
  
I sidstnævnte tilfælde vil Nordals Fjernvarme orientere de pågældende tilbudsgivere 
skriftligt og anmode om tilsagn til nedskrivningen. Giver tilbudsgiveren ikke tilsagn til 
nedskrivningen, afvises tilbuddet.  
  
Efter endt evaluering vil Nordals Fjernvarme sende skriftlig accept til alle 
tilbudsgivere med accepterede tilbud, hvorved der vil være indgået endelig og 
juridisk bindende kontrakt mellem parterne. Det vil ske inden for en nærmere 
angiven fastsat dato i udbudsbrevet. Samtidig vil der blive afsendt skriftlig besked på 
afslag på tilbud til de øvrige deltagere i udbudsrunden.  
  
Nordals Fjernvarme vil behandle alle tilbudsgivere lige i udbudsrunden, og der vil 
ikke ske forhandling mellem Nordals Fjernvarme og leverandørerne vedr. de 
indkomne tilbud, ligesom der heller ikke bevares evt. spørgsmål i udbudsrunden.   
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2.10  Køb af halm mellem udbudsrunder  

Nordals Fjernvarme kan købe halm uden afholdelse af udbudsrunder og vil i disse 
tilfælde frit vælge leverandører og forhandle vilkår bilateralt. 


